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Centrale  
Verwantenraad
We hebben negen keer vergaderd in 2021. Wij vergaderen op een donderdagavond  
van acht uur tot tien uur. In dit verslag staan eerst de onderwerpen waar we advies 
en instemming over hebben gegeven. Daarna komen de onderwerpen waarover 
we hebben gepraat.

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

‘‘De cliënt heeft  
het recht om  
waar mogelijk,  
zelf te kiezen en  
mee te beslissen’’
- Visie Medezeggenschap

Leven is ontdekken

Wat deden we in 2021?
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In 2021 zaten er negen verwanten in de raad waarvan één voorzitter en één 
vicevoorzitter. De raad wordt ondersteund door één notulist.

Wie zijn wij?



Advies

Sius heeft over de volgende onderwerpen advies gevraagd aan  
de Centrale Verwantenraad.

Jaarrekening 2020
Het resultaat is prima maar niet wat we gewend zijn. Dit heeft te maken met meer  
personeel in de primaire zorg. Het lukt wel om medewerkers aan ons te binden.  
We blijven stabiel op dit vlak. De Centrale Verwantenraad heeft een positief advies  
uitgebracht.
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Begroting voor 2022
We moeten bezuinigen. Dit gebeurt onder andere op de inzet van personeel voor  
cliënten.

Waarom moeten we bezuinigen? 
De pensioenpremie stijgt en ook de materiële kosten (energiekosten) en de kosten voor 
boodschappen stijgen. De compensatie is lager dan de stijging. Hierdoor moeten we 
bezuinigen. 

Wat zijn de mogelijke opties?
We kunnen de kosten reduceren door het dienstpatroon aan te passen. 
Ook stoppen met het aanbieden van Naschoolse Opvang Behandeling (NOB) en  
logeren helpt. Daarnaast zullen we projectbudgetten moeten verlagen.  
Net als het budget voor geluksmomenten.  

De Centrale Verwantenraad heeft een positief advies uitgebracht. 



Instemming
De regeling die nu voorligt komt overeen met de regeling van de Centrale Cliëntenraad.  
Zo is de opbouw en structuur gelijk.  
 
Team Medezeggenschap Cliënten gaat ondersteunen bij bepaalde werkzaamheden. Denk 
hierbij aan werkzaamheden voor het jaarverslag, de nieuwsbrieven, bijeenkomsten, rol 
van de penningmeester en secretaris. In de medezeggenschapsregeling staan afspraken 
over bijvoorbeeld hoelang wij in de raad mogen zitten. 

Medezeggenschaps- 
regeling

Sius heeft over de volgende onderwerpen om instemming gevraagd aan de 
Centrale Verwantenraad.
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Huishoudelijk  
Reglement 
In het Huishoudelijk Reglement hebben we samen afspraken gemaakt. De afspraken 
gaan onder andere over onze rol en taken, samenwerking en geheimhouding.



Vergaderen
We hebben in iedere vergadering gepraat over de coronasituatie op dat moment.  
Ook over code zwart. Bij code zwart zijn er meer patiënten dan bedden. Dan moet er  
gekozen worden wie wel en wie niet behandeld kan worden. Er zijn zowel sectoraal als  
regionaal plannen voor code zwart gemaakt. Twente en Oost Achterhoek hebben een 
plan gemaakt met verschillende instellingen. Sius heeft de afspraak met de Twentse  
Zorgcentra dat we gebruik kunnen maken van hun artsen etc. wanneer we in code zwart 
terechtkomen. We vinden het goed om te horen dat Sius bezig is met code zwart.

De Centrale Verwantenraad heeft over de volgende onderwerpen  
vergaderd.

Corona 
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Nieuwe naam
In 2021 is de naam De Lichtenvoorde veranderd in Sius. Twee afgevaardigden van de  
Centrale Verwantenraad mochten meedenken in het traject naar de nieuwe naam. 

In een Zoom-sessie kregen we vier namen waarvan we direct moesten zeggen wat we 
er van vonden. Tijdens de tweede ronde kregen we achtergrond informatie bij deze vier 
namen. 

In oktober is de naam bekendgemaakt: Sius. 

Leven is ontdekken



Willy Bennink is al bekend als Cliëntvertrouwensperoon (CVP) binnen Sius. Cliënten  
weten Willy Bennink ook te vinden. Ze bellen Willy zelf als zij hem nodig hebben.  
Bijvoorbeeld als ze vragen hebben over de rechten van de cliënt. Het doel is om cliënten 
krachtiger en mondiger te maken. Willy is preventief bezig. Soms kan een gesprek met 
Willy al voldoende zijn om een oplossing te vinden voor een klacht of probleem. 

