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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 Peter Vriesema van 4 oktober 2022. 

 

Mededelingen bestuurder 

▪ 2e lid Raad van Bestuur 

Zozijn werkt sinds 5 maanden met een tweede bestuurder. Peter Vriesema geeft 

aan dat de samenwerking prettig verloopt.  

 

▪ Corona, stand van zaken  

We zien dat de besmettingen weer oplopen. 

Er komt weer een vaccinatieronde voor cliënten. Uiteraard wordt er eerst weer 

toestemming gevraagd. Alle medewerkers van Zozijn, net als alle 

zorgmedewerkers in Nederland, kunnen zich nu al laten vaccineren. 

 

▪ Handleiding (vermoeden van) seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Bij Zozijn is er al lange tijd beleid met betrekking tot (het vermoeden van) 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kunnen situaties zijn tussen 

medewerkers, medewerker – cliënt, of tussen twee cliënten. Op dit moment wordt 

het beleid aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De bestuurder geeft 

aan dat het document ook ter instemming aangeboden wordt aan de CCR en de 

CVR. Maar eerst wil Zozijn beoordelen of het nieuwe beleid goed uitwerkt in de 

praktijk of nog aanpassing nodig heeft. Vanuit de CVR komt de opmerking dat het 

juist goed is om nu al de CCR en de CVR erbij te betrekken en mee te laten 

denken. De bestuurder gaat hierin mee. Bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid 

zal het binnenkort geagendeerd worden.  
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▪ Vacature directeur M&O en nieuwe directeur FC&I 

✓ Dinsdag 18 oktober zijn er gesprekken met de kandidaten voor de vacature 

directeur M&O. Vanuit de CCR en de CVR zijn er twee leden die deelnemen 

aan de adviescommissie. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe directeur in januari 2023 begint. 

✓ Na het aanstellen van Marcel Wijnands als 2e lid Raad van Bestuur (hiervoor 

directeur Finance, Control & Inkoop) is in augustus Gideon Elshof aangesteld 

als nieuwe directeur FC&I. (Gideon was manager bij FC&I) 

 

▪ Toekomstbestendige zorg 

Eind augustus heeft de CVR een informeel overleg met Peter Vriesema en 
Marcel Wijnands (RvB) gehad. Er is o.a. gesproken over het akkoord dat 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) gesloten hebben. In dit akkoord staan o.a. 5 kanslijnen 
(doelen).  
Eén van de kanslijnen gaat over het betrekken van het netwerk van de cliënt bij 

de zorg. Een artikel over dit akkoord kunt u vinden via de volgende link: 

Zorgverzekeraars Nederland en VGN sluiten akkoord voor toekomstbestendige 

gehandicaptenzorg | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 

Ook Zozijn zal hiermee te maken krijgen.  

Binnen Zozijn gaat een stuurgroep nadenken over wat het akkoord met zich 

meebrengt, met name ook met betrekking tot de hierboven genoemde kanslijn. 

Twee verwanten vanuit de centrale verwantenraad gaan deelnemen aan deze 

stuurgroep.  

 

Zorgpark Warmse Water 

Een delegatie vanuit de CCR, CVR en de sectorraad K&J hebben een presentatie 

gekregen over het conceptbestemmingsplan van zorgpark Warmse Water. 

Binnenkort wordt het plan aangeboden aan de gemeente Oude IJsselstreek.  

 

Voorstel organiseren Medezeggenschap Warmse Water 

De medezeggenschap voor het zorgpark Warmse Water moet goed geregeld 

worden. Zozijn heeft een voorstel gedaan. Met betrekking tot de medezeggenschap 

voor verwanten houdt het voorstel in dat pas wanneer de doelgroep helder is, er 

gevraagd kan worden aan verwanten om deelname aan medezeggenschap. Het 

vormen van een formele medezeggenschapsraad wordt hiermee uitgesteld. 

De CCR en de CVR gaan dit voorstel bespreken in hun gezamenlijk overleg op 1 

november. 

 

Beschikbaarheid arts VG (arts verstandelijk gehandicapten) 

Het is helaas een landelijke trend dat er te weinig artsen VG beschikbaar zijn. Ook 

Zozijn heeft hiermee te maken. De bestuurder geeft aan dat de kwaliteit van zorg wel 

gewaarborgd blijft. Op dit moment is Zozijn bezig met het werven van een nieuwe 

https://www.vgn.nl/nieuws/zorgverzekeraars-nederland-en-vgn-sluiten-akkoord-voor-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg
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Arts VG, Arts VG in opleiding een basisarts en een Verpleegkundig specialist/ 

Verpleegkundig specialist in opleiding. 

