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Voor opmerkingen en vragen:  

centraleverwantenraad@zozijn.nl 

 

De centrale verwantenraad vergadert ongeveer twaalf keer per jaar. Zes keer met de voorzitter Raad 

van Bestuur (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 communicatie of juridisch gebied. Twee keer per jaar 

is er een gezamenlijk overleg met de centrale cliëntenraad. Twee keer per jaar 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. 

 

Belangrijke punten uit de vergadering van de centrale verwantenraad (CVR) 

Zozijn van 17 januari 2023 (zonder bestuurder).  

 

Kennismaking met José te Morsche en Toine van den Berg 

Vandaag zijn José en Toine een gedeelte van de vergadering aanwezig om uitleg te 

geven over het platform Ethiek en Zingeving. 

Sinds oktober 2022 is José geestelijk verzorger bij Zozijn. Ouders en verwanten uit 

de regio Oost-Veluwe kennen wellicht Hans Fibbe nog van de kerkdiensten voor 

cliënten op De Lathmer. Hans Fibbe is met pensioen gegaan en José heeft Hans 

opgevolgd als geestelijk verzorger. José was hiervoor manager Kind en Jeugd in 

Wilp. José is er voor zowel cliënten als medewerkers, Zozijnbreed. In uren is de 

functie uitgebreid van 8 naar 28 uur. 

Toine is trainer en teamcoach bij Zozijn. Daarnaast is Toine, net als José betrokken 

bij het platform Ethiek en Zingeving dat onlangs is opgericht en nog in ontwikkeling 

is. José als geestelijk verzorger en Toine als gespreksleider. 

Naast Toine en José zijn ook Loes Dijker (teamcoach) en Marleen Zonneveld 

(manager Kind en Jeugd) bij het platform betrokken. 

Het platform wil binnen Zozijn samen met cliënten, ouders, verwanten en 

medewerkers gesprekken voeren over zingeving, ethiek en moreel beraad.  

Gesprekken vallend onder ethiek en moreel beraad gaan bijvoorbeeld over het 

samenleven met anderen, waarden en normen, over je handelen en wat het goede is 

om te doen. Zingeving gaat over levensvragen, zoeken van betekenis en mogelijke 

antwoorden. José en Toine vertellen dat alles nog in het vat gegoten moet worden, 

maar willen ook niet teveel in vaste kaders denken. Input van ouders en verwanten is 

ook welkom. Het platform heeft een e-mailadres: ethiekenzingeving@zozijn.nl 
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Wijzing PGB beleid voor cliënten met Wlz indicatie 

De CCR en de CVR hebben in november 2022 een instemmingsverzoek gekregen 

over een voorgenomen besluit voor een wijziging in het PGB beleid voor Wlz 

cliënten.  

 

Zozijn geeft aan relatief veel Wlz cliënten te hebben die de zorg en ondersteuning 

financieren met een persoonsgebonden budget (PGB). 

 

Het administratieve proces van het PGB is veel werk voor Zozijn.  

Het administratieve proces van de financiering van de dienstverlening in ZIN is veel 

eenvoudiger en minder foutgevoelig.  

 

Wijziging in beleid PGB en ZIN van overheid en zorgkantoren 

De regelgeving is de afgelopen jaren veranderd. Er zijn twee belangrijke wijzigingen 

in het overheidsbeleid, dat wordt uitgevoerd door de zorgkantoren, die van invloed 

kunnen zijn op de toepassing van het PGB. 

 

1. Het is tegenwoordig mogelijk om één dienstverleningsvorm tegelijkertijd in PGB 

als ook in ZIN af te spreken. Met het PGB kan dan iemand uit het netwerk betaald 

worden, én met ZIN kan de ondersteuning van Zozijn betaald worden. 

 

2. Zorgkantoren sturen meer op het inzetten van ZIN als dat door de aanbieder ook 

gecontracteerd is. In feite zegt het zorgkantoor: ‘’als de benodigde dienstverlening 

ZIN-gecontracteerd is bij een zorgkantoor, ga dan geen PGB-overeenkomst aan. 

Als alle dienstverlening ingezet wordt bij een Wlz-gecontracteerde partij, zal er 

geen PGB verstrekt meer worden’’. 

 

Wijziging in PGB bij Zozijn (voor Wlz cliënten) 

Het aansluiten op het beleid van uit de overheid en zorgkantoren, en het 

terugdringen van de administratieve last zijn redenen van Zozijn om het beleid bij 

PGB aan te passen. 

 

De voorgenomen aanpassing is als volgt. 

 

o Zozijn sluit geen PGB-overeenkomsten af met nieuwe cliënten; of met huidige 

cliënten die een nieuwe vorm van dienstverlening willen afnemen als deze ook 

ZIN-gecontracteerd en dus toegankelijk zijn. 

o Alleen in die situaties dat ZIN niet mogelijk is voor de gewenste inzet, wijkt 

Zozijn daarvan af, bij wijze van uitzondering. 

o Zozijn legt aan de huidige cliënten met zorg en ondersteuning in PGB geen 

verplichting op om dat om te zetten naar ZIN. 
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Zowel de CCR als de CVR hadden vragen over o.a. het behoud van keuzevrijheid bij 

ZIN ten opzichte van een PGB. Ook over eventuele financiële gevolgen waren er 

vragen.  De bestuurder (Marcel Wijnands) heeft bij zowel de CCR als de CVR nader 

uitleg gegeven. 

 

De CCR en de CVR zijn tot het volgende besluit gekomen: 

 

De CCR en de CVR stemmen in met de wijzigingen in het PGB beleid zoals 

beschreven in het instemmingsverzoek van 8 november 2022. 

