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Beste lezer 
Dit is het verslag van de centrale cliëntenraad (CCR) en de centrale verwantenraad 

(CVR).  

Het verslag gaat over het jaar 2022. Welke onderwerpen waren belangrijk? Welke 

adviezen gaven de CCR en de CVR? Dat staat in dit verslag. 

 

Medezeggenschap voor cliënten en verwanten bij Zozijn 
De medezeggenschap bij Zozijn vindt plaats op verschillende lagen in de organisatie: 

Op RVE-niveau (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid), op regio- en sectorniveau en 

centraal.  

Er zijn zowel cliëntenraden als verwantenraden.  

Bij een RVE is er in principe zowel een cliëntenraad als een verwantenraad. 

In totaal zijn er ruim 200 cliënten en verwanten actief voor de medezeggenschap 

cliënten en verwanten.  

Een goede samenwerking tussen cliëntenraden en verwantenraden is belangrijk. 

Verwantenraden zijn aanvullend aan de cliëntenraden. 

 

Bij de sector Kind & Jeugd zijn geen cliëntenraden. Bij de sector NAH (Niet 

Aangeboren Hersenletsel) en Ambulante ondersteuning zijn geen verwantenraden. 

Op de volgende pagina staat in een schema hoe de medezeggenschap 

georganiseerd is bij Zozijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijeenkomst cliëntenraden, verwantenraden, medewerkers Zozijn 2022 
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Schema van de medezeggenschap 
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Uitleg bij het schema 

De structuur van de medezeggenschap volgt de organisatiestructuur van Zozijn. 

Zozijn bestaat uit drie regio’s en twee sectoren. Er is nu geen sectorraad NAH.  

Er is een cliëntenraad NAH voor de woon- en dagbestedings locaties. Daarnaast zijn 

er cliënten NAH die lid zijn van de cliëntenraad Ambulant. Beide raden hebben 

tenminste één keer per jaar contact met de directeur. Op dit moment is er bij de 

cliënten NAH geen noodzaak voor het instellen van een sectorraad NAH. 

Bij de eerstvolgende evaluatie van de medezeggenschap kan onderzocht worden of 

de structuur van de medezeggenschap aangepast moet worden. 

 

Centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad 

De CCR en CVR werken naast elkaar en hebben dezelfde rechten. 

Het contact tussen de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad is intensief 

en prettig. De beide voorzitters hebben regelmatig contact.  

De CCR en de CVR reageren zoveel mogelijk samen op een adviesaanvraag of 

verzoek om instemming. In de reactie aan de bestuurder kunnen accenten gelegd 

worden vanuit ieders perspectief. 

De beide raden treffen elkaar twee keer per jaar. In werkgroepen wordt zo veel 

mogelijk samen opgetrokken.  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijeenkomst cliëntenraden, verwantenraden, medewerkers Zozijn 2022 
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Centrale cliëntenraad  

Boven (v.l.n.r.): Hennie Bannink, Hendrik Teeuwsen,  

Tonia Taankink (lid t/m juli 2022) 

Onder (v.l.n.r.): Henk Rensink, Alex Frederiks, Bert Dijkman 

 

Centrale cliëntenraad (CCR) en centrale verwantenraad (CVR) 
De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en de sector NAH. De 

cliënten-medezeggenschap heeft geen regio- of sectorraden. In 2022 is de 

samenstelling van de CCR gewijzigd. Dit staat in het oranje blokje. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik heb genoeg ideeën die ik laat horen 

in de cliëntenraad. Ik vind het fijn dat er 

wat met mijn ideeën wordt gedaan. Ik 

ben blij dat ik zo iets kan doen voor 

andere cliënten!" 