Als cliënten het niet eens zijn met de afspraken hebben we te maken met de Wet zorg & 
dwang. In het kader van de Wzd moeten we ook een externe CVP hebben. Willy   
kan de cliënt dan doorverwijzen naar mevrouw Brunsveld of de heer Bootsman van  
Zorgbelang. 

Bij onvrijwillige zorg kunnen cliënten hun hulp inschakelen. Zij ondersteunen de  
cliënten. Ook geven ze voorlichting en bezoeken ze locaties om problemen te kunnen  
signaleren. Een zaak waar cliënten over in verzet kunnen komen is onder andere  
beperking in bewegingsvrijheid. De CVP van Zorgbelang zijn onafhankelijk en  
ondersteunen het proces. Ze zijn partijdig voor cliënt of diens vertegenwoordiger. 
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Cliëntvertrouwens- 
personen &  
klachtencommissie

We hebben gekeken naar de kwaliteit van onze huisvesting en wat er nodig is om de zorg 
nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren. We hebben veel informatie verzameld 
over onze locaties (meer dan 40). Dit is in een matrix gezet. 

Het beleid is altijd geweest dat waar je woont je oud moet kunnen worden.  
Dit principe is zeer waardevol. Maar wat als de locatie daar niet geschikt voor is.  
Cliënten worden ouder en krijgen een intensievere zorgvraag. Hier moeten we heel  
zorgvuldig naar kijken en het gesprek aangaan. Wij vinden het een principiële discussie. 
We willen passende zorg voor onze kinderen/verwanten. Hier moeten we nog wel eens 
goed over praten en discussiëren.

Huisvesting 

Het is een mooi en informatief rapport. Alles waar we als Centrale Verwantenraad mee te 
maken hebben staat erin. Knap hoe Sius overeind gebleven is. Het is goed om concreet te 
zien wat er goed gaat en wat er beter kan.

Kwaliteitsrapport 2020

In 2019 is er een cliëntervaringsonderzoek geweest. Bij een aantal locaties werd laag 
gescoord op het gebied van tijd en aandacht voor de cliënt. Er is in samenwerking met 
Innovatie-impuls gekeken naar de vraag achter de vraag. Er is gesproken met cliënten,  
begeleiders en verwanten. Hieruit kwam de behoefte aan een digitaal planbord naar 
voren. 

Dit heet MijnEigenPlan. Gekeken is of MijnEigenPlan toegevoegde waarde heeft voor de 
cliënt en de medewerkers. Hiervoor is een implementatieplan geschreven. 
 
De conclusie
Cliënten ervaren meer zelfstandigheid. Cliënten zoeken elkaar op. En het bord geeft meer 
duidelijkheid. Ook ervaren medewerkers minder werkdruk. Ze besteden minder tijd 
achter de computer. Er is nog wel een verbetering nodig in de overdrachtsmomenten. Er 
moeten nog enkele resultaten verwerkt worden.  

Wij vroegen ons wel af of dit voor iedereen geschikt is. Dat is niet het geval. Het algemene 
bord wel, maar op individueel niveau niet. Niet alle cliënten kunnen dit bedienen.  
De kracht ligt in hoe gedreven het team is om dit de cliënt te leren. Echt wekelijks mee 
aan de gang gaan werpt wel zijn vruchten af.

Innovatie - 
MijnEigenPlan
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Sius heeft eens per twee jaar een onderzoek. Dit jaar in oktober. 
We hebben redelijk dezelfde vragenlijst als twee jaar geleden gebruikt. Hierdoor konden  
we de resultaten goed met elkaar vergelijken. Er zijn ook een paar vragen over corona 
gesteld. Er was ondersteuning bij het invullen van de vragenlijst voor cliënten die dat 
wensen. 

In december waren de resultaten bekend. Cliënten krijgen persoonlijke resultaten terug. 
Zij mogen dit bespreken met pb’er als ze dat willen. Enkele verbeterpunten worden op 
teamniveau bekendgemaakt.

Cliëntervarings- 
onderzoek

Vrijwilligersbeleid
Er is een nieuw vrijwilligersbeleid. Het is bedoeld als basis voor het vrijwilligerswerk  
en het werken met vrijwilligers binnen Sius. Het belangrijkste uitgangspunt is dat  
vrijwilligerswerk moet bijdragen aan de kwaliteit van leven door de ogen van onze  
cliënten. 