 

Themadag voor verwanten (Zozijnbreed) 2023 

De CVR en Zozijn hebben gezamenlijk de afgelopen jaren een aantal themadagen 

voor verwanten van Zozijn georganiseerd. Helaas door corona is er al een tijd geen 

themadag geweest. De CVR stelt voor om in oktober 2023 een themadag te houden 

voor verwanten van Zozijn.  

 

Hoofdthema: Het betrekken van het netwerk van de cliënt bij de zorg. Het thema dat 

ook 18 oktober aan de orde komt bij het overleg met de regioraden en sectorraad en 

waar ook Zozijn mee bezig gaat via een stuurgroep. 

Voor de middag is het idee om twee thema’s te behandelen waar men zich op kan 

inschrijven; 1. Hoe lopen de geldstromen binnen Zozijn? (wat komt er binnen voor 

een cliënt en hoe ‘stroomt’ dit verder door?) 2. Zorglab: Er zijn voortdurend nieuwe 

ontwikkelingen. De CVR is nieuwsgierig naar wat er in 2023 allemaal mogelijk is op 

technologisch gebied voor cliënten. 

 

Bijeenkomst CVR met leden regioraden en sectorraad K&J 

Dinsdag 18 oktober zijn de regioraden en de sectorraad K&J uitgenodigd door de 

CVR om een aantal onderwerpen te bespreken. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst. 

Eén van de agendapunten 18 oktober is het akkoord tussen de VGN en ZN waarover 

u hierboven al heeft kunnen lezen. 

Daarnaast staat op de agenda het project Goed, Gezond en Gezellig eten en 

drinken. Hoe staat het hiermee in de verschillende regio’s? Een ander punt is de 

locatie-overleggen. Hoe gaat het hiermee? 

Zit u in de regioraad van Salland/Graafschap, Oost-Veluwe, Achterhoek/De Liemers 

of de sectorraad van Kind & Jeugd en heeft u wel belangstelling? (en misschien 

vergeten een aanmelding te sturen?) Stuur dan, mocht u dit bericht tijdig lezen een 

mail naar d.vanvliet@zozijn.nl  De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Doetinchem, 

maar aansluiten via MS Teams kan ook.  

 

Onderzoek Financiele Draagkracht Cliënten (ongevraagd advies) 

In het vorige verslag kon u lezen dat de Raad van Bestuur het ongevraagde advies 

en het rapport nog moest bespreken in het directie overleg. 

Inmiddels hebben de CCR en de CVR een reactie ontvangen. De CVR gaat in 

afstemming met de CCR een brief sturen naar de Raad van Bestuur. Dit onderwerp 

wordt dus nog vervolgd.  

Vervolg ITT (internet, tv en telefoon) 

Het instemmingsverzoek over ITT hebben de CCR en de CVR al enige tijd geleden 

ontvangen (eind 2021). In december 2021 hebben de CCR en de CVR een aantal 

vragen gesteld naar aanleiding van het intstemmingsverzoek. Onlangs hebbend de 

CCR en de CVR antwoord gekregen op de vragen.  
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De CVR gaat in afstemming met de CCR een reactie formuleren. Dit onderwerp heeft 

zoals u weet raakvlakken met het ongevraagde advies over het onderzoek naar het 

financiële draagvlak van cliënten.  

Dat onderwerp is dus nog niet afgesloten. Dit betekent dat het ITT-vraagstuk ook nog 

een vervolg krijgt. 

Ander nieuws 

▪ Cliëntentijdschrift 

Het Zozijn Cliëntentijdschrift van oktober 2022 is onlangs geplaatst op de site van 

de medezeggenschap. 

▪ ZO! 

De ZO! van september 2022 is onlangs geplaatst op de site van de 

medezeggenschap. 

 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ Dinsdag 18 oktober: regioraden, sectorraad K&J en CVR 

✓ Woensdag 19 oktober: (delegatie) OR, CCR en CVR 

✓ Dinsdag 25 oktober: CVR (zonder RvB) 

✓ Dinsdag 1 november CCR en CVR 

__________________________________________________________________________ 
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/Cli%C3%ABntentijdschrift-editie-3-okt-2022.pdf
https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Downloads/Cli%C3%ABntentijdschrift-editie-3-okt-2022.pdf
https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Downloads/ZO-SEP2022-WEB.pdf
https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Downloads/ZO-SEP2022-WEB.pdf
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