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Voor opmerkingen en vragen:  

centraleverwantenraad@zozijn.nl 

 

De centrale verwantenraad vergadert ongeveer twaalf keer per jaar. Zes keer met de bestuurder van 

Zozijn (Peter Vriesema) en zes keer ‘eigen’ overleg. De centrale verwantenraad bestaat uit voorzitters 

van de regio- en sectorraden aangevuld met een aantal verwanten die in de CVR zitten vanwege 

specifieke kwaliteiten; op bijvoorbeeld financieel of juridisch gebied. Twee keer per jaar is er een 

gezamenlijk overleg met de centrale cliëntenraad. Jaarlijks ontmoeten Raad van Toezicht, CCR en 

CVR elkaar. Een delegatie vanuit de CCR en CVR heeft twee keer per jaar een ontmoeting met de 

Ondernemingsraad. 

Om alle verwantenraden op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de centrale 

verwantenraad wordt besproken, ontvangt iedere verwant uit een raad een kort verslag van deze 

bijeenkomsten voor zover de onderwerpen van belang zijn voor de raden. Het is dus geen volledig 

overzicht van alles wat er is besproken. 

 

Verslag van de vergadering van de centrale verwantenraad (CVR) Zozijn  

van 10 mei 2022 (zonder bestuurder) 

 

Afscheid twee leden CVR 

Deze avond nemen Johan Wind en Ria Eilander afscheid van CVR. De voorzitter 

dankt hen namens de hele CVR hartelijk voor hun inzet voor de medezeggenschap. 

Gelukkig blijven beiden nog actief voor de medezeggenschap; Johan Wind blijft lid 

van de regioraad van Graafschap/Salland en de verwantenraad van dagbesteding 

Salland. Ria Eilander blijft lid van de regioraad van Oost-Veluwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Bakker (voorzitter CVR) bedankt Ria en Johan voor hun inzet voor de CVR. 
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Terugkoppeling uit werkgroepen en commissies: 
▪ Werkgroep Communicatie 

De CVR heeft al lang de wens om verwanten (Zozijn-breed) te kunnen bereiken 

via e-mail. Dit was onder andere een thema in het ongevraagde advies van de 

CVR aan de bestuurder over communicatie met verwanten, eind 2021. 

Ook Zozijn ziet de meerwaarde in van een e-mailbestand waarmee verwanten 

bereikt kunnen worden. Namens Zozijn en de CVR ontvangen verwanten 

binnenkort een brief met informatie hierover.  

 

▪ Financiele commissie 

De financiële commissie heeft met Zozijn de Jaarrekening 2021 besproken.  

De Jaarrekening is inmiddels ook als adviesaanvraag voorgelegd aan de CCR en 

de CVR.  

Bij het gezamenlijk overleg van de CCR en de CVR op 18 mei a.s. wordt de 

Jaarrekening besproken, waarna advies uitgebracht zal worden. 

 

Ingekomen post 

▪ Brief van de bestuurder n.a.v. vragen over Internet, TV en Telefonie 

Eind 2021 hebben de CCR en de CVR een instemmingsverzoek ontvangen over 

internet, TV en telefonie. In het korte verslag van december 2021 is dit aan de 

orde geweest. 

De CCR en de CVR hadden veel vragen naar aanleiding van dit 

instemmingsverzoek. Eind 2021 zijn alle vragen (26 stuks) per brief gesteld aan 

de bestuurder.  

De bestuurder heeft uitstel gevraagd voor beantwoording van deze vragen. De 

CCR en CVR kunnen de antwoorden in juli, of anders na de zomer tegemoet 

zien. 

Er is dus nog geen inhoudelijke reactie gegeven op het instemmingsverzoek. 

Daarnaast is de werkgroep Financiele Draagkracht cliënten ook nog bezig met 

het onderzoek. Dit onderzoek zit in een afrondende fase.  

▪ Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In het najaar van 2020 heeft het medewerkers tevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden. De CCR en de CVR hebben ter informatie de uitkomsten van dit 

onderzoek ontvangen. 

De CVR heeft een aantal vragen over deze uitkomsten.  

18 mei, bij het gezamenlijke overleg van de CCR met de CVR is Natasja Feijen 

(directeur M&O) te gast om een update te geven over het project Zozijn werkt. 

Tijdens dit overleg worden de vragen besproken met Natasja.  

 

 



 

 

medezeggenschap.zozijn.nl                                                                                          Pagina 3 van 5 

Uitleg over geldstromen in de zorg 

Eric Krukkert, lid van de CVR en ook lid van de financiële commissie, heeft zich 

verdiept in de geldstromen in de zorg. Hierover geeft hij een presentatie aan de 

leden van de CVR. Hierbij is een cliënt met ZZP 7 als voorbeeld genomen. Wat 

ontvangt Zozijn voor deze ‘voorbeeld’ cliënt en hoe volgt de verdere verdeling?  

De presentatie is helder en geeft de leden duidelijkheid. 

 

Ter advies: Nieuw Zorgpark in de gemeente Oude-IJsselstreek (Warmse Water) 

Het is al enkele jaren de wens van Zozijn een zorgpark in de omgeving van 

Doetinchem te realiseren. Een zorgpark dat 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 NAH. 

Daarnaast biedt het zorgpark de mogelijkheid om door nieuwbouw enkele 

verouderde of te kleine voorzieningen te vervangen. 

Zorgkantoor Menzis  vraagt al enkele jaren om een uitbreiding van capaciteit in hun 

werkgebied (o.a. regio Doetinchem), zoals zorgpark De Lathmer in Wilp. Menzis ziet 

een grote, blijvende toestroom van mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking die zijn aangewezen op bescherming en beschutting. Onder hen is ook 

een aantal mensen met intensieve zorgvragen uit Achterhoek-De Liemers die nu in 

Wilp wonen en graag zouden terugverhuizen naar hun geboortegrond. 

