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Waar heeft de 

CCR over 

gesproken in 

haar 

vergaderingen:
 Het vaccinatie 

plan van Zozijn. 

Hoe gaan de 

vaccinaties 

geregeld 

worden?

 De Wet Zorg en 

Dwang. Wat 

betekent deze 

wet voor de 

cliënten?

 Het geld van 

Zozijn: hoe 

gaat het 

daarmee?

Meer hierover 

kunnen jullie lezen 

in onze 

goedgekeurde 

notulen. Jullie 

coach kan die aan 

jullie geven.



Wet 

Zorg en Dwang

In januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang 

ingegaan. Dit is een wet die gaat over 

onvrijwillige zorg. Dus zorg die cliënten 

niet willen.

Cliënten mogen bepalen wat zij willen in 

hun leven, maar dat moet geen gevaar 

voor hen zelf worden. Zij moeten in staat 

zijn zelf keuzes te kunnen maken. Dit kan 

per situatie verschillen, dus wel zelf een 

keuze kunnen maken in de ene situatie, 

maar niet in een andere situatie.

De Wet Zorg en Dwang is er om 

ondersteuners bewust na te laten denken 

over de zorg die ze geven aan de 

cliënten. Ondersteuners moeten aan de 

cliënt uitleggen waarom ze deze zorg 

geven en de cliënt moet deze uitleg 

begrijpen. Als de uitleg niet aan de cliënt 

gegeven kan worden, dan moet de uitleg 

gegeven worden aan de 

vertegenwoordiger van de cliënt.

Als er onvrijwillige zorg wordt gegeven 

dan moet er goed gekeken en nagedacht 

worden welke maatregelen er genomen 

worden. 

Daar moeten een aantal stappen voor 

genomen worden, dit noemen ze een 

stappenplan. Dit moet met meerdere 

mensen besproken worden: de cliënt 

mag daar bij zijn en de 

vertegenwoordiger, een 

gedragswetenschaper of een arts. Dit 

plan moet na 3 maanden opnieuw 

bekeken worden, geëvalueerd worden.

Vertrouwens                      

persoon

De Wet Zorg en Dwang zegt dat er een 

speciale vertrouwenspersoon moet zijn 

voor klachten over deze wet. Deze 

vertrouwenspersonen worden 

toegewezen door de zorgkantoren. Zozijn 

heeft inmiddels met één 

vertrouwenspersoon Zorg en Dwang 

kennis gemaakt. Deze persoon werkt 

samen met de andere 

vertrouwenspersonen van Zozijn. Als je 

niet zeker weet bij wie jouw vraag  

thuishoort dan is dat geen probleem. 

Neem contact op met één van de 

vertrouwenspersonen en leg uit wat je 

vraag is. Er wordt dan samen bekeken

wie jouw vraag het beste kan 

behandelen. Er komt een folder voor 

cliënten over deze wet en er komt een 

nieuwe klachtenfolder. 



Medezeggenschap tijdens de 

coronatijd

Het afgelopen jaar hebben de 

cliëntenraden geprobeerd te blijven 

vergaderen. Dat betekende vaak dat de 

raden zich aan moesten passen. En soms 

was het toch niet mogelijk. Dan was de 

enige manier om contact te hebben dat de 

coach belde met de voorzitter. Er is 

vergaderd met minder mensen en in 

grotere vergaderruimtes. Ook hebben de 

cliëntenraden geleerd via Teams (de 

computer) te vergaderen. We hebben hier 

veel waardering voor. Een compliment 

voor jullie allemaal om de 

medezeggenschap door te laten gaan.

Regiobijeenkomsten

Een gevolg van dit alles is wel dat de CCR 

heeft besloten de regio bijeenkomsten uit 

te stellen tot er meer kan. We denken dat 

het nu niet de tijd is voor een extra 

vergadering voor de raden.

De WMCZ 2018

De Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen 2018 is de nieuwe wet 

over de medezeggenschap. 

Deze nieuwe wet is op 1 juli 2020 

ingegaan. We hebben hier over verteld in 

de vorige nieuwsbrieven.

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. 

Bij Zozijn gaan we dit regelen via de 

locatie-overleggen. Op elke woon-

dagbestedings locatie komt er een vorm 

van overleg. Een vorm die past bij de 

locatie van de cliënten. Dat kan een 

overleg zijn met een agenda en een 

verslag.                                                       

Maar ook een                                        

moment waarbij jullie samen koffie 

drinken of patat eten.                              

Dat de afspraken die jullie                        

maken op papier worden                           

gezet.                          

Het is belangrijk dat deze afspraken bij de 

cliëntenraad komen. Dat moet goed 

geregeld worden.



De medezeggenschaps

regeling, hoe staat het nu?

In de vorige nieuwsbrief hebben we  

hierover verteld en wat is er in de 

tussentijd gebeurd?

- De concept medezeggenschaps

regeling is naar alle raden gegaan. 

Met een verzoek om instemming van 

Peter Vriesema.

- De leden van de raden hebben dit 

met elkaar besproken. De coach 

heeft uitleg gegeven met een boekje 

en een PowerPoint presentatie.

- Niet alle raden konden bij elkaar 

komen, daar heeft de coach contact 

gehad met de voorzitter. En heeft de 

voorzitter namens de raad 

instemming gegeven.

- De raden hebben allemaal instemming 

gegeven. Sommige raden hadden 

vragen of opmerkingen. 

- De werkgroep WMCZ 2018 heeft alle 

vragen en opmerkingen besproken.  

- Vervolgens  heeft de werkgroep alle 

informatie aan Peter Vriesema

gestuurd en gevraagd of hij antwoord 

wil geven.

- Dit heeft Peter Vriesema gedaan en hij 

is akkoord, dat betekent dat de 

medezeggenschaps regeling definitief 

is.

- De cliëntenraden zijn hierover via de 

mail geïnformeerd.

Hoe gaat het verder?

 Er wordt een mooi boekwerk gemaakt 

van de regeling en die gaat naar elke 

cliëntenraad.

 Ook komt er een nieuw boekje "Zo 

werkt het" (het groene boekje).

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