(Hendrik Teeuwsen – lid CCR) 

 
Anita Wolters,  

Technisch voorzitter CCR 
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Centrale verwantenraad 

Boven (v.l.n.r.): Harrie Neerhof, Mathilde Bondt, Johan Wind (t/m 

mei ‘22) 

Midden (v.l.n.r.): Ineke van Meggelen (vanaf sept. ’22), Eric 

Krukkert, Arnold Biezeman, Monica Sluiseman 

Onder (v.l.n.r.): Theo Rutten, Wim Bakker, Ria Eilander (t/m mei 

’22) 

 

Monica Sluiseman 

Onder (v.l.n.r.): Wim Bakker, Ria Eilander 

 

De CVR is samengesteld uit leden vanuit de verschillende regioraden en de 

sectorraad Kind & Jeugd. Daarnaast kunnen 3 leden gekozen worden op basis van 

specifieke kennis (competentie). Bijvoorbeeld over communicatie, financiën, of 

juridische kennis. In 2022 is de samenstelling van de CVR gewijzigd. Dit staat in het 

oranje blokje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Bij een belangrijk besluit is het 

goed om onze achterban erbij 

te betrekken.” (CVR) 
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Uitgebrachte adviezen en reactie op instemmingsverzoeken 
De volgende onderwerpen zijn door de bestuurder van Zozijn ter advies of ter 
instemming voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad: 
 

Onderwerp Ter advies, 

ter instemming, of 

ongevraagd advies 

Reactie CCR/CVR 

Internet, TV en Telefonie (ITT) Ter instemming Loopt nog (vanaf eind 2021) 

Onderzoek Serious Gaming Ter advies Positief 

Onderzoek Slim 

incontinentiemateriaal 

Ter advies Positief 

Cliëntenportal (n.a.v. enquête) Ter advies Positief (met 

aandachtspunten/voorwaarden) 

Goed, gezond en gezellig eten 

en meer zelf koken 

Ter instemming Instemming (met 

aandachtspunten/voorwaarden) 

Zorgpark Warmse Water Ter advies Positief, (met aandachtspunt 

medezeggenschap) 

Onderzoek EVB+ in beeld Ter advies Positief 

Aanpassing regiostructuur G/S Ter advies (aan 

CCR en regioraad 

G/S) 

Positief (met aandachtspunt 

betrekken RVE-raden) 

Profielschets leden RvB Ter advies Positief 

Optimalisatie centrale 

nachtdienst 

Ter instemming Positief (met aandachtspunten) 

Jaarrekening 2021 Ter advies Positief 

Onderzoek Financiele 

Draagkracht Cliënten 

Ongevraagd advies De discussie loopt nog. 

Medezeggenschap Warmse 

Water (nieuw zorgpark) 

Voorstel aan CCR 

en CVR 

Akkoord met aandachtspunten 

(o.a. betrekken CR Op Pad) 

Wijziging PGB beleid Ter instemming Instemming (jan.2023) 

 

 
Naast de reguliere vergaderingen waren diverse leden van de centrale cliëntenraad 

en de centrale verwantenraad het afgelopen jaar lid van verschillende werkgroepen 

en commissies. In de werkgroepen en commissies worden geen besluiten genomen. 

Als er een besluit nodig is, dan wordt het in de hele CCR en CVR besproken. 

Er zijn werkgroepen en commissies over onderwerpen als: 

• Kwaliteit en Veiligheid, 

• Bedrijfsvoering, 

• Communicatie met de achterban 

• Financiële draagkracht cliënten 

• Rookbeleid, 

• Cliënt ervaringsonderzoek 



9 
 

Enkele onderwerpen nader toegelicht  
 

Tweede lid Raad van Bestuur Zozijn 
Sinds 1 mei 2022 heeft Zozijn een tweede leden Raad van Bestuur. Hierover hebben 

de CCR en de CVR in 2021 een positief advies gegeven. Peter Vriesema is de 

voorzitter Raad van Bestuur en gaat over de zorg bij Zozijn. Marcel Wijnands is lid 

Raad van Bestuur en gaat over de bedrijfsvoering van Zozijn. 

De CCR en de CVR praten met Peter Vriesema, maar er zijn ook afspraken wanneer 

Peter Vriesema en Marcel Wijnands samen praten met de CCR en de CVR. 

Bij het bespreken van de begroting praten de CCR en de CVR met Marcel Wijnands. 

Corona, maatregelen en medezeggenschap 

In 2020 is er een commissie van wijzen (leden vanuit de CCR en de CVR) opgericht 

die regelmatig met de bestuurder sprak over de stand van zaken rondom corona.  

De eerste drie maanden van 2022 waren er weer meer cliënten en medewerkers 

besmet met corona. Er waren geen Zozijn-brede maatregelen nodig. Per locatie (bij 

dagbesteding of wonen) keek Zozijn wat nodig was om besmettingen te beperken. 

