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Medezeggenschap bij Zozijn 
De medezeggenschap oefent haar adviesrecht uit op zowel het jaarplan als de 
verantwoordings-rapportages.  
De organisatie van de medezeggenschap bij Zozijn is vastgelegd in een Reglement 
Medezeggenschap Cliënten en Verwanten. Dit is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap 
Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). 
 

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. De CCR bezoekt jaarlijks de drie regio’s 
en de sector NAH. Bijna iedere RVE heeft een cliëntenraad (m.u.v. Kind & Jeugd). 
In de verwantenmedezeggenschap zijn er regionale verwantenraden. De sector Kind & Jeugd 
kent ook een sectorverwantenraad. Iedere RVE heeft in principe een verwantenraad (m.u.v. 
NAH). 
Beide raden – CCR en CVR – bestaan naast elkaar en hebben van de Raad van Bestuur 
dezelfde rechten toegekend gekregen. De raden vullen elkaar aan. 
 
Naast de reguliere vergaderingen waren diverse leden van de centrale cliëntenraad en de 
centrale verwantenraad het afgelopen jaar lid van de werkgroepen van Zozijn, zoals: 

 Financiële zaken, 

 Commissie Ethiek, 

 Voorbereiding themadag Zorgprogramma’s, 

 Waskosten, 

 Verloop aanbesteding Vervoer, 

 Betrokken bij procedure vacature directeur regio Salland/ De Graafschap, sector NAH en 
regio Achterhoek & De Liemers, sector Kind & Jeugd. 

 
Naast de reguliere vergaderingen van de CCR en CVR en de werkgroepen: 

 Zijn enkele leden aanwezig geweest bij de presentatie van ZAB m.b.t. het onderzoek over 
decubitus, 

 Is een delegatie vanuit CVR bezoek geweest bij een zorgkantoor, 

 Hebben de CCR en de CVR 2x een Moreel beraad gehouden o.l.v. gespreksleiders van 
Zozijn, 

 Is er door de CCR en de CVR een centrale cliëntenraad bezocht van een andere 
zorginstelling. 
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Uitgebrachte adviezen 
De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben adviezen uitgebracht aan de 
bestuurder over de volgende onderwerpen: 
 
Uitgebrachte adviezen vanaf juni 2017 tot mei 
2018 

Gevraagd/ 
ongevraagd 

Uitkomst Advies door 
bestuurder 

Wijziging Klachtenregeling Zozijn Gevraagd Positief Overgenomen  

Jaarverslag Zozijn 2016 Gevraagd Positief Overgenomen 

Begroting Zozijn 2018 Gevraagd Positief Overgenomen 

Onderzoek Saxion Spoedzorg  Gevraagd Positief Overgenomen 

Veilig denken en doen 2.0 Gevraagd Positief Overgenomen 

Domotica, veilige nachtzorg Gevraagd Positief Loopt nog 

Meerjarenperspectief, Jaarplan Zozijn (CVR) Ongevraagd  Loopt nog 

Samenhangend Plan Ambulante dienstverl. Gevraagd Positief Loopt nog 

Rookbeleid (CCR) Ongevraagd  Loopt nog 

Procedure werving en selectie  Gevraagd  Loopt nog 

 
 

Andere onderwerpen die besproken zijn met de bestuurder 
Ziekteverzuim, exploitaties, informatie over de Zorgprogramma’s, cliëntenportal, protocol 
financieel wanbeheer, Cliëntervaringsonderzoek. 
 

Bijeenkomst centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en OR  
Twee keer per jaar ontmoeten leden van de OR, 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.  
 

Bijeenkomsten centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad  
In oktober kwamen de beide raden bij elkaar. Het plan van aanpak n.a.v. de evaluatie van de 
medezeggenschap is daarbij o.a. aan de orde geweest. 
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Cliëntenraden en verwantenraden ontmoeten elkaar 
Een bijzondere avond, in het teken van elkaar ontmoeten, maar tegelijkertijd ook van afscheid nemen. 

Zo zou je de jaarlijkse bijeenkomst van cliënten en verwantenraden van Zozijn, die 8 november 2017 

plaatsvond kunnen omschrijven. 

Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest bij Zozijn, nam Maria deze avond afscheid van cliënten, 

verwanten en collega’s. 

Maria werd hartelijk bedankt voor haar inzet voor de medezeggenschap voor cliënten en verwanten. 

