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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 vergadering centrale verwantenraad Zozijn,  

met bestuurder van 12 april 2022. 

 

Uitleg over de Wet zorg en dwang (Wzd) 

Femmelien Blom; beleidsadviseur ZAB en Marielle van der Wees; 

gedragswetenschapper, zijn te gast om uitleg te geven over de Wzd. 

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking, dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Deze wet 

noemen we ook wel de Wzd. Onvrijwillige zorg is zorg waarvoor de cliënt geen 

toestemming geeft of waar tegen de cliënt zich verzet. Soms komt het ook voor dat 

een wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming geeft. Zozijn wil zo min mogelijk 

onvrijwillige zorg toepassen, maar soms kan het toch niet anders. Een vorm van 

onvrijwillige zorg mag alleen worden ingezet als er ernstig nadeel is voor de cliënt.  

Door middel van een Wzd analyse kijkt Zozijn hoe vaak deze zorg wordt ingezet en 

waar dit beter kan. 

Als onvrijwillige zorg wordt ingezet moet dit steeds opnieuw bekeken worden of de 

zorg nog nodig is of dat er toch andere manieren zijn om het ernstig nadeel te 

verminderen. Dit gebeurt volgens het Wzd stappenplan. 

Onder de wet zorg en dwang vallen ook vrijwillige maatregelen, waarbij wel het Wzd 

stappenplan gevolgd moet worden. Er zijn, op dit moment, 386 cliënten die één of 

meerdere vormen van deze zorg ontvangen. In totaal betreft dit 843 maatregelen 

vrijwillig volgens stappenplan.  

Er zijn 102 cliënten waarbij onvrijwillige zorg wordt toegepast. De zorg kan gaan over 

verschillende soorten zorg. De maatregelen die het meeste voorkomen zijn:  

1. Beperkingen van regie op eigen leven 

2. Deur op slot in eigen kamer 

3. Vasthouden door ondersteuners 
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2020 was het jaar waarin de Wzd voor het eerst werd ingevoerd. Door de 

coronapandemie duurde de invoerperiode langer. Daarom is er in 2021 veel 

aandacht besteed aan de invoering van de Wzd en hoe dit eruit moest zien in de 

praktijk.  

In 2022 zal er aandacht zijn voor het herkennen van verzet bij cliënten en het 

bewaken van de regie op eigen leven. De ontwikkelingen van de Wzd worden ook op 

landelijk niveau gevolgd en de registratie zal ook in 2022 een belangrijk onderdeel 

blijven. Daarnaast is er een studente van de Universiteit Utrecht die onderzoek gaat 

doen naar de Wzd en de invloed van bepaalde cliëntfactoren zoals leeftijd, of je een 

man of vrouw bent en wat voor soort beperking je hebt. Op basis van deze resultaten 

wordt er een advies geschreven hoe je onvrijwillige zorg kan gaan beperken en de 

vrijwillige zorg te vergroten.  

 

Lees hier meer over Zozijn en de Wzd. (website Zozijn) 

 

Mededelingen bestuurder 

▪ Corona, stand van zaken (12 april) 

Zozijn volgt de richtlijnen van RIVM voor langdurige zorg, Verenzo en NVAVG.  

Gelukkig is er binnen Zozijn een dalende trend van besmettingen te zien. Zowel 

bij cliënten als bij medewerkers. 

 

▪ Cliëntentijdschrift. 

De eerste editie van het nieuwe cliëntentijdschrift is uitgekomen. 

Het tijdschrift bevat veel beeld en duidelijke teksten. Er is ruimte voor nuttige 

informatie en leuke weetjes. Naast dat er veel te zien en te lezen is in het 

tijdschrift, is er ook vaak wat te puzzelen, te knutselen, te maken en komt er zelfs 

wel eens iets in dat je kunt voelen of ruiken. 

Op de website van Zozijn leest u meer over het cliëntentijdschrift: 

Op de deurmat: gloednieuw cliëntentijdschrift bij Zozijn! - Zozijn 

 

Zorgpark Warmse Water 

De CCR en de CVR hebben enige tijd geleden een adviesaanvraag ontvangen over 

het voornemen van Zozijn om een nieuw zorgpark te ontwikkelen in de gemeente 

Oude IJsselstreek. De regioraad van Achterhoek/De Liemers en de sectorraad 

Kind&Jeugd zijn nauw betrokken bij de plannen. 

De CCR en de CVR gaan in de volgende vergadering de adviesaanvraag verder 

bespreken. 

U kunt hier het persbericht lezen dat onlangs in de pers is verschenen. 

 

 

 

 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/wet-zorg-en-dwang
https://www.zozijn.nl/nieuws/op-de-deurmat-gloednieuw-cli%C3%ABntentijdschrift-bij-zozijn
https://www.zozijn.nl/nieuws/zorgpark-voor-112-inwoners-uit-de-regio
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Inventarisatie Locatie-overleggen 

In november hebben de CCR en de CVR aandacht gevraagd bij de bestuurder voor 

het locatie-overleg. Hierop heeft de bestuurder bij de directeuren van de regio’s en 

sector K&J gevraagd om een inventarisatie. 

De CVR heeft de inventarisatie in maart al besproken en kwam tot de conclusie dat 

op veel locaties er nog geen locatie-overleg geweest is. De CVR heeft nogmaals 

dringend verzocht aan de bestuurder erop toe te zien dat Zozijn het locatie-overleg 

mogelijk maakt voor cliënten en verwanten. 

 

Save the date! 

De feestelijke avond in Vorden voor cliëntenraden en verwantenraden is door corona 

al twee keer afgelast (2020 en 2021). De bestuurder neemt het initiatief om een feest 

te organiseren op zaterdag 3 september 2022.  

Hiervoor worden twee grote tenten neergezet op de Lathmer in Wilp. 

Alle leden van de cliëntenraden en verwantenraden van Zozijn hebben via mail een 

uitnodiging ontvangen. 

Het is een leuk vooruitzicht om elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

 

Ander nieuws 

▪ Onlangs is er weer een nieuwe Zo! uitgekomen. U kunt deze vinden via de 

website voor de medezeggenschap.  

 

 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ 10 mei (zonder bestuurder) 

✓ 18 mei: overleg CCR met CVR 

✓ 18 mei: overleg CCR/CVR met Raad van Toezicht 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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 

https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/ZO-APR2022.pdf
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