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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 6 september 2022 (zonder bestuurder) 

 

Nieuw lid CVR 

Vandaag is Ineke van Meggelen als nieuw lid aanwezig. Ineke is lid van de 

verwantenraad Wonen Raalte en de regioraad van Graafschap/Salland. 

Omdat Johan Wind afscheid heeft genomen van de CVR, is Ineke als tweede 

afgevaardigde (naast Theo Rutten) vanuit regioraad Graafschap/Salland toegetreden 

tot de CVR. 

De CVR heet Ineke van harte welkom in de raad. 

 
Terugkoppeling uit werkgroepen en commissies: 

▪ Werkgroep Communicatie 

Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om met Zozijn te praten over de 

mogelijkheid voor een forum/interactieve website. Hierin zijn een aantal 

overwegingen van belang.  

Inmiddels zijn er ongeveer 800 e-mailadressen binnengekomen n.a.v. de brief 

aan alle verwanten van Zozijn. 

In oktober zal er namens de CVR een mail uitgaan naar de verwanten. De CVR 

wil in deze mail de verwanten bedanken en tevens aangeven waar de raad de e-

mailadressen voor wil gebruiken. De CVR wil voorkomen dat verwanten te veel 

mails ontvangen.  

 

▪ Werkgroep Rookbeleid 

Sinds enkele maanden is er een nieuwe projectleider voor het nieuwe rookbeleid 

binnen Zozijn. De werkgroep (enkele leden vanuit de CCR en de CVR) wordt 

hierbij betrokken. Uiteindelijk zal er een hernieuwde adviesaanvraag voorgelegd 

worden.  

mailto:centraleverwantenraad@zozijn.nl
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Gesprek met Zorgkantoren 

Ieder jaar nodigen de Zorgkantoren de CCR en de CVR voor een gesprek. 

Onderwerp van dit gesprek is het Kwaliteitsrapport dat Zozijn jaarlijks opstelt volgens 

het Kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 

Er is gesproken over de onderwerpen die uit het Cliëntervaringsonderzoek naar 

voren gekomen zijn, zoals het koken op de woningen en het kunnen deelnemen aan 

activiteiten binnen en buiten Zozijn. 

Daarnaast is er gesproken over de toekomst en de uitdagingen waar ook Zozijn mee 

te maken heeft, zoals het vinden en behouden van medewerkers. 

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.  

Er komt nog geen reactie op het instemmingsverzoek. De commissie bedrijfsvoering 

(voorheen de financiële commissie) gaat eerst nogmaals in gesprek met Raad van 

Bestuur. Ook willen de CCR en de CVR de achterban betrekken voordat er een 

officiële reactie gegeven wordt op het instemmingsverzoek ITT. 

Wilt u teruglezen waar het instemmingsverzoek precies over gaat? 

Dat kunt u hier (verslag 7 dec 2021) vinden. 

Onderzoek Financiele Draagkracht Cliënten 

De Raad van Bestuur (RvB) heeft het onderzoek naar de financiële draagkracht van 

cliënten ontvangen. De RvB gaat het rapport bespreken met de directeuren in het 

directie overleg.  

 
Beschikbaarheid Artsen VG 

In juli hebben de CCR en de CVR een brief ontvangen van de RvB over de AVG-

praktijk (AVG = Arts Verstandelijk Gehandicapten) 

Gedurende de zomerperiode was er een krappe bezetting binnen Zozijn door ziekte 

en zwangerschap.  

Er zijn voor de zomerperiode afspraken gemaakt met een arts VG van ’s Heeren 

Loo. 

De CCR en de CVR hebben via een brief gevraagd om hoe de huidige stand van 

zaken is en welke acties er zijn of worden ondernomen om ook na de zomer ervoor 

te zorgen voor voldoende beschikbare expertise. 

 

Uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 

Bij de eerstvolgende bijeenkomst van de commissie Kwaliteit & Veiligheid (oktober) 

worden de uitkomsten van het CEO besproken.  

De CVR geeft aandachtspunten mee voor de leden die deelnemen in deze 

commissie. 

https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Verslag-CVR-7-december.pdf
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Wat een aandachtspunt blijft is het koken op de woningen. 

Daarnaast blijft ook vrije tijd en het kunnen deelnemen aan activiteiten (binnen of 

buiten Zozijn) een punt van aandacht.  

 

Nieuws uit de regioraden en sectorraad K&J 

 

Regioraad Oost-Veluwe  

De raad heeft kennis gemaakt met John Cuijpers, de nieuwe directeur.  

Ook is er in juli een rondleiding geweest over het landgoed. De raad heeft de 

verschillende dagbestedingslocaties bezocht en uitleg gekregen.  

 

Regio Salland/ De Graafschap 

In mei heeft de regioraad een presentatie gekregen over toekomstbestendige zorg 

en het akkoord dat is gesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

 

Achterhoek/De Liemers 

In juli heeft een gedragswetenschapper van Zozijn uitleg gegeven over de Wet Zorg 

en Dwang (Wzd).  

De regioraad is uitgenodigd voor een bijeenkomst voor verwanten bij De Berken op 

29 september. Dit is een dagbestedingslocatie in Duiven.  

 

Kind en Jeugd 

Het nieuwbouwproject Warmse Water is besproken. De invulling van de 

medezeggenschap zou zo snel mogelijk helder moeten zijn, waarbij alle toekomstige 

gebruikers betrokken worden. Henk Loman (directeur van de sector K&J en regio 

A/L) komt met een voorstel.  

 

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. 

Een volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 18 oktober in 

Doetinchem. De leden van de regioraden en sectorraad hebben in juli een 

vooraankondiging ontvangen en binnenkort volgt de uitnodiging. 

 

Ander nieuws 

Vindingrijksheidsprijs 

Van de werkgroep voor de Vindingrijksheidsprijs: 

Ieder jaar reikt Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit voor een initiatief dat het leven van 

cliënten fijner, makkelijker, aangenamer etc. maakt. Ook verwanten, cliënten en 

vrijwilligers kunnen inzenden. Meer informatie en de winnaars van de laatste jaren 



 

 

medezeggenschap.zozijn.nl                                                                                          Pagina 4 van 4 

vind je op Vindingrijkheidprijs - Zozijn. 

Heb je iets bedacht en het ook zelfs al uitgeprobeerd, laat het ons weten en stuur je 

inzending naar vindingrijk@zozijn.nl. Als inzender ontvang je sowieso een heerlijke 

Tony Chocolonely reep ☺. Dus…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliëntentijdschrift 

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

verschijnt en wordt uitgedeeld aan de cliënten van Zozijn. Het cliëntentijdschrift is 

digitaal te vinden op de site van de medezeggenschap. 

 

ZO! 

De ZO! van juli 2022 is onlangs geplaatst op de site van de medezeggenschap. 

Volgende vergaderingen van de CVR: 

✓ 4 oktober: Overleg CVR met bestuurder Peter Vriesema 

✓ 18 oktober: Bijeenkomst CVR met regioraden en sectorraad 

✓ 19 oktober: Bijeenkomst (delegatie) CCR-CVR-OR 

 

__________________________________________________________________________ 
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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