 

 

 

 

                                                

 

 
 

 

Samenstelling centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad Zozijn 
Samenstelling centrale cliëntenraad juni 2017 tot heden 

Naam Resultaatverantwoordelijke Eenheid Regio /Sector 

Mw. H. Bannink (voorzitter) Werken De Graafschap Salland / De Graafschap 

Dhr. B. Dijkman Wonen Neede Salland / De Graafschap 

Dhr. W. Kock Wonen Doetinchem Achterhoek & De Liemers 

Dhr. H. Teeuwsen Wonen Doetinchem  Achterhoek & De Liemers 

Mw. B. Pollmann  Dagbesteding en Werken  
De Liemers Didam 

Achterhoek & De Liemers 

Dhr. A. Frederiks Lathmerraad Oost-Veluwe 

Dhr. F. Boddeman (vanaf 

september 2017) 
Begeleid Wonen 1&2 Oost-Veluwe 

Dhr. H. Rensink Op Pad NAH 

De centrale cliëntenraad heeft een technisch voorzitter: Mevrouw A. Wolters. 

Samenstelling centrale verwantenraad juni 2017 tot heden 

Regio / Sector (Leden) vanuit regio- of sectorraad Leden vanuit het competentiegebied 

Achterhoek & De Liemers Dhr. H. Neerhof Mevrouw R. Reijmer, vicevoorzitter 
(afgetreden per 1-1-18) 

Salland / De Graafschap Dhr. T. Rutten Dhr. J. Wind, vicevoorzitter 

Oost-Veluwe Dhr. A. Biezeman  Dhr. W. Bakker, voorzitter 
Mevrouw M. Sluiseman 

Kind & Jeugd Dhr. P. Meijer (per 1-9-2017)  

 4  3 
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Regiobijeenkomsten van cliëntenraden 
Om het contact met de cliëntenraden te onderhouden bezoekt de centrale cliëntenraad voor 
zo ver mogelijk iedere regio en de sector NAH 1 keer per jaar.  
Bij zo’n regiobijeenkomst hebben de centrale cliëntenraad en de leden van cliëntenraden uit 
die regio of sector de gelegenheid om informatie uit te wisselen met de regiodirecteur en 
eventueel managers. 

Daarnaast is in juni 2017 met de bestuurder afgesproken dat elke regiodirecteur twee keer 
per jaar een gesprek heeft met de voorzitter van de centrale cliëntenraad. Zodat zij elkaar op 
de hoogte kunnen houden van wat er speelt in de regio en bij de cliëntenraden. 

Regiobijeenkomsten in de periode juni 2017 – mei 2018 
Regiobijeenkomst De Graafschap in Vorden, november 2017 
Regiobijeenkomst Achterhoek & De Liemers in Didam maart 2017 
Regiobijeenkomst Oost-Veluwe in Wilp mei 2018 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Regiobijeenkomst van cliëntenraden in Achterhoek & De Liemers  

 

Enkele highlights juni 2017 – mei 2018 
 In 2017 heeft de CCR een eerste Nieuwsbrief gemaakt. In de Nieuwsbrief staan de 

belangrijkste onderwerpen die de CCR behandeld heeft en andere acties van de CCR. De 
Nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verstuurd, onder andere naar alle cliëntenraden.  
 
De CVR stuurt korte verslagen van de overleggen naar de leden van de verwante raden. 
Vanaf maart 2018 worden deze ook geplaatst op de website 
http://medezeggenschap.zozijn.nl 
 

 Er is een nieuwe folder over de grondhouding, in eenvoudige taal.  
Deze folder is ontwikkeld op initiatief van, en in overleg met de centrale cliëntenraad. 
De folder is op 13 februari aangeboden aan de bestuurder. 
 
 
 

 
 

http://medezeggenschap.zozijn.nl/
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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 de informatie, die moeilijk is, begrijpelijk. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. achter: Jolanda Kieftenbeld, Jacqueline Wiegerinck 

V.l.n.r. voor: Ans Sessink, Angela Steenbreker (coördinerende taken voor werkgroep) 

 

Bureau Medezeggenschap 
Bureau medezeggenschap wil waarde toevoegen aan het leven cliënten en verwanten door 
hen te laten meepraten en meedenken over het leven/ de zorg bij Zozijn. 
1. Medewerkers binnen het bureau medezeggenschap zijn 'uitwisselbaar' voor elkaar bij de 

ondersteuning van cliëntenmedezeggenschap en verwantenmedezeggenschap. 
2. Bureau medezeggenschap bewerkstelligt dat we bij Zozijn geen belangrijk besluit nemen 

zonder de inbreng van cliënten en verwanten.  
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Bureau Medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn 
Molenallee 50 
Wilp. 
 
Tel. 088 575 32 96 
E-mail: medezeggenschap@zozijn.nl 
Website: medezeggenschap.zozijn.nl 
F: facebook.com/medezeggenschap zozijn 

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

