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Achterban raadplegen over de 

waskosten

De CCR heeft in het voorjaar een advies 

aanvraag gekregen van Peter Vriesema

over de verhoging van de waskosten, ook 

wel de reinigingskosten genoemd. Het 

gaat om het wassen van de eigen kleding. 

Het advies ging over een verhoging in 2 

jaar tijd van ongeveer € 40,- per maand 

naar iets minder dan € 90,-

Dit was een belangrijk advies dat wij  

moesten geven, omdat het betekent dat 

er voor veel cliënten iets gaat veranderen. 

Daarom hebben wij gezegd dat wij willen 

weten hoe de achterban er over denkt. 

De CCR is in de maanden mei en juni in 

alle regio’s geweest om te horen wat de 

mening van de cliënten is over de 

verhoging van de bijdrage voor de 

waskosten. 

We hebben dat op verschillende manieren 

gedaan.

In de regio Oost-Veluwe hebben we 

samen met de Lathmerraad over dit 

onderwerp gesproken.

In de regio Graafschap/Salland is er 

een overleg geweest in Vorden. Daar 

hebben verschillende leden van raden 

uit deze regio hun mening gegeven.

Met de regio Achterhoek/Liemers en 

de sector NAH hebben we op het 

regiokantoor in Doetinchem 

gesproken.

In de regio Salland is onze voorzitter 

aanwezig geweest bij een vergadering 

van de raad wonen Raalte. Om te 

horen wat zij er van vonden.

In al deze overleggen hebben we 

belangrijke en bruikbare opmerkingen 

gehoord. Ook hebben we veel tips 

gekregen. Al deze opmerkingen en tips 

hebben we aan onze bestuurder Peter 

Vriesema gegeven.  

Alle mensen die hebben meegedacht: 

bedankt!!



Hoe staat het nu met de 

waskosten?

De CCR is niet akkoord gegaan met 

de verhoging, mede omdat we bij veel 

cliënten bezwaren hebben gehoord 

over het bedrag. In overleg met Peter 

Vriesema is er afgesproken dat het 

bedrag in 2019 maximaal €45,- per 

maand wordt. Voor de bedragen in de 

jaren daarna is er een nieuwe 

adviesaanvraag                                                                                                               

gekomen.                                           

Deze aanvraag gaan wij                      

in onze vergadering               

bespreken. 

We houden jullie op de hoogte.

Regio-bijeenkomst 

De Graafschap

Woensdagavond 7 november 2018

Op deze avond kwamen de 

cliëntenraden vanuit de regio 

Graafschap bij elkaar. In het 

dorpscentrum van Vorden. De 

regiodirecteur Jan Andriessen was er  

voor de eerste keer bij. Hij vertelde 

over de nieuwe plannen in de regio 

Graafschap.

De cliëntenraden hebben verteld waar 

zij het afgelopen jaar mee bezig zijn 

geweest. Daarnaast hebben we met 

elkaar gesproken over de nachtzorg, 

hoe is die geregeld en zijn de cliënten 

tevreden? De cliënten vertelden dat ze 

over het algemeen tevreden zijn.

Over het vervoer hoorden we dat het 

nu beter gaat, dat de klachten minder 

zijn dan vorig jaar. Maar ook dat het 

belangrijk blijft om de klachten te 

blijven melden.

Moreel Beraad

In oktober zijn er leden                                      

van de CCR en de CVR                                 

bij elkaar geweest. Dit keer om te 

praten over roken. Roken roept veel 

vragen op en er komt ook veel bij kijken 

zoals veiligheid en gezond leven.

Over het rookbeleid wordt er op dit 

moment nagedacht bij Zozijn. Er 

worden binnenkort bijeenkomsten 

georganiseerd waar ook cliënten voor 

worden uitgenodigd. Om mee te 

denken en praten over rookbeleid.



Jaarlijkse bijeenkomst voor 

cliënten-en verwantenraden

Woensdagavond 26 september 2018

Deze avond werden de cliënten en 

verwanten geïnformeerd over het                   

Zorglab van Zozijn. Naast een kort 

filmpje en uitleg van Ivo Veldman, 

waren er verschillende                              

voorwerpen om te zien                                              

en aan te raken.                                                           

Het hondje was                                              

zeer geliefd.

We hebben stamppot gegeten en 

geluisterd naar muziek. Op het eind 

van de avond mocht wie dat wilde ook                             

zelf zingen.

Welke adviezen heeft de 

CCR gegeven?

Over de volgende onderwerpen heeft de 

CCR gesproken of advies gegeven:

- Elk jaar schrijft Zozijn een jaarverslag 

over wat er gebeurt is het afgelopen 

jaar. Er staat in de wet dat Zozijn dit 

moet doen. Dit jaar is er iets nieuws 

bijgekomen. Zozijn moet een 

kwaliteitsrapport schrijven, ook dit is 

verplicht. In dat rapport staat 

bijvoorbeeld geschreven over 

veiligheid, verhuizingen en personeel. 

Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed 

en wat kan er beter. De CCR moet naar 

dat kwaliteitsrapport kijken en zeggen 

wat ze er van vinden. De opmerkingen 

van CCR en CVR (centrale verwanten-

raad) komen in het rapport te staan.

- Er komt een nieuw ECD (Elektronisch 

Cliënten Dossier) met een cliënten-

portaal (toegang). Binnenkort krijgt de 

CCR de adviesaanvraag daarvoor.

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