Na maart is er geen overleg meer nodig geweest met de commissie van wijzen. 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
In 2021 is op initiatief van de Raad van Bestuur een commissie Kwaliteit en 

Veiligheid samengesteld, waar enkele leden van de CCR en de CVR aan 

deelnemen. Deze commissie praat met Peter Vriesema. 

In 2022 is de commissie twee keer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn 

aan o.a. de orde geweest: Het Kwaliteitsrapport, ontwikkelingen bij de afdeling Mens 

& Ontwikkeling (M&O; voorheen PO&O), resultaten van de audits bij Zozijn. Ook de 

uitkomsten van het Cliënt ervaringsonderzoek dat dit jaar is geweest zijn besproken 

in de commissie. Uit het onderzoek blijkt dat vers koken nog steeds een 

aandachtspunt is. Ook het kunnen deelnemen aan activiteiten (in de buurt), 

ondersteuning bij het omgaan met geld en hulp bij aanleren van nieuwe dingen 

kwamen als aandachtspunten naar voren. Voor ouders bij Kind & Jeugd is het 

voldoende op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen Zozijn ook een 

aandachtspunt. 

Commissie Bedrijfsvoering 
De commissie Bedrijfsvoering is de nieuwe naam van de financiële commissie. Deze 

commissie praat met Marcel Wijnands. Marcel Wijnands gaat over de hele 

bedrijfsvoering van Zozijn, niet alleen de financiën. De commissie praat dus over alle 

onderwerpen die met bedrijfsvoering te maken hebben, zoals de financiën, 

personeelsbeleid en vastgoed. 

Werkgroep Rookbeleid 

Het is landelijk beleid dat er op steeds minder plekken gerookt mag worden. In het 

Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat ook de gehele zorg rookvrij wordt. 

Zozijn streeft ernaar om vanaf 2025 een rookvrije organisatie te zijn.  

Een werkgroep vanuit de CCR en CVR is betrokken bij de weg naar een rookvrij 

Zozijn, omdat dit ook gevolgen heeft voor cliënten.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
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Het project heeft enige tijd stilgelegen, maar met de komst van een nieuwe 

projectleider is het in 2022 weer gestart.  

Internet, TV en Telefonie (ITT) 
Zozijn heeft het voorgenomen besluit om de diensten voor Internet, TV en Telefonie 

(ITT) voor cliënten centraal te gaan organiseren. Dit zou dan gaan gelden voor 

cliënten vanaf 18 jaar, die wonen in een woning die eigendom is van Zozijn of wordt 

gehuurd door Zozijn. Dit geldt voor locaties waar meerdere cliënten wonen. Zozijn wil 

hiervoor abonnementskosten in rekening brengen bij de cliënten. Met deze 

wijzigingen wil Zozijn storingen oplossen en voorkomen in onder andere WIFI, 

domotica en medicijnverstrekking. 

Eind 2021 hebben de CCR en de CVR hierover een instemmingsverzoek ontvangen. 

 

De CCR en de CVR vinden het borgen van veiligheid uiteraard ook zeer belangrijk en 

gaan er daarom mee akkoord dat Zozijn verder gaat met de technische uitrol van 

ITT. 

Geen instemming doorberekenen 

Gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële draagkracht (zie de 

informatie hieronder over het onderzoek), hebben de CCR en de CVR nog geen 

instemming gegeven op het verrekenen van de kosten op cliënten op de wijze zoals 

Zozijn dat nu voorstelt.  

Onlangs hebben de CCR en de CVR en de bestuurder hierover opnieuw met elkaar 

gesproken. Tijdens dit gesprek heeft de bestuurder een nieuw voorstel gedaan over 

het doorberekenen van kosten aan cliënten vanaf 18 jaar, die dit betreft.  

Voordat de CVR en de CCR een besluit nemen over het aangepaste 

instemmingsverzoek wordt een achterbanraadpleging gehouden onder de 

verwantenraden Wonen van de regio’s Salland/Graafschap, Achterhoek/De Liemers 

(volwassenzorg) Kind & Jeugd Wilp en de regioraad van Oost-Veluwe. De 

betreffende verwantenraden hebben inmiddels via de mail een brief met benodigde 

bijlagen ontvangen. De raden is gevraagd om uiterlijk 15 februari te reageren. Dit 

onderwerp heeft dus een vervolg in 2023. 

