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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 12 februari 2019 (met bestuurder) 

  

ECD/cliëntenportal 

In het vorige verslag heeft u kunnen lezen dat de centrale cliëntenraad en de centrale 

verwantenraad hebben een positief advies hebben uitgebracht m.b.t. het ECD en het 

cliëntenportal. 

De bestuurder heeft van de OR nog geen advies ontvangen. Hoe het verder verloopt, hangt 

mede af van het advies van de OR. De CCR en CVR worden op de hoogte gehouden van de 

verdere ontwikkelingen. 

 

Verzwaard adviesaanvraag Waskosten 

De CCR en CVR hebben de bestuurder uitgenodigd voor een gesprek om tot 

overeenstemming te komen tot een maximum bedrag van de waskosten. (reinigingskosten 

eigen kleding) 

De bestuurder is echter met een schriftelijke reactie gekomen, voordat er een gesprek is 

geweest. Hierin geeft hij aan, vast te willen houden aan een maximum bedrag van € 70, -.(in 

4 stappen) Waarbij rekening wordt gehouden met goedkopere opties (per regio), werkelijke 

kosten en de verschillende profielen. 

De CVR heeft na het overleg met de bestuurder onderling beraad gehad over het voorstel 

van de bestuurder. De CVR en CCR zullen gezamenlijk met een reactie komen. 

 

Themadag Zorgprogramma’s 16 maart 

De uitnodigingen voor de Themadag over de Zorgprogramma’s zijn per post gestuurd naar 

alle verwanten van Zozijn. Tot 4 maart kunt u zich nog aanmelden. 

U kunt via de website van de medezeggenschap ook informatie vinden over deze dag. 

 

De centrale verwantenraad hoopt u deze dag te ontmoeten! 
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Ander Nieuws: 

 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 12 maart 2019  

In dit overleg komt o.a. het Kwaliteitsrapport voor 2018 aan de orde. 

Wat vinden CCR en CVR belangrijke punten voor het Kwaliteitsrapport (2018) van 

Zozijn? 

 

 

 

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


