
medezeggenschap.zozijn.nl                                                                                          Pagina 1 van 3 

 

 

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 5 juli 2022. 

 

Vanavond is Marcel Wijnands in plaats van Peter Vriesema aanwezig bij de centrale 

verwantenraad. Marcel Wijnands is sinds 1 mei de 2e bestuurder van Zozijn.  

 

Mededelingen bestuurder 

▪ Corona, stand van zaken  

Er zijn op 5 juli 5 besmettingen bij cliënten verspreid over de regio’s. 

De landelijke richtlijnen worden gevolgd voor de zorg naar bij Zozijn. 

Zozijn houdt zich op dit moment  ‘minimaal’  aan de volgende 4 punten: 

  

1. Draag preventieve mondmaskers bij kwetsbare cliënten en verzorgingsmomenten 

binnen de anderhalve meter. 

2. Als een cliënt positief is, draag dan masker, bril, schort en handschoenen bij 

contacten binnen de anderhalve meter en/of langer dan 15 min. 

Als cliënt positief is, en je ziet hem alleen korte momenten en op meer dan 

anderhalve meter, dan zijn mondmasker en handschoenen afdoende (dit is een 

verruiming). 

3. Een medewerker die een nauw contact is van een besmet iemand, werkt 5 dagen 

met mondmasker en doet een zelftest op dag 5. 

4. Bij klachten: laat je (zelf)testen en bij aanhoudende klachten doe je een PCR-test. 

 

Het corona-adviesteam (CAT) van Zozijn is bezig met een plan ‘Pandemische 

paraatheid’, dat wil zeggen dat Zozijn nadenkt over en voorbereid is op corona in de 

toekomst. 
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▪ Vacatures directeuren 

Er zijn twee vacatures op directieniveau. Op dit moment is er bij M&O (Mens en 

Organisatie – voorheen P&O) een interim-directeur. Binnenkort start de 

sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur M&O.  

De tweede vacature is voor directeur FC&I. Deze week is de interne procedure van 

start gegaan. Er worden twee kandidaten verwacht. Hopelijk wordt de procedure in 

augustus afgerond. Bij beide sollicitaties wordt de medezeggenschap betrokken. 

Vanuit de CCR en de CVR nemen leden deel aan de adviescommissie. 

 

▪ Zorgpark Warmse Water 

In mei is de bestemmingsplanprocedure van start gegaan rondom het nieuw te 

bouwen zorgpark Warmse Water. Hopelijk kan er na de zomer van 2023 gestart 

worden met de bouw. De CCR en de CVR hebben in hun advies aandacht gevraagd 

voor het tijdig betrekken van de medezeggenschap bij vervolgstappen en 

beslismomenten. In september komt de Raad van Bestuur met een voorstel. 

 

▪ Energiekosten 

Zozijn onderzoekt hoe het energieverbruik (en daarmee de kosten) naar beneden 

kunnen. Zo wordt bijvoorbeeld  onderzocht waar en hoe er (Zozijn-breed) meer 

gebruik gemaakt kan worden van duurzame oplossingen, zoals (meer) zonnepanelen 

en warmtepompen. 

 

Woningen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne 

In Nederland is grote vraag naar opvangplekken voor mensen die vluchten voor de 

oorlog in Oekraïne. Gemeenten doen hun uiterste best om opvangplekken te vinden 

en in te richten. Zozijn ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij 

te dragen aan het creëren van deze plekken. Daarom heeft Zozijn een woning met 

14 studio’s op landgoed De Lathmer  aangemeld bij de gemeente Voorst als 

beschikbare locatie. Ook in Ulft (gemeente Oude IJsselstreek) is een voormalige 

woning van Zozijn beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

 

Plan Goed, gezond en gezellig eten 

Het plan Goed, gezond en gezellig eten (waar de CCR en de CVR positief advies 

over hebben uitgebracht) wordt geïmplementeerd binnen Zozijn. De zorgdirectie van 

de regio’s Achterhoek/De Liemers en Salland/Graafschap geeft aan dat er 

(inmiddels) op veel locaties zelf wordt gekookt. Voor de regio Oost-Veluwe gold al 

dat zij in een later stadium aansluiten bij het project Gezond en gezellig eten (met 

zelf koken), vanwege de verschillende personele wisselingen in de aansturing en 

andere veranderingen en ontwikkelingen. 

 

Dit implementatieplan zal uitgebreid besproken worden in de inwerkperiode van de 

nieuwe zorgdirecteur die op 1 juli start.  
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De CVR houdt vinger aan de pols. Het lijkt de leden een goed idee wanneer het 

verloop van de implementatie ook bij de regioraden en sectorraad K&J (voor de 

locaties waar het van toepassing is) geagendeerd wordt. 

 

Uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek 

De uitkomsten van het onlangs gehouden Cliëntervaringsonderzoek zijn bekend. In 

september gaat de CVR deze bespreken. De uitkomsten per regio/sector en RVE 

kunnen in de betreffende raden uiteraard ook besproken worden.  

 

Onderzoek Financieel Draagkracht Cliënten 

Het conceptrapport van de werkgroep is dit overleg besproken bij de CVR en de 

CCR. Op korte termijn wordt het definitieve rapport gestuurd naar de Raad van 

Bestuur. In een volgend verslag meer hierover. 

 

Ander nieuws 

▪ Feestelijke bijeenkomst zaterdag 3 september 

De feestelijke bijeenkomst voor alle leden van de cliëntenraden en verwantenraden 

vindt plaats op zaterdag 3 september, op de Lathmer in Wilp. Alle leden hebben 

hiervoor een uitnodiging ontvangen. Onlangs is de reminder gestuurd. In verband 

met de catering was de aanmelddatum gezet op 1 juli. Voor wie toch nog graag 

aanwezig wil zijn, maar zich nog niet heeft aangemeld; doe dit dan z.s.m. via 

medezeggenschap@zozijn.nl.  

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

 

▪ Bijeenkomst CVR met leden regioraden en sectorraad K&J 

Eén keer per jaar nodigt de CVR alle leden van de regioraden en de sectorraad uit 

om elkaar te ontmoeten. Tijdens dit overleg hoort de CVR graag wat er speelt in de 

verschillende regio’s en sector. Ook kan er informatie uitgewisseld worden, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van het plan Goed, gezond en gezellig eten. 

Een volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 18 oktober. De leden van 

de regioraden en sectorraad ontvangen hier binnenkort meer informatie over. 

 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ Dinsdag 30 augustus: ‘Benen op tafel’ overleg met Peter Vriesema  

✓ Dinsdag 6 september: Vergadering CVR (zonder bestuurder) 

✓ Dinsdag 18 oktober: Bijeenkomst CVR met leden regioraden en sectorraad 

K&J 

__________________________________________________________________________ 
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 
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