De CCR houdt begin 2023 een achterbanraadpleging bij de woonlocaties waar geen 

verwantenraad is. Aangevuld met leden uit cliëntenraden die wonen bij Zozijn op 

locaties waar wél een verwantenraad is, maar die graag zelf mee willen praten over 

dit onderwerp.  

Onderzoek naar financiële draagkracht cliënten 

Naar aanleiding van het Instemmingsverzoek over Internet, TV en Telefonie is door 

de CVR onderzoek gedaan naar de financiële draagkracht van cliënten. Financiele 

draagkracht gaat over: Hoeveel geld hebben cliënten te besteden? En wat blijft 

erover om leuke dingen te doen? Ook de CCR is hierbij betrokken geweest.  

Begin 2022 hebben leden van de verwantenraden (wonen) hiervoor een vragenlijst 

ontvangen. De cliëntenraden hebben een aantal vragen besproken in de raad, met 

behulp van de coach. 
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De uitkomsten van het onderzoek, met conclusie en aanbeveling is als ongevraagd 

advies aan de Raad van Bestuur aangeboden. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste 

cliënten alleen uitkomen met hun geld omdat ze een (te) sober uitgavenpatroon 

hebben. In een aantal gevallen ondersteunen ouders/verwanten financieel.  

Dit betekent dat een volwassen cliënt die valt onder de Wlz (24-uurszorg) niet 

financieel onafhankelijk is en dus niet autonoom kan zijn. 

Niet autonoom zijn betekent onvoldoende eigen keuzes kunnen maken en niet die 

activiteiten kunnen ontplooien die bijdragen aan kwaliteit van leven. 

De CCR en de CVR vinden dat cliënten autonoom moet zijn en niet financieel 

afhankelijk van hun ouders of familie. 

Weekendboodschappen 

In het onderzoek naar de financiële draagkracht cliënten bleek dat er nog steeds 

weekendboodschappen in rekening werden gebracht op sommige locaties in de 

regio Oost-Veluwe. Enkele jaren geleden is echter afgesproken dat Zozijn dit niet 

meer zou doen. Er zijn nu afspraken over een compensatie wanneer er onterecht wel 

kosten in rekening zijn gebracht. Zozijn heeft via een brief de verwanten van Oost-

Veluwe hierover geïnformeerd. 

 

Begeleidingskosten 

Uit het onderzoek bleek dat er binnen Zozijn verschillend omgegaan wordt met 

begeleidingskosten wanneer er individuele begeleiding is bij een activiteit. Zoals het 

kopen van kleding, of boodschappen doen. 

In het ongevraagde advies hebben CCR en CVR gevraagd om hier overal hetzelfde 

mee om te gaan. Ook is het voorstel gedaan om alle cliënten bijvoorbeeld 1 á 2 uren 

begeleidingsuren te geven om naar behoefte in te zetten. 

De CCR en de CVR zijn nog in gesprek met de Raad van Bestuur over de 

uitkomsten over de financiële draagkracht. Ook de vraag over de begeleidingskosten 

wordt nog besproken. 

Inspraak in het locatie-overleg   

Waar cliënten bij elkaar wonen, werken of dagbesteding hebben, is het belangrijk dat 

er met elkaar overleg is over de manier waarop men dit samen doet. Dat doen we op 

de plek waar cliënten wonen en werken: in de huiskamer, aan de koffietafel of in de 

kantine. Zo dicht mogelijk bij de cliënt. In de WMCZ 2018 (wet voor de 

medezeggenschap) heet dit inspraak. Inspraak moet er zijn voor cliënten en 

verwanten. Bij Zozijn wordt dit geregeld via het locatie-overleg. Je praat met elkaar 

over onderwerpen die direct van invloed zijn op het leven van de cliënten op de 

locatie, zoals maaltijden, douchen, (her)inrichting van algemene leefruimte, 

dagbesteding, huisregels, verhuizing, activiteiten, ontspanningsmogelijkheden. Eind 

2021 heeft de Raad van Bestuur aan de directeuren gevraagd te inventariseren op 

welke locaties er Locatie-overleg is en waar niet (voor cliënten én verwanten). Begin 
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2022 hebben de CCR en de CVR deze inventarisatie ontvangen. Hieruit bleek dat 

nog lang niet op alle locaties een locatie-overleg is voor cliënten of verwanten. 

