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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 

Ondernemersraad. 

Om 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 maart 2019  

  

 

ECD en cliëntenportal 

De CCR en CVR hebben een positief advies uitgebracht over het ECD (ONS) en 

cliëntenportal. Dit heeft al in het vorige korte verslag gestaan. 

De OR heeft een positief advies uitgebracht over ONS, maar nog niet over het cliëntenportal.  

Dit betekent dat er nog geen digitale toegang komt voor cliënten en verwanten tot het ECD. 

De bestuurder zal de CCR en CVR op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 

 

Kwaliteitsrapport 2018 

Zozijn is bezig met het Kwaliteitsrapport 2018. De CCR en CVR worden hierbij betrokken. De 

CCR en CVR vinden dat het Kwaliteitsrapport een reëel beeld moet geven. Daarnaast moet 

helder zijn wat de verbeterpunten zijn en hoe Zozijn hiermee aan de slag gaat. Het 

Kwaliteitsrapport moet een beknopt, leesbaar document worden. 

 

Een onderdeel van het Kwaliteitsrapport is het cliënttevredenheidsonderzoek. In eerdere 

verslagen heeft u kunnen lezen dat de CCR en CVR vinden dat de uitslagen van het 

cliënttevredenheidsonderzoek onvoldoende weergeven wat er leeft bij cliënten en verwanten.  

De CCR en CVR denken dat het niet anoniem kunnen invullen van het onderzoek één van 

de oorzaken kan zijn. 

Omdat Zozijn zich verbonden heeft aan het Kwaliteitskader van de VGN (wat op zich positief 

is) kan Zozijn geen anoniem onderzoek houden. 

De CCR en CVR zijn in gesprek met de bestuurder over een mogelijke anonieme enquête 

vanuit de CCR en CVR. 

Een delegatie vanuit CCR en CVR gaan in april, met ondersteuning vanuit het 

Kwaliteitsbureau van Zozijn, onderzoeken welke vragen er gesteld zouden kunnen worden 

voor een meer (anonieme) representatieve uitslag. 
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Waskosten 

Er is nog geen akkoord over de waskosten. Naar aanleiding van een brief van de CCR en 

CVR is de bestuurder recent met een nieuwe adviesaanvraag gekomen, met daarin een 

nieuw voorstel. Dit moet nog besproken worden. 

 

Bijeenkomst centrale verwantenraad met de regioraden en sectorraad 

Kind&Jeugdhulp, 16 april 

De centrale verwantenraad nodigt alle leden van de regioraden en de sectorraad van 

Kind&Jeugdhulp uit voor een bijeenkomst op 16 april. 

Het doel van deze bijeenkomst is;  
- Nader kennismaken 
- Informatie uitwisselen. 
De CVR informeert de leden van de regioraden en de sectorraad over: 
- Jaarplan van de CVR 
- Tevredenheidsonderzoek cliënten/verwanten (gesprek met de bestuurder hierover) 

  
De CVR wil daarnaast graag weten wat er speelt bij de regioraden/sectorraad. 
 
De leden van de regioraden/sectorraad hebben al een uitnodiging ontvangen via de mail.  
Zij kunnen zich aanmelden (graag voor 10 april) via centraleverwantenraad@zozijn.nl 
 
Ander Nieuws: 

16 maart jl. was de themadag over de zorgprogramma’s van Zozijn. Het was een boeiende 

dag met een mooie opkomst. Er volgt nog uitgebreid verslag over deze dag. 

Om vast een indruk te krijgen; hier een paar foto’s van de dag. 
(foto’s zijn met toestemming van de aanwezigen gemaakt) 
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Overige bijeenkomsten van de CVR, komende periode: 

 

 Financiele commissie; 28 maart 

 Overleg tussen (delegatie vanuit) CCR, CVR met de OR: 3 april 

 Werkgroep (delegatie vanuit) CCR en CVR, tevredenheidsonderzoek; 8 april 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 9 april (met bestuurder) 

 Bijeenkomst CCR en CVR met Raad op Maat over de nieuwe WMCZ; 23 april 

 

 

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

 


