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Strategisch beleidsplan Zozijn 

voor de komende 5 jaar 

Het Strategisch beleidsplan gaat over de 

plannen bij Zozijn voor de komende 5 jaren. 

Zozijn zegt dat ze willen doorgaan met de 

zorg zoals die er nu is. 

En dat ze willen uitbreiden waar dat kan.

Deze plannen heeft de CCR goed bekeken 

en besproken met elkaar. De CCR heeft 

opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.                        

Die zijn besproken met Peter Vriesema, dat 

is de bestuurder van Zozijn.                                             

Peter Vriesema heeft 

de vragen beantwoord en 

neemt de opmerkingen mee 

in het plan.

De CCR werkt sinds een paar jaar met 

jaar-thema’s. Dit zijn thema’s die de CCR 

heeft uitgekozen, nadat ze hebben 

gehoord of gelezen dat deze 

onderwerpen de cliënten bezig houden. 

In 2017 waren dit de onderwerpen: 

Pesten via Social media en Privacy. 

Van deze onderwerpen zijn alle 

opmerkingen verzameld en op papier 

gezet. Ook zijn er tips gegeven. Dit stuk 

is aan Peter Vriesema aangeboden. 

De CCR heeft dit met hem besproken in 

een vergadering. Peter heeft gezegd dat 

hij het goed vindt hierover te lezen. Hij 

gaat het bespreken met de regio-

directeuren om te bekijken wat Zozijn er 

aan zou kunnen doen.

In 2018 waren de onderwerpen: 

Nachtzorg en Vervoer.

In 2019 waren de onderwerpen: Agressie, 

Schoonmaken en Nieuwsbrief van raden.

Ook de opmerkingen en tips van deze 

onderwerpen komen op papier en zullen 

aan Peter Vriesema worden gegeven.

Onderwerpen 

regiobijeenkomst: Pesten via 

Social media en Privacy

De leden van de CCR gaan ieder jaar op 

bezoek in de 3 regio’s. Daar ontmoeten zij 

de leden van de cliëntenraden, de coaches, 

de regiodirecteuren en managers. Tijdens 

deze bijeenkomsten horen ze van elkaar hoe 

het gaat in de regio en met de 

medezeggenschap bij de cliëntenraden. 
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Regio-bijeenkomst 

Oost-Veluwe

Dinsdagmiddag 25 juni 2019

Op deze middag kwamen de 

cliëntenraden vanuit de regio Oost-

Veluwe bij elkaar. De regiodirecteur Bert 

de Lange was erbij. Bert vertelde over wat 

er gebeurt in de regio Oost-Veluwe.

Over dat er nagedacht wordt om de 

ruimtes bij dagbesteding anders in te 

delen, zodat er meer ruimte over blijft. 

Over dat er wordt gesproken over vaste 

teams van ondersteuners, omdat de 

cliënten best veel verschillende gezichten 

zien. En dat vindt hij niet goed.

Over dat er voor de vrije tijd besteding 

veel aandacht is. Er wordt gekeken naar 

de activiteiten die er nu zijn en of er meer 

kunnen komen. Bijvoorbeeld ook op 

zaterdag.

Bert wil daar graag met cliënten over 

praten.

Regio-bijeenkomst 

Salland

Woensdagmiddag 4 september 2019

Op deze middag kwamen de 

cliëntenraden vanuit de regio Salland bij 

elkaar. De regiodirecteur Jan Andriessen 

en de managers Jacquelien van Brink, 

Astrid Beumer en Erik Bötzel waren erbij. 

Jan vertelde over wat er gebeurt in de 

regio Salland.

Over dat er wisselingen zijn geweest bij 

de managers.

Over dat er hard gewerkt wordt om  

ondersteuners te krijgen en houden. 

Zozijn werkt samen met een opleiding 

voor ondersteuners. De mensen die deze 

opleiding doen, kunnen stage lopen bij 

Zozijn. En als ze klaar zijn met de 

opleiding, kunnen ze gaan werken bij 

Zozijn.

De cliënten hadden een vraag over het 

contact met de buren. Erik vertelde dat dit 

goed gaat. Dat er gezamenlijke 

activiteiten met de buren zijn.



Notitie locatie overleggen.

Het bureau medezeggenschap heeft een 

notitie (een soort plan) gemaakt over de 

woon- en werk overleggen. 

Dat zijn bijvoorbeeld de huiskamer-

overleggen of de koffie-momenten. 

De visie is dat medezeggenschap zo dicht 

mogelijk bij de cliënt moet zijn. Dus op de 

plek waar iemand woont of werkt.

Er zijn al op veel plekken locatie-

overleggen. Dat is goed om te merken. 

Daar waar er nog géén overleg is wil het 

bureau medezeggenschap dat er gekeken 

gaat worden of dat mogelijk is. Het is de 

bedoeling dat de cliëntenraden en de 

locatie-overleggen contact met elkaar 

hebben. Dat de cliëntenraad weet wat er 

leeft bij de cliënten op de locatie. Dit kan 

door de notulen of een nieuwsbericht. 

Of door bij elkaar op bezoek te gaan.

WMCZ 2018.

De Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen 2018 is een nieuwe wet 

over de medezeggenschap. 

De huidige wet (de wet die er nu is) heet 

WMCZ, de nieuwe wet heet WMCZ 2018

(omdat de regering dacht dat de wet in 

2018 zou beginnen. De wet begint in 2020).

Er zijn een paar zaken die veranderen in 

deze nieuwe wet. Op de eerste plaats zegt 

deze wet dat het belangrijk is dat er op 

locatie inspraak is. Dat vindt Zozijn ook, 

zoals jullie hiernaast kunnen lezen. 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.

De afspraken en regels komen in een 

medezeggenschapregeling te staan. Daar  

is een werkgroep mee bezig. Als deze 

regeling af is gaat het naar alle raden en 

moeten de raden er mee instemmen.

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


