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In dialoog met elkaar – folder

In de vorige nieuwsbrief hebben we 

verteld dat er een folder komt over dit 

onderwerp. Die folder is af en alle 

cliëntenraden hebben deze gekregen.

Het is een folder geworden met een 

stappenplan. Dat kan je gebruiken om in 

gesprek te gaan met elkaar.

De leden van de cliëntenraden hebben we 

gevraagd om de folders op hun woonplek 

of hun werkplek neer te leggen.

Ook alle managers hebben we verteld dat 

deze folder er is.

Een extra grote folder hebben we 

aangeboden aan Peter Vriesema. 

Hij heeft deze tijdens een vergadering van 

de CCR in ontvangst genomen.

Met een klacht naar de

geschillencommissie

Voor cliënten die onder de Wet 

Langdurige Zorg vallen, is er een 

verandering wanneer je een klacht 

hebt.

Zij kunnen met een klacht naar een 

Geschillencommissie. Dat kan direct. 

Of na de Klachtencommissie. 

De klachtenfunctionaris kan jou hierbij 

helpen. 

De Geschillencommissie is bereikbaar 

op: 070 – 31 05 380.

Voor meer informatie: 

www.degeschillencommissiezorg.nl

De klachtencommissie is bereikbaar 

via de klachtenfunctionaris:

Telefoon: 06 – 51 14 05 51

E-mail: meldpuntklachten@zozijn.nl



Nieuwe directeur 

regio De Graafschap/ 

Salland en sector NAH.

Jan Andriessen is de nieuwe directeur 

geworden van de regio 

Graafschap/Salland en voor de sector 

van NAH (Niet Aangeboren 

Hersenletsel).

De voorzitter van de CCR en een lid 

van de raad van NAH Op Pad hebben 

een kennismakings-gesprek met hem 

gehad. Dit was een prettig gesprek.

Regio-bijeenkomst 

De Graafschap

Dinsdagavond 28 november 2017

Op deze avond kwamen de 

cliëntenraden vanuit de regio 

Graafschap bij elkaar. In het 

dorpscentrum van Vorden.

De tijdelijke regio-directeur Wietske 

Bosch was er om te vertellen over wat 

er gaat gebeuren in de regio. 

Daarnaast wilde ze graag horen wat er 

speelde in de regio. We hebben 

gesproken over het vervoer en de 

klachten die er over het vervoer zijn. 

Deze klachten zijn serieus genomen 

door Zozijn. Er zijn gesprekken 

geweest en er is een brief naar 

cliënten gegaan. Het is belangrijk om 

de klachten te melden op een 

klachtenformulier. 

Moreel Beraad

Een paar keer per jaar praten een 

aantal leden van de CCR en de CVR 

met elkaar over een bepaald 

onderwerp. Dit keer ging dat over 

rouwverwerking en hoe gaan we daar 

met elkaar mee om. Het was een goed 

gesprek en het 

is goed om 

daar 

aandacht voor 

te hebben.
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Regio-bijeenkomst 

Achterhoek & De Liemers 

Dinsdagavond 20 februari 2018

Op deze avond in Didam bij De 

Lockhorst hebben we kennis 

gemaakt met de nieuwe regio-

directeur, Henk Loman.

Hij vertelde over de plannen die er 

zijn in de regio Achterhoek/Liemers. 

Dat het Zorglab in Doetinchem komt. 

In het Zorglab komen nieuwe 

technische ideeën die cliënten 

kunnen gebruiken als ze een 

probleem hebben.

Welke adviezen heeft de 

CCR gegeven?

Over de volgende onderwerpen heeft de 

CCR advies gegeven de afgelopen 

periode: 

- Veilig denken en doen: de CCR vindt 

het belangrijk dat elke cliënt zich 

gewoon veilig moet kunnen voelen. 

- Rookbeleid: de CCR heeft gezegd dat 

elke woon- en werkplek zelf moet 

kunnen bepalen welke regels er zijn 

voor roken. Maar wel zo dat cliënten en 

medewerkers er geen last van hebben.

- Ambulante ondersteuning: in de regio’s 

en bij NAH zijn de teams voor de 

ambulante ondersteuning verandert. 

De CCR vindt dat het goed is dat de 

teams nu dichter bij de cliënt staan. En 

dat het minder geld kost op deze 

manier.

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: 06-51636454


