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Graafschap/Salland

Bert Dijkman
Graafschap/Salland

Alex Frederiks
Oost-Veluwe

Hendrik Teeuwsen
Achterhoek/Liemers
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Achterhoek/Liemers

Bianca Pollmann
Achterhoek/Liemers

Tonia Taankink
Oost-Veluwe (nieuw)

Henk Rensink
NAH Op Pad

In Memoriam:
Rietje Dellepoort

Op donderdag 25 april is Rietje Dellepoort
overleden. Rietje heeft van jongs af aan bij
eerst Festog en later Zozijn gewerkt.
De laatste jaren was ze de coach van de
CCR en werkte ze bij het bureau
medezeggenschap.
Rietje heeft veel betekent voor de
medezeggenschap. Ze was iemand die altijd
een luisterend oor had voor de cliënten.
Ze was enthousiast en vond het belangrijk
dat de cliënten gehoord werden. We zullen
haar nooit vergeten.

Nieuwe folder
vertrouwenspersoon
Er is een nieuwe vertrouwenspersoon, dat is
Marcel Oostenbrink.
Daarom is er een nieuwe folder.
Deze folders liggen op de locaties
en op de regiokantoren.

De zorgprogramma’s
Zorgprogramma’s zijn programma’s die
de ondersteuners helpen cliënten steeds
beter te begrijpen. Waardoor de
ondersteuners de best mogelijke
ondersteuning kunnen geven.
Er zijn zorgprogramma’s voor
cliënten met een intensieve zorgvraag
(Kwint) en zorgprogramma’s voor cliënten
met een intensieve ondersteuningsvraag (Terts). Daarnaast zijn er vier
verschillende handboeken gemaakt, over:
1.

De ouder wordende cliënt

2.

Mensen met een licht verstandelijke
beperking

3.

Mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)

4.

Het jonge kind

Het werken volgens een zorgprogramma
geeft de ondersteuners een goede basis
om jou goed te kunnen helpen.
Zozijn doet ook onderzoek of de
programma’s werken.

Hoe staat het nu met de
waskosten?

Regio-bijeenkomst
Achterhoek & De Liemers
Maandagavond 1 april 2019
In de vorige nieuwsbrief hebben we
beloofd jullie op de hoogte te houden over
de waskosten. En hoeveel de maximale
bijdrage per maand gaat worden vanaf
2020.
In overleg met Peter Vriesema is de CCR,
samen met de CVR (Centrale Verwanten
Raad), uitgekomen op een bedrag van
maximaal €55,- voor 2020 en maximaal
€66,- in het jaar 2021.
Vanaf 2021 kan er elk jaar een klein
bedrag bijkomen, dit heeft te maken met
jaarlijkse stijging van de kosten.

Op deze avond kwamen de cliëntenraden
vanuit de regio Achterhoek & De Liemers
bij elkaar. De regiodirecteur Henk Loman
en manager Wilma Becker waren erbij.
Henk vertelde over:
Dat de ondersteuners minder met
computer- en papierwerk bezig hoeven te
zijn. Omdat er zaken centraal geregeld
zijn, bijvoorbeeld met de bankzaken.
Het rook-beleid, dat de bewoners op de
locaties daar met elkaar over gaan
praten.

In de maand november krijgen alle
cliënten die een bijdrage in de waskosten
betalen een brief met uitleg.

De veiligheid, bijvoorbeeld bij elektrische
apparaten. Dat daar goed naar gekeken
gaat worden.

Daarnaast zal er in elke regio gekeken
worden of er alternatieven voor het
wassen zijn. Dus andere manieren van
wassen die het wassen goedkoper
maken.

Het vloggen om het aantrekkelijk te
maken om bij Zozijn te komen werken.
Nieuwe ontwikkelingen bij wonen en
dagbesteding binnen de regio.

De CCR: iets voor jou?
Op de voorkant van deze nieuwsbrief
kunnen jullie zien wie er in de CCR zitten.
De CCR bestaat uit mensen die in een
RVE-raad zitten. Ze komen uit één van de
drie regio’s of zijn van de sector NAH.
Na een aantal jaren kijken we wie er
verder wil in de CCR en of er nog nieuwe
leden nodig zijn. We kijken of er mensen
in de RVE-raden zijn die in de CCR willen
komen.
Wat moet je doen als je in de CCR zit?
 Je hebt één keer per maand een
vergadering. Een week voor de
vergadering is er een voorbereiding
waarbij je ook aanwezig moet zijn.
Dit betekent dat je twee avonden per
maand naar Vorden komt. Van tevoren
krijg je post die je door moet lezen.
Je blijft ook in je eigen RVE-raad.

 Er zijn werkgroepen die over
verschillende onderwerpen nadenken
en praten. In deze werkgroepen zitten
ook mensen van de CVR (de Centrale
VerwantenRaad). Deze werkgroepen
worden voorbereid met de coach als
het moeilijke onderwerpen zijn.
 Naast deze vergaderingen zijn er vier
regiobijeenkomsten per jaar, waarvan
we graag zien dat je daarbij aanwezig
bent.
Zoals je leest, is het veel werk, maar het
is ook leuk en interessant werk. Je mag
nadenken en praten over onderwerpen
die over heel Zozijn gaan.
Dus denk je dat het iets voor jou is, dan
mag je dat laten weten aan de voorzitter
van de CCR, Hennie Bannink. Haar mail
adres en telefoonnummer staan
hieronder.

 De voorbereiding doe je samen met de
coach en die ondersteunt jou bij de
moeilijke onderwerpen.

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