De CCR en de CVR blijven hier ook volgend jaar aandacht voor vragen. 

 

Cliëntenportal 

Zozijn heeft in september 2021 een enquête gehouden onder medewerkers, cliënten 

en verwanten over het Cliënten portal. 

Uit de uitkomsten onder cliënten en verwanten kwam het volgende naar voren: 

• Een deel van de cliënten en verwanten die de enquête hebben ingevuld mist de 

naamsvermelding onder de dagrapportage, 

• Wat wordt gemist is de mogelijkheid om met meerdere personen in te loggen op 

een account, 

• Wat wordt gemist is de mogelijkheid om te reageren in Caren Zorgt, 

• Belangrijke informatie in ONS is niet toegankelijk via het Cliëntenportal. Hier zijn 

veel opmerkingen over gemaakt. 

 

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn nieuwe afspraken gemaakt: 

1. Er wordt meer zichtbaar in Caren Zorgt, 

2. De mogelijkheid om berichten te sturen wordt opengesteld, 

3. Het wordt mogelijk om met meerdere personen in te loggen op een account. 

 

Er komt geen naamsvermelding van de medewerker onder de rapportage. De CCR 

en de CVR hebben in hun advies gevraagd om een evaluatie over dit punt in 2024. 

Dit is toegezegd door de Raad van Bestuur. 
 

Goed, Gezond en Gezellig Eten 

De CCR en de CVR hebben in 2022 ter instemming het plan van aanpak ‘Goed, 

Gezond en Gezellig Eten’, ontvangen. 

Dit plan is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het Cliënt 

ervaringsonderzoek dat gehouden is in 2019. Eén van de aanbevelingen van de 

CCR en de CVR aan de bestuurder was: ‘Zorg ervoor dat er meer vers gekookt wordt 

op de woningen’. Uit het Cliënt ervaringsonderzoek dat in 2022 is geweest kwam ook 

weer ditzelfde verbeterpunt. 

 

De CCR en de CVR horen vanuit de raden hoe het gaat met de uitwerking van het 

plan. Op sommige locaties wordt al meer zelf gekookt. Op andere plekken nog (bijna) 

niet. Dit komt bijvoorbeeld omdat de keukens in een aantal woningen nog niet 

geschikt voor is. Of er zijn andere knelpunten die eerst opgelost moeten worden. 

Dit onderwerp blijven de CCR en de CVR goed volgen. 
 

Zorgpark Warmse Water 

De CCR en de CVR hebben een positief advies gegeven over het plan van Zozijn om 
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een nieuw zorgpark te bouwen in de gemeente Oude-IJsselstreek. Dit onderwerp is 

ook regelmatig in de regioraad van Achterhoek/De Liemers en de sectorraad van 

Kind & Jeugd besproken. Het zorgpark voorziet in de behoefte aan zorg voor 

kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking en in het kunnen 

bieden van intensieve begeleiding aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH). 

Daarnaast biedt het zorgpark de mogelijkheid om door nieuwbouw enkele 

verouderde of te kleine voorzieningen te vervangen. 

In het advies is aandacht gevraagd voor het betrekken van de medezeggenschap bij 

de verdere plannen. 

De CCR en de CVR vinden het een goed idee om vast een groep van (toekomstige) 

cliënten en verwanten samen te stellen die mee gaan denken over Warmse Water.  

De CCR en de CVR vinden het belangrijk dat er verbinding blijft met de nieuwe groep 

(raad) van verwanten en cliënten. Ook de cliëntenraad van Op Pad (NAH) moet 

betrokken en geïnformeerd worden.  

Ook willen de CCR en de CVR afspraken maken over welke onderwerpen passend 

zijn om in de verschillende groepen te bespreken. En wat als advies of ter 

instemming (nog) hoort bij de CCR en de CVR.  

