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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 Cliëntenraad. Jaarlijks ontmoeten Raad van Toezicht, Cliëntenraad en 

CVR elkaar. Een delegatie vanuit de CCR en CVR heeft twee keer per jaar een ontmoeting met de 

Ondernemersraad. 

Om de alle verwantenraden op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de centrale 

verwantenraad wordt besproken ontvangt elke 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. 

 

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn  

van 2 juli 2019 (met bestuurder) 

  

Aanpak Strategisch Medewerkersbeleid 

Diana Schiele is sinds februari directeur PO&O bij Zozijn. Zij is een gedeelte van het overleg 

aanwezig om uitleg te geven over de plannen van Zozijn m.b.t. het medewerkersbeleid.  

Er wordt ingezet op (verbeteren van) werkplezier en welke vorm van leiderschap hierin 

helpend is. Uiteraard heeft het vinden van voldoende goed geschoolde medewerkers ook 

aandacht. Dit gebeurt o.a. al via het organiseren van banenmarkten. Daarnaast komt er een 

intern uitzendbureau, met vaste mensen. Deze medewerkers zullen ook gekoppeld worden 

aan locaties, zodat cliënten minder ‘vreemde gezichten’ op werk- en woonplekken 

tegenkomen. 

Ziekteverzuimpreventie en beheersing is ook een aandachtspunt. 

Er zijn een aantal kerngroepen die de komende periode, met input van medewerkers, tot een 

plan komen. Eind 2019 moeten de actieplannen er zijn. 

 

Bovenstaande is uiteraard een beknopte weergave van de presentatie. Mogelijk kunt u in 

een volgend overleg van uw raad met de manager of directeur eventuele vragen bespreken. 

 

Plannen van Zozijn over het begrotingsproces 

Het opstellen van een begroting is een jaarlijks terugkomend gegeven dat veel tijd kost. 

Vervolgens is de realiteit dat de exploitatie anders is dan de opgestelde begroting, vaak door 

factoren waar Zozijn geen invloed op heeft. (bijvoorbeeld wijziging tarieven van gemeenten) 

Marcel Wijnands, directeur Financiën en Control, was een gedeelte bij het overleg aanwezig 

om uitleg te geven over het plan van Zozijn om volgens een andere werkwijze de financiële 

situatie in beeld te krijgen. Dit zou inhouden dat Zozijn wel blijft werken met een Kaderbrief, 

maar niet meer met een gedetailleerde begroting. 

Dit geeft meer tijd en ruimte voor bedrijfsvoering. Marcel geeft aan dat werken met een 

prognose een betere voorspelling is dan een statische begroting. 

 

De CVR kan zich vinden in het plan. Uiteraard moet ook de medezeggenschap hierin een 
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plaats krijgen. Hoe doen we dat op regio/sector en RVE-niveau? Op welke manier wordt 

medezeggenschap betrokken? 

Hierover gaat de CVR nog in gesprek. 

 

Nieuwe directeur regio Oost-Veluwe 

De bestuurder deelt mee dat Bert de Lange aangesteld is als directeur voor de regio Oost-

Veluwe. De regioraad en de Lathmerraad (cliënten) zijn bij dit proces betrokken geweest. 

 

Waskosten 

Er is een reactie van de bestuurder gekomen op het advies van de CCR en CVR. (dit advies 

is bij het vorige verslag meegestuurd) De CVR gaat deze reactie in het onderlinge overleg 

van 2 september bespreken. 

 

Protocol Weeralarm – cliëntenvervoer 

De CCR en CVR hebben, ter informatie, het Protocol Weeralarm ontvangen. 

 

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer 
aan te geven. Het waarschuwen door middel van kleuren geeft het KNMI de mogelijkheid om 
waarschuwingen voor gevaarlijke weersituaties op te schalen. Voor alle weertypen - 
neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien – kan het KNMI de code geel, oranje en rood 
uitgeven, gebaseerd op de verwachte impact van het weer centraal. 
 
De verschillende codes kunnen van grote invloed zijn op het cliëntenvervoer. Aangezien het 
ZVC (Zozijn Vervoer Centrum) de regie heeft betreffende vervoer, zal het ZVC actie 
ondernemen om in te spelen op de situatie. 
 
In geval van code geel en code oranje zal er, buiten het feit dat er extra oplettendheid wordt 
verwacht van de vervoerders, geen wijziging optreden in het cliëntenvervoer en zal het 
vervoer volgens rooster worden uitgevoerd. 
 
Bij het afgeven van code rood in (enkele van) de regio’s zal het cliëntenvervoer gestaakt 
worden en treedt het hiervoor afgesproken protocol bij weeralarm in werking. 
 
Het tijdstip waarop het weeralarm afgegeven wordt is van invloed op het handelen van het 
ZVC. 

1. Wanneer er ’s avonds code rood wordt afgegeven voor de volgende ochtend/dag, 

dan wordt het cliëntenvervoer tijdens de periode dat code rood zal gelden 

geannuleerd. 

2. Wanneer er gedurende de dag per direct of later op de dag, code rood wordt 

afgegeven, zijn cliënten of al op dagbestedingslocaties aanwezig, of onderweg daar 

naartoe.  

Het ZVC zal dan in samenwerking met de managers van de betreffende locaties en 

de vervoerders alles in het werk stellen om cliënten zo snel en veilig mogelijk terug 

naar de woonvoorzieningen te vervoeren. 

In beide gevallen wordt er een opgesteld stappenplan gevolgd. 

Jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten en verwantenraden van Zozijn 
Een datum om vast in uw agenda te noteren: 
Woensdag 25 september is de jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten- en verwantenraden van 
Zozijn. 
Deze avond begint om 18.00 uur en duurt tot 21.00 uur. 
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Plaats is, net als andere jaren, het Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat 6). 
 
Het thema voor deze avond is de nieuwe wet medezeggenschap (WMCZ). Hier zal kort even 
aandacht voor zijn. 
Verder zal deze avond, net als andere jaren, vooral een informeel karakter hebben, met 
muziek, buffet en vooral elkaar ontmoeten. 

U kunt zich vast aanmelden via centraleverwantenraad@zozijn.nl 
Eind augustus ontvangt u nog de definitieve uitnodiging, via de mail. 

We ontmoeten u graag 25 september! 

 

Ander Nieuws 

 

Petitie Gehandicaptenzorg 

Bron: Klik Verstandelijk Gehandicaptenzorg 

 

De medezeggenschaps- en ondernemingsraden van zorgorganisaties Daelzicht en Dichterbij  

hebben het initiatief genomen voor een manifest en petitie om de problemen in de 

gehandicaptenzorg (werkdruk en personeelsverloop) onder de aandacht te brengen in Den 

Haag. 

De komende tijd worden bij alle gehandicaptenorganisaties in heel Nederland 

handtekeningen opgehaald om het document kracht bij te zetten. In september, nog vóór 

Prinsjesdag, worden manifest en petitie naar politiek Den Haag gestuurd.   

 

De petitie is vanaf 6 juli online te ondertekenen via www.wijwillengezienworden.nl. 

 

Lees via onderstaande link meer over de petitie: 

https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/petitie-gehandicaptenzorg-wij-willen-gezien-worden 

 

 

 

 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 2 september  

 Jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten en verwantenraden: 25 september  

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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