Nieuwsbrief
Centrale Cliëntenraad

6

Nummer 6: najaar 2020
De CCR: Centrale Cliënten Raad

Hennie Bannink
Graafschap/Salland

Bert Dijkman
Graafschap/Salland

Hendrik Teeuwsen
Achterhoek/Liemers

Alex Frederiks
Oost-Veluwe

Bianca Pollmann
Achterhoek/Liemers

Tonia Taankink
Oost-Veluwe

Henk Rensink
NAH Op Pad

In memoriam
Willy Kock.

Afgelopen 30 april is onverwacht in zijn
slaap Willy Kock overleden. Willy is 71
jaar geworden en heeft de afgelopen 10
jaar eerst in de cliëntenraad van wonen
Doetinchem gezeten en daarna in de
cliëntenraad van wonen Achterhoek en
Ambulant Zuid. Vanaf 2012 nam hij zitting
in de Centrale Cliëntenraad van Zozijn.
Willy was altijd aanwezig bij
voorbereidingen, vergaderingen en
bijeenkomsten. Hij was een man van niet
veel woorden, maar de woorden die hij
zei raakten mensen. We zullen hem
missen.

Het Cliëntenportal.
(Carenzorgt)

Het heeft lang geduurd, maar er is nu
nieuws over het cliëntenportal. Dus dat jij
of jouw verwant zelf kan inloggen om in
jouw ECD te kijken. Vanaf september
gaat dit stap voor stap gebeuren bij alle
locaties van Zozijn. Jullie horen van jullie
manager wanneer jullie aan de beurt zijn.

Het Coronavirus.
Het woord Corona is waarschijnlijk het
woord wat we het meest gehoord
hebben de afgelopen maanden. Het
heeft veel betekend voor de cliënten
van Zozijn. De dagbesteding ging dicht
en er was dagbesteding op de
locaties. Er mocht geen bezoek
komen op de locaties en jullie mochten
niet zomaar meer overal naar toe. Ook
de vergaderingen van de
cliëntenraden gingen niet meer door.
De coaches hebben geprobeerd
contact met jullie te houden en jullie op
de hoogte te houden.
De CCR is betrokken gebleven bij de
grote beslissingen van Zozijn, zoals de
bezoekregeling en later de
versoepelingen. Ook is de CCR vóór
de zomer weer begonnen met
vergaderen in 2 kleine groepen.
Op dit moment kijken alle raden of ze
weer kunnen vergaderen, met z’n allen
of in een kleinere groep.

Vragenlijst over Corona.
We willen graag weten hoe jullie de
afgelopen tijd hebben ervaren. Wat
vonden jullie goed geregeld, wat
vonden jullie minder goed geregeld?
Hiervoor heeft Zozijn een vragenlijst
gemaakt die jullie met de cliëntenraad
in kunnen vullen. De vragen krijgen
jullie via de coach.
Mochten jullie naast het invullen van
deze vragenlijst nog meer kwijt willen,
dan kunnen jullie die opmerkingen
mailen naar ons mailadres. Dat staat
op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Enquête.
Eind vorig jaar hebben jullie
vragenlijsten gekregen, met vragen
over Zozijn. De uitkomsten van deze
vragenlijsten vinden jullie op het
inlegvel bij deze nieuwsbrief. Zozijn
gaat aan de slag met de opmerkingen
die er zijn gemaakt.

Onderwerpen
regiobijeenkomsten
2018 en 2019.
In de vorige nieuwsbrief hebben we
het gehad over de onderwerpen van
het jaar 2017: Pesten via social media
en Privacy. Deze onderwerpen zijn
besproken met Peter Vriesema.
De onderwerpen van 2018 (nachtzorg
en vervoer) en 2019 (agressie,
schoonmaken en nieuwsbrief voor de
raden) gaan we niet bespreken. Dit
heeft te maken met de Corona tijd. De
onderwerpen die we in 2018 en 2019
hebben besproken zijn anders
geworden door Corona. Zoals het
vervoer, de agressie en het
schoonmaken. Daarnaast komt er
binnenkort een nieuw plan over de
nachtzorg.
De regiobijeenkomstenspreken van
2020 zijn niet door gegaan. We kijken
of dit in 2021 wel weer kan.

Nog even in het kort…..
De WMCZ 2018.
De medezeggenschaps
regeling.
In een vorige nieuwsbrief hebben we
verteld over de nieuwe wet WMCZ
2018. Daarin hebben we het ook gehad
over de medezeggenschaps regeling.
Dit is een regeling waar de afspraken
en regels staan die Zozijn maakt met
de medezeggenschap.
Op dit moment is het concept (het
eerste plan) dat de werkgroep gemaakt
heeft klaar. Zozijn gaat er nu naar
kijken en daarna wordt deze regeling
naar alle raden gestuurd. Alle raden
gaan het bekijken en mogen er
instemming over geven.
We hebben een boekje en een
PowerPoint gemaakt om het uit te
leggen. Die kunnen jullie gebruiken.

De Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen 2018 is een nieuwe
wet over de medezeggenschap.
Deze nieuwe wet is op 1 juli 2020
ingegaan.
Er zijn een paar zaken die zijn veranderd
in deze nieuwe wet. Op de eerste plaats
zegt deze wet dat het belangrijk is dat er
op locatie inspraak is.
Op de tweede plaats krijgt een
cliëntenraad instemmingsrecht. In de
huidige wet heeft een raad verzwaard
adviesrecht. Instemmingsrecht betekent
dat de raad met een plan moet
instemmen. Dus mee eens zijn, niet
alleen adviseren.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met:
de voorzitter van de CCR, Hennie Bannink:
centraleclientenraad-h.bannink@zozijn.nl

of met de coach Angela Steenbreker:
a.steenbreker@zozijn.nl, telefoonnummer: 06 – 51 63 64 54