 

Contact met de achterban  
 

➢ Centrale cliëntenraad (CCR) 

Regiobijeenkomsten 

Vóór corona bezocht de CCR jaarlijks de drie regio’s en de sector NAH. In 2022 zijn 

er nog geen bijeenkomsten geweest. De CCR wil in 2023 weer regio bijeenkomsten 

organiseren voor de cliëntenraden. De cliëntenraad van Op Pad (NAH) en de 

cliëntenraad Ambulant nodigen één keer per jaar de directeur uit. 

Jan Andriessen, directeur NAH bezocht in 2022 de raad van Op 

Pad en Henk Loman, directeur van de regio Achterhoek/De 

Liemers bezocht in 2022 de raad van Ambulant. 

 

Tijdschrift 

Al een paar jaar heeft de CCR de wens om te komen tot een 

tijdschrift voor cliënten. Dit jaar is het Cliënten tijdschrift er 

gekomen. In april 2022 kwam de eerste editie uit. Het is een 

tijdschrift voor alle cliënten. Er worden ook cliënten betrokken bij 

de samenstelling van de edities.  Het cliënten tijdschrift wordt ook 

geplaatst op de website voor de medezeggenschap. Als je op de 

foto hiernaast klikt, van de derde editie kom je bij de website waar 

het tijdschrift staat. 

https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Downloads/Cli%C3%ABntentijdschrift-editie-3-okt-2022.pdf
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Nieuwsbrief 

De CCR maakt twee keer per jaar een nieuwsbrief. In het najaar is de tweede 

nieuwsbrief geplaatst in het cliënten tijdschrift. Vanaf nu zal er steeds iets over de 

medezeggenschap in het cliënten tijdschrift staan. Dit gedeelte wordt apart ook 

gestuurd naar de cliëntenraden en geplaatst op de website voor de 

medezeggenschap. Dit komt dus in de plaats van de eerdere nieuwsbrief. 

Nieuwe leden 

Met het vertrek van enkele leden in 2021 en 2022 zoekt de CCR nieuwe leden. 

De CCR heeft een flyer gemaakt die in de cliëntenraden besproken kan worden met 

de coach. Lid worden van de CCR kan als je nu al lid bent van een cliëntenraad van 

een RVE. Bij de CCR is er plek voor cliënten uit een raad van Oost-Veluwe, 

Achterhoek/De Liemers, NAH en Ambulant. Er zijn al cliënten die aangegeven 

hebben interesse te hebben om lid te worden van de CCR. De CCR hoopt dat in 

2023 alle lege plekken weer opgevuld worden. 

 

➢ Centrale verwantenraad (CVR) 

 

Kort verslag 

De CVR maakt na iedere vergadering een kort verslag. In het korte verslag staan de 

belangrijkste punten uit de vergadering en wordt via mail naar alle leden van de 

verwantenraden gestuurd. De korte verslagen staan ook op de website voor de 

medezeggenschap.  

 

Bijeenkomst met de regioraden en de sectorraad Kind & Jeugd 

De CVR heeft op 18 oktober 2022 een bijeenkomst georganiseerd voor de 

regioraden en de sectorraad van Kind & Jeugd. Door deze bijeenkomst hoort de 

CVR wat er in de andere regio’s en sector speelt. 

Dit jaar is er o.a. gesproken over het project Goed, Gezond en Gezellig Eten, het 

locatie-overleg en het akkoord van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

(VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit gaat over toekomst bestendige zorg. 

Een punt gaat over het betrekken van het netwerk van de cliënt bij de zorg. Bij Zozijn 

komt een werkgroep die hierover gaat nadenken. Ook twee leden van de CVR 

nemen deel aan deze werkgroep. 

 

E-mailadressen, blog en vlog 

De CVR vindt communicatie met en naar de achterban heel belangrijk. Het was voor 

de CVR alleen ingewikkeld om contact te zoeken met verwanten die niet in een 

verwantenraad zitten. Maar ook deze verwanten behoren bij de achterban van de 

CVR. Zeker gezien de nieuwe wet (WMCZ 2018) is het van belang om de achterban 

goed te informeren, maar ook om informatie te verkrijgen. Dit geldt niet alleen voor 

de CVR, maar voor alle raden binnen Zozijn.  

In april is er door Zozijn een brief naar alle verwanten gestuurd met daarin het 

verzoek om het e-mailadres door te geven aan Zozijn. In deze brief is ook 
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toestemming gevraagd om het e-mailadres te gebruiken voor de medezeggenschap.  