 

De raden hebben hierbij wel de volgende opmerkingen: 

 

1. De CCR hoort dat bij veel mensen het idee leeft dat je met PGB wél als iets kunt 

laten veranderen als je geen klik hebt met de zorgverlener (passende oplossing 

zoeken), en dat dat met ZIN niet kan. 

De CCR vindt dat ook bij Zorg In Natura (ZIN) de cliënt een goede ‘klik’ met de 

ondersteuner moet kunnen hebben. We hebben tijdens de uitleg begrepen dat 

het bij ZIN op dezelfde manier gaat werken als bij PGB. 

Dat moet dan duidelijk worden uitgelegd aan nieuwe cliënten. 

NB. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor cliënten met NAH is het belangrijk 

dat de ondersteuner bij jou past. 

 

2. Zozijn sluit geen PGB-overeenkomsten meer af met nieuwe cliënten met Wlz 

indicatie, als deze ook ZIN-gecontracteerd en toegankelijk zijn. Daarnaast gaat u 

ook met huidige PGB afnemers in gesprek om ook daar (zonder verplichting) een 

overgang te maken naar ZIN. 

 

Opmerking CCR en CVR: 

De CVR heeft in de vergadering van 17 januari jl. met u besproken dat een 

overgang een hogere eigen bijdrage kan betekenen. Geef in de gesprekken met 

de huidige PGB afnemers duidelijk aan dat er mogelijk financiële consequenties 

zijn bij een overgang van PGB naar ZIN. Wees hier transparant en ondersteun de 

client/verwant met het inzichtelijk maken van de consequenties. 

 

3. Tijdens het gesprek met de CVR kwam aan de orde dat net als bij een PGB, er 

ook bij ZIN mogelijkheden zijn om te sturen in zorg en geldstromen (met 

uitzondering van wonen).  

 

Opmerking CCR en CVR: 

Deze mogelijkheid is zeer waarschijnlijk onbekend bij cliënten en verwanten. Geef 

voorlichting waar dit van toepassing is. 
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4. Een combinatie van PGB (voor de thuissituatie) en ZIN (voor ondersteuning 

vanuit Zozijn) is mogelijk. 

 

Opmerking CCR en CVR: 

Het is goed als cliënten en verwanten hierop gewezen worden.  

 

De CCR en de CVR zien uw reactie op bovengenoemde opmerkingen graag 

tegemoet. 

 

5. Vragen van CVR over mogelijke gevolgen voor wooninitiatieven zijn 

weggenomen. U heeft aangegeven dat de beleidswijziging voor Wlz 

wooninitiatieven met PGB geen gevolgen heeft. Deze mogelijkheid blijft. 

 

Communicatie met de achterban 

In de vorige korte verslagen hebben we u op de hoogte gehouden van de laatste 

ontwikkelingen, zoals de wens om ouders en verwanten te bereiken met blogs en 

vlogs. Binnenkort verschijnt de eerste blog op de website voor de medezeggenschap 

(http://medezeggenschap.zozijn.nl) 

Daarnaast komt er in de loop van 2023 een besloten Facebookpagina, waar ouders 

en verwanten van Zozijn bij aan kunnen sluiten. Via dit medium wordt het dan 

mogelijk om ook direct met elkaar in contact te komen, vragen te stellen en 

ervaringen uit te wisselen. Via deze verslagen, de website en ook via de open 

Facebookpagina van de medezeggenschap, houden we u op de hoogte. 

(www.facebook.com/medezeggenschapzozijn) 

 

Stand van zaken achterbanraadpleging over Internet, TV en Telefonie (ITT) 

In het korte verslag van 6 december 2022 hebben we u geïnformeerd over het 

aangepaste instemmingsverzoek. Voordat de CVR een besluit neemt over het 

aangepaste instemmingsverzoek wordt nu 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 (9) verwantenraden hebben in december via de mail een brief met 

benodigde bijlagen ontvangen. 

 

De raden is gevraagd om uiterlijk 15 februari te reageren. Op dit heeft de CVR van 

drie raden al reactie ontvangen. Deze drie raden geven hun instemming op het 

aangepaste instemmingsverzoek. 

 

We hopen ook de overige reacties zo spoedig als mogelijk is te ontvangen. (in ieder 

geval voor 15 februari) 

 

 

https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Verslag-CVR-6-december-2022.pdf
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Jaarverslag 2022 van de CCR en de CVR  

Net als vorig jaar hebben de CCR en de CVR gezamenlijk een jaarverslag opgesteld. 

Het verslag is in eenvoudige taal geschreven, zodat ook cliënten die hier kennis van 

willen nemen, het kunnen begrijpen. 

Het verslag staat ook op de website voor de medezeggenschap en kunt u HIER 

downloaden. 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ 7 februari 2023 (met bestuurder) 

 

 

Ander nieuws: 

 

Cliëntenkrant 

Sinds april 2022 heeft Zozijn een speciaal cliëntentijdschrift, dat 4 keer per jaar 

verschijnt en wordt uitgedeeld aan de cliënten van Zozijn. Editie 4 (december 2022) 

is digitaal te vinden op de site van de medezeggenschap. 

 

Zo! 

Ook de Zo! is in december weer uitgekomen. U kunt deze HIER digitaal vinden. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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/Downloads/Jaarverslag-CCR-en-CVR-2022-def.pdf
https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Downloads/Cliententijdschrift-editie-4-dec-2022.pdf
https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/ZO-2022-4-I-WEB.pdf
mailto:centraleverwantenraad@zozijn.nl
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