
  De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft  
  weer over veel onderwerpen gesproken.  
  Hier lees je de samenvatting.  
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Nieuws van de...

CENTRALE
CLIËNTENRAAD

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met  
Hennie Bannink, voorzitter CCR,  
via centraleclientenraad@zozijn.nl. 

liënten zijn over het 
algemeen tevreden over 
Zozijn. Over de zorg en 

ondersteuning is men zeer 
tevreden. De ondersteuners 
nemen de cliënten serieus, weten 
wat belangrijk is en bieden hulp 
waar nodig. De grootste wensen 
zijn: meer aandacht voor het 
meedoen aan activiteiten in de 
buurt, helpen met geld omgaan en 
vaker zelf koken op de woning.

ozijn gaat het zelf koken  
op woonlocaties 
aanmoedigen. De CCR 

vindt het belangrijk dat dit plan op 
steeds meer locaties van start gaat. 
Wij houden in de gaten hoe het 
gaat in de regio’s. En of de aanpak 
per locatie wordt besproken met 
de RVE-raad. In de regio Oost-
Veluwe gaat Zozijn op  
een later moment van  
start met het plan.

ozijn moet goed bestuurd 
worden. Ook als een 
bestuurder er niet is 

(bijvoorbeeld door vakantie).  
Zozijn is de afgelopen jaren zo 
gegroeid, dat het werk niet meer 
door 1 persoon kan worden 
gedaan. De Raad van Toezicht 
vindt dat er 2 bestuurders nodig 
zijn. De CCR is het daarmee eens. 
Namens de CCR zaten Hennie en 
Hendrik bij de sollicitatie-
gesprekken en hebben advies 
gegeven. Per 1 mei is Marcel 
Wijnands benoemd als tweede 
bestuurder van Zozijn en de  
Daniël de Brouwerschool. Op 5 juli 
hebben de leden van de CCR 
kennis gemaakt met Marcel.
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DE ERVARINGEN  
VAN CLIËNTEN

PLAN VAN AANPAK GEZOND  
GOED EN GEZELLIG ETEN

  OVERGANG NAAR   
  2 BESTUURDERS  

I

r was in deze regio een 
vacature voor een nieuwe 
directeur. Hennie en Alex 

hebben namens de CCR bij de 
sollicitatie gesprekken gezeten.  
Per 1 juli is John Cuijpers begonnen. 
De CCR heet John welkom.

n juli is Tonia Taankink gestopt 
als lid van de CCR. De CCR heeft 
nu nog 5 leden. Ben je nu lid van 

een RVE-raad (lokale raad)? Dan kun 
je je kandidaat stellen voor een plek 
in de CCR. Er is een flyer met uitleg 
gemaakt. Deze wordt besproken in 
alle RVE-raden. Wij hopen dat 
cliënten zich aanmelden!
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