De website voor de medezeggenschap (http://medezeggenschap.zozijn.nl) is in het 

najaar zo ingericht dat er ook blogs en vlogs geplaatst kunnen worden. Met deze 

blogs en vlogs wil de CVR verwanten informeren en ervaringen delen over 

bijvoorbeeld een verhuizing. In 2023 wordt onderzocht in hoeverre er behoefte is bij 

ouders en verwanten om met elkaar in contact te komen via een forum of besloten 

internet omgeving.  

 

Nieuwe leden 

Bij de CVR zijn nog enkele lege plekken op te vullen. Vanuit iedere regio of sector is 

er plek voor twee leden vanuit de regioraden of sectorraad. Op dit moment is er plek 

vacant voor een lid uit de sectorraad Kind & Jeugd en de regioraad Achterhoek/De 

Liemers. Daarnaast zoekt de CVR een verwant met juridische kennis. Deze persoon 

hoeft niet persé nu al betrokken te zijn bij een verwantenraad, maar kan vanwege de 

speciale expertise (juridische kennis) toetreden tot de CVR. 

De CVR wil binnenkort een e-mail sturen naar de verwanten van Zozijn om iemand te 

werven met een juridische achtergrond. Voor de andere plekken wordt via de 

regioraden en sectorraad geworven. 

 

Bijeenkomst voor alle cliëntenraden en verwantenraden 

De cliëntenraden en de verwantenraden van Zozijn 

kwamen zaterdag 3 september 2022 samen in Wilp. 

Door corona kon de jaarlijkse bijeenkomst van de 

Medezeggenschap de afgelopen twee jaar niet 

doorgaan. Nu mocht het weer. Wat fijn om elkaar 

weer te zien! Ook managers, directeuren, bestuurders 

en leden van de Raad van Toezicht waren erbij. Een 

mooie bijeenkomst om elkaar weer te ontmoeten en 

de medezeggenschap te vieren.  

 

De beide voorzitters van de CCR en de CVR en Anita 

Wolters, technisch voorzitter van de CCR, kregen van 

Peter Vriesema een bloemetje voor hun inzet voor de 

medezeggenschap sinds 2012, het jaar waarin de 

huidige structuur van de medezeggenschap van start 

ging. 

Volgens traditie was het weer smullen van een  

stamppottenbuffet en met een heerlijk schepijsje van  

een echte ijscokar werd de avond afgesloten.  

 

 

 

http://medezeggenschap.zozijn.nl/
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Andere ontmoetingen 

 

Contact met de Ondernemingsraad (OR) 

Twee keer per jaar ontmoeten leden van de Ondernemingsraad, een delegatie vanuit 

de CCR en CVR elkaar. OR, CCR en CVR brengen allen een onderwerp in. Het is 

goed om met elkaar van gedachten te wisselen en achtergronden te weten.  

 

Contact met de Raad van Toezicht  

De CCR en de CVR hebben in 2020 de Raad van Toezicht gevraagd om het contact 

te intensiveren, zodat de Raad van Toezicht goed op de hoogte is van wat er leeft bij 

cliënten. Notulen van de CCR en de CVR gaan, na goedkeuring, naar de Raad van 

Toezicht. In 2021 zijn er twee leden van de Raad van Toezicht als toehoorder 

aanwezig geweest. In 2022 niet. In 2022 is er één ontmoeting geweest met de Raad 

van Toezicht, namelijk in mei 2022. 

Met de komst van de twee bestuurder zijn er nieuwe afspraken gemaakt. In 2023 is 

er nieuw overleg. Dan komen de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van 

Bestuur, samen met enkele leden van de CCR, de CVR en de OR bij elkaar.  

 

Aandachtspunten 2023 

Welke onderwerpen komen weer terug in 2023? 

• Werven leden voor de CCR 

• Hoe gaat het met het locatie-overleg? 

• Contact met achterban; willen ouders en verwanten een interactief platform? 

• Hoe gaat het verder met het meer zelf koken op de woningen? 

• Financiele draagkracht cliënten; Hoe verloopt het gesprek met RvB over de 

conclusie en aanbevelingen uit het rapport? 