Sluiting Aaltenseweg  
& Naschoolse Opvang 
Behandeling
Dit vinden wij heel erg spijtig. Maar wij begrijpen de beslissing wel. Wanneer er heel veel 
geld bij moet, dan kan dit niet. Wel zijn wij van mening dat dit niet ten koste moet gaan 
van de zorg.

Personeelsbeleid

In december 2023 zit de huidige termijn van de Centrale Verwantenraad er op.  
We zullen de komende tijd met elkaar in gesprek gaan over een campagne om nieuwe 
leden te trekken. We hebben goede kwaliteit nodig in de raad. Hiermee bedoelen we dat 
we kritische mensen nodig hebben die goed meedenken. Ook moeten ze tegenwicht 
kunnen bieden.

Op sommige locaties is er verloop van personeel. Door zelfsturing kunnen teams zelf 
beslissingen nemen. Het is belangrijk dat P&O inzicht heeft in wat er speelt binnen teams. 
Communiceren en signaleren is belangrijk. Wij vinden dat stagiaires vroegtijdig gescreend 
moeten worden om te kijken of ze potentiële medewerkers van de organisatie zijn. 

Toekomst Centrale  
Verwantenraad 

Leven is ontdekken



Bijeenkomsten

Workshop:
Ontdek de mening van 
de achterban 
In oktober hebben wij deze workshop gevolgd samen met de Cliëntenraad. 
Deze workshop werd gegeven door het LSR. Contact met de achterban is heel belangrijk. 
Als de raad weet wat de achterban belangrijk vindt, dan kan de raad een goed advies 
geven aan de organisatie. 

Deze workshop ging over Zorgkaart Nederland. Dit is een website waar mensen hun 
ervaringen kunnen achterlaten over zorg en ondersteuning. 

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kun je kijken bij Sius welke locaties een  
ervaring hebben afgegeven. We kunnen deze meningen en ervaringen gebruiken voor  
ons werk. Het geeft ons inzicht. Dan weten we wat er speelt op sommige locaties en  
kunnen we beter opkomen voor hun belangen. 
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Regiobijeenkomsten 
verwanten 
In oktober hebben wij helaas op het laatste moment de regiobijeenkomst voor  
verwanten moeten afzeggen. Dit moest door de oplopende coronabesmettingen. 

Het thema van deze bijeenkomsten was: “Wat als ik er niet meer ben?’’ 
Er is behoefte om voorlichting te ontvangen over dit onderwerp. Wat moet en kan er van 
tevoren geregeld worden? Hierbij kun je denken aan het financiële plaatje. Maar ook aan 
de vraag wie er naar de verwant omkijkt als ouders er niet meer zijn en verdere familie 
ook niet vaak komt? Deze bijeenkomst is verzet naar mei 2022.



Interviews - 
gesprekken Adviescommissie Raad 

van Toezicht (RvT)
Per 1 januari trad Jacqueline Santbergen af als lid van de Raad van Toezicht.  
Jacqueline heeft 8 jaar in de RvT gezeten. Volgens de wet mag ze nu niet nog een termijn. 
Iemand van de CVR mocht in de adviescommissie zitten om bij de gesprekken met de  
nieuwe kandidaten te zitten. Gerard nam namens de CVR deel aan deze gesprekken.  
Samen met een lid van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de secretaresse van de 
Raad van bestuur hebben we een advies aan de selectiecommissie gegeven.
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Inspectie Gezondheids-
zorg en Jeugd (IGJ) – 
Wet zorg en dwang 
(Wzd)
Een afgevaardigde van de Centrale Verwantenraad heeft deelgenomen aan gesprekken 
met de Inspectie over de Wet zorg en dwang. Sius heeft de zaken omtrent de Wzd goed 
geregeld. 



Actiepunt 2022

We moeten onderzoeken hoe we de achterban kunnen bereiken, informeren en 
interesseren. Wij denken onder andere aan een vaste column in de nieuwsbrief voor 
verwanten. Ook willen we twee regiobijeenkomsten organiseren voor verwanten. Tijdens 
deze bijeenkomsten kunnen we in gesprek gaan met de achterban. 
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Informeren achterban

Leven is ontdekken



Postbus 
Postbus 20
7140 AA Groenlo

Bezoekadres
Oude Winterswijkseweg 1 
7141 DE Groenlo

(0544) 37 11 30 
info@sius.nl
www.sius.nl

Vragen?
Mail naar verwantenraad@sius.nl 


