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Hai-5 heeft samen met Somnium een Centrale Cliëntenraad geformeerd om een eerste start te
maken met de cliëntenraad. Deze raad heeft als doel om alle formaliteiten voor eigen cliëntenraad in
orde te maken.
Op dit moment is de raad hier heel hard mee aan de slag.
Wij zijn op zoeken naar ouders/verzorgers die de Hai-5 cliëntenraad ondersteunen. Je kunt dit
kenbaar maken bij Britt Machiels per mail (b.machiels@hai-5.nl) er zal dan contact met u worden
opgenomen.
Via deze weg willen we jullie voorstellen aan de leden van de cliëntenraad.
Wie ben ik? Patricia Jaspers

Waarom Hai5 en Somnium? Onze zoon Ian (10 bijna elf ) krijgt begeleiding vanuit Hai5 en
Somnium. Ook wij zelf als ouders krijgen zo nu en dan support vanuit Somnium met tips over
hoe we dingen beter kunnen aanpakken. Lekker kleinschalig als je het vergelijkt met andere
aanbieders in de buurt vinden wij. Maar ook Hai5/Somnium groeit hard.
Motivatie?
Ik vind het leuk om als ouder mee te denken over hoe dingen beter en anders
kunnen en hoe we cliënten en ouders hier goed bij kunnen betrekken
Gezin? Samen met mijn man heb ik drie zonen, Ian (10 jaar), Lars (8) en Jeremy (3,5 jaar).
Beroep? Clusterhoofd Graduate school Business and Economics, Universiteit Maastricht
Ervaring? MIK Cliëntenraad
Interesses? Muziektheater, zingen, improvisatietoneel, internationale keuken (lekker eten
dus!)
Motto? Leef in het moment en geniet van kleine dingen, liefst samen

Wie ben ik? Claudia Vroomen

Waarom Somnium? Somnium biedt sinds eind 2015 Individuele begeleiding aan onze zoon.
De juiste match cliënt-begeleider staat voorop.
Motivatie? Via de CR kan ik cliënten zoals mijn zoon vertegenwoordigen. Dit betekent
meedenken en beslissen in jullie belang.
Gezin? Getrouwd met Marc en samen hebben we een zoon Alon en een dochter Boïs.
Beroep? Financieel analist/accountant bij SABIC in Sittard.
Ervaring? Oudervereniging Mgr. Hanssenschool te Hoensbroek, Medezeggenschapsraad Jan
Baptist te Kerkrade.
Interesses? Drijfveer/gedrag mensen, boeken, film, sport, wandelen, etentje.
Motto?