• Regeling voor het Internet, TV en Telefonie; Hoe verloopt het gesprek met de 

Raad van Bestuur over de kosten voor cliënten? 

• Is er voldoende contact met de Raad van Toezicht? 

• Hoe gaat het verder met het akkoord tussen de VGN en ZN over de toekomst van 

de gehandicaptenzorg? 

• Het volgende Cliënt ervaringsonderzoek (2024) is weer een anoniem onderzoek, 

op initiatief van de CCR en de CVR. De voorbereiding hiervoor start in 2023. 

 



17 
 

Ondersteuning van cliëntenraden en verwantenraden 
Medezeggenschap door cliënten en verwanten is belangrijk voor Zozijn. Om ervoor 

te zorgen dat de raden goed hun werk kunnen doen is er op verschillende manieren 

ondersteuning mogelijk via het Bureau Medezeggenschap en de vakgroep Coaches. 

 

De vakgroep Coaches  

Voor de cliëntenraden zijn de coaches belangrijk.  

De coaches: 

• Ondersteunen de cliëntenraden van Zozijn (de voorzitter, de notulist, de 

secretaris en de overige leden), 

• Maken de leden bewust van het feit dat ze recht hebben op medezeggenschap, 

• Maken moeilijke informatie begrijpelijk voor cliënten in de raad, 

• Maken daarbij gebruik van hulpmiddelen, zoals picto’s, foto’s, flap-overs, IPad, 

• Ondersteunen de raad bij het bespreken van en komen tot een (ongevraagd) 

advies. 

 

De vakgroep heeft 4 maal per jaar werkoverleg en 1 maal per jaar een scholingsdag.  

Zij brengen elkaar op de hoogte van wat er speelt bij de cliëntenraden. 

Vanuit het bureau medezeggenschap worden de coaches op de hoogte gehouden 

over de situatie bij Zozijn en de landelijke wetgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coaches 

V.l.n.r. boven: Jolanda Kieftenbeld, Ans Sessink, 

Jacqueline Wiegerinck (t/m 1-11-2022) 

V.l.n.r. onder: Angela Steenbreker, Monique 

Stieding - Wentink (vanaf 1-10-2022) 

 

“Ik ondersteun cliënten 

zodat zij hun stem kunnen 

gebruiken.” 

(Jolanda Kieftenbeld, coach) 
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Bureau Medezeggenschap 

Het Bureau Medezeggenschap ondersteunt en adviseert cliënten, verwanten 

en medewerkers ten behoeve van de medezeggenschap cliënten en verwanten bij 

Zozijn. Bij Bureau Medezeggenschap is in 2022 een wijziging geweest in de 

samenstelling van medewerkers. Naast een adviseur medezeggenschap is er één 

ambtelijk secretaris. Freeke Claessens is tot 1 juli 2022 werkzaam geweest als 

ambtelijk secretaris. 

 

Taken van Bureau Medezeggenschap zijn o.a. 

• Ondersteunen van de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad in alle 

aspecten van hun werkzaamheden en activiteiten, 

• Adviseren en begeleiden cliëntenraden en verwantenraden, 

• Bezoeken en ondersteunen (waar nodig) van verwantenraden en regioraden en 

sectorraad, 

• Ontwikkelen van hulpmiddelen ten behoeve van de medezeggenschap. 

Alle verwantenraden, cliëntenraden en medewerkers van Zozijn die te maken 

hebben met medezeggenschap voor cliënten en verwanten, kunnen rechtstreeks 

contact opnemen met Bureau Medezeggenschap voor vragen of ondersteuning. 

(medezeggenschap@zozijn.nl) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers Bureau Medezeggenschap v.l.n.r.: 

Debora van Vliet (Adviseur medezeggenschap) 

Freeke Claessens (Ambtelijk secretaris)  

t/m 1-7-2022 

Monique Mulder (Ambtelijk secretaris) 
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Bureau Medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn 

Molenallee 50 

7384 AN Wilp 

 

Tel. 088 575 32 96 

E-mail: medezeggenschap@zozijn.nl 

Website: medezeggenschap.zozijn.nl 

F: facebook.com/medezeggenschapzozijn 

 

 

 

 

 

 

http://www.medezeggenschap.zozijn.nl/