(u kunt hier het persbericht lezen van de gemeente Oude-IJsselstreek – publicatie 14 

april jl.) 

 

De CCR en de CVR hebben een adviesaanvraag ontvangen voor de aankoop van de 

benodigde grond.  

Om een gedegen besluit te kunnen nemen heeft de financiële commissie enkele 

gesprekken gehad met Marcel Wijnands directeur financiën en control1 en Dirk 

Venema, directeur Vastgoed, waarin nader uitleg is verkregen over de financiële 

gevolgen van het nieuwe Zorgpark Warmse Water. 

Conclusie van deze gesprekken is dat er geen onoverkomelijke financiële risico’s 

worden gelopen met betrekking tot de realisatie van het zorgpark. Passend binnen 

de zorgvisie van Zozijn kan een Zorgpark gerealiseerd worden dat voorziet in de 

behoeften van de markt, zoals ook door de zorgkantoren is aangegeven. 

 

De CCR en de CVR hebben een positief advies gegeven voor het verwerven van de 

gronden, als eerste stap in het proces om te komen tot een nieuw zorgpark in de 

gemeente Oude IJsselstreek. Het is goed dat hiermee voorzien kan worden in een 

zorgbehoefte in deze regio. 

 

 

 

 
1 Marcel Wijnands is per 1-5-2022 benoemd als tweede bestuurder. Zie ook het nieuwsbericht op de website van 

Zozijn. 

https://www.zozijn.nl/nieuws/zorgpark-voor-112-inwoners-uit-de-regio
https://www.zozijn.nl/nieuws/raad-van-toezicht-zozijn-benoemt-marcel-wijnands-als-2e-bestuurder
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In het advies geven de CCR en de CVR het volgende aandachtspunt mee aan het 

bestuur: 

“De CCR en de CVR vinden het belangrijk dat de juiste cliënten- en verwantenraden 

tijdig betrokken worden bij komende vervolgstappen en beslismomenten. Vanuit de 

CCR en de CVR wordt gedacht aan het formeren van een werkgroep waarin zowel 

CCR/CVR, de regioraad Achterhoek/De Liemers, de sectorraad van K&J en RVE 

raden worden betrokken. Op deze wijze kan dan telkens verder gewerkt worden met 

behoud van kennis en opgedane ervaring.” 

 

Nieuws uit de regioraden en sectorraad K&J 

Regioraad Oost-Veluwe 

Per 9 mei is Wilma Panneman, directeur a.i. vertrokken. Vanaf 1 juli start de nieuw 

aangestelde directeur, dhr. J. (John) Cuijpers. Henk Loman, directeur van de regio 

Achterhoek/De Liemers en sector Kind&Jeugd is tot 1 juli waarnemend directeur. 

 

Regio Salland/ De Graafschap 

De regioraad heeft een positief advies gegeven over een herindeling van RVE’s in 

deze regio. De regioraad is hierin opgetrokken met de centrale cliëntenraad en er is 

gezamenlijk een advies uitgebracht.  

Bij de volgende vergadering van de regioraad wordt het onderwerp ‘locatie-overleg’ 

besproken. 

 

Achterhoek/De Liemers 

Er is een presentatie geweest over onderzoeken van de HAN en Saxion. 

M.b.t. de locatie-overleggen: Er is een planning van de locatie-overleggen bij de 

verschillende locaties.  

 

Kind en Jeugd 

Er is een planning van de locatie overleggen. Er is nog wel wat onduidelijkheid over 

wat een locatie-overleg precies is. Bij een locatie-overleg praat je samen (ouders en 

medewerkers) over onderwerpen die dicht bij het kind staan m.b.t. begeleiding en 

zorg en waar je met elkaar over van gedachten kunt wisselen en afspraken kunt 

maken.  

Ander nieuws 

Alle leden van de verwantenraden hebben in april via mail een uitnodiging ontvangen 

voor de feestelijke bijeenkomst voor cliëntenraden en verwantenraden in Wilp op 3 

september. U komt toch ook? Mocht u deze uitnodiging gemist hebben, stuur dan 

s.v.p. even een mail naar centraleverwantenraad@zozijn.nl, dan ontvangt u 

nogmaals de uitnodiging.  

mailto:centraleverwantenraad@zozijn.nl
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Leden van de raden kunnen zich aanmelden tot 1 juli via 

medezeggenschap@zozijn.nl. We zien uw aanmelding graag tegemoet. Graag tot 3 

september! 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ 18 mei: Overleg CCR en CVR met de Raad van Toezicht 

✓ 18 mei: Overleg CCR met CVR 

✓ 5 juli: Overleg CVR met Marcel Wijnands, 2e lid Raad van Bestuur (I.v.m. 

vakantie Peter Vriesema) 

 

__________________________________________________________________________ 
Bent u geen lid van een verwantenraad maar wilt u het korte verslag rechtstreeks ontvangen, dan kunt 

u zich aanmelden voor de mailinglist door een e-mail te sturen naar centraleverwantenraad@zozijn.nl. 

De centrale verwantenraad vindt het belangrijk dat verwanten op de hoogte zijn van de besproken 

onderwerpen en informeert haar achterban daar graag over. De korte verslagen kunt u ook nalezen 

op de website medezeggenschap cliënten en verwanten: http://medezeggenschap.zozijn.nl 

mailto:medezeggenschap@zozijn.nl
mailto:centraleverwantenraad@zozijn.nl
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