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Inleiding

Deze notitie is bedoeld voor cliëntenraden en verwantenraden van Zozijn.

We geven een antwoord op de vragen van de raden, zoals:

•  Wat zijn de taken en de rechten en plichten van de raden? 

•  Wat doen de raden eigenlijk en hoe doen ze dat? 

•  Wat zijn de bevoegdheden van de raden? 

•  Welke ondersteuning mogen ze verwachten bij Zozijn?

•  en nog veel meer.

Kortom: we geven u duidelijkheid hoe de medezeggenschap van cliënten en verwanten 

er bij Zozijn uit ziet.

De (centrale) verwantenraad werkt aanvullend aan de (centrale) cliëntenraad.

De verwantenraden hebben dezelfde rechten en plichten als de cliëntenraden en dit is vastgelegd

in de statuten van de Stichting Zozijn Zorg.

Die rechten en plichten zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ). 

Mocht de wet (WMCZ) vervallen of veranderen, dan blijven de verwantenraden van Zozijn 

dezelfde rechten en plichten behouden als de cliëntenraden.  

Deze notitie bestaat uit de volgende onderdelen1:

1.  cliëntenmedezeggenschap vanaf 2012;

2.  verwantenmedezeggenschap vanaf 2012;

3.  de organisatie en taken van de medewerkers bureau medezeggenschap cliënten en verwanten.

De indeling in regio’s en sectoren

Zozijn heeft drie regio’s. Iedere regio heeft een directeur:

1.  Achterhoek/De Liemers

2.  Salland/De Graafschap

3.  Oost-Veluwe.

1  Naast deze notitie Cliënten- en verwantenmedezeggenschap  zijn er nog enkele afzonderlijke notities:

•  Positie en werkwijze coaches (de)centrale cliëntenraden, april 2011;

•  Bureau medezeggenschap cliënten en verwanten, april 2011;

•  Reglement medezeggenschap cliënten- en verwanten, december 2011.
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Twee directeuren zijn daarnaast verantwoordelijk voor een sector:

• De regiodirecteur Achterhoek / De Liemers is ook verantwoordelijk voor de sector Kind&Jeugd.

• De regiodirecteur Salland/De Graafschap is ook verantwoordelijk voor de sector Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). 

Overeenkomsten

Iedere raad heeft zijn eigen werkwijze, maar er zijn overeenkomsten:

• Beiden raden werken samen, daar waar mogelijk.

• Om de samenwerking tussen alle raden te bevorderen maken we gebruik van de 

zogenaamde ‘trap voor samenwerking’. 

Werkwijze ‘trap voor samenwerking’

De trap voor samenwerking kent drie treden:

Het uitgangspunt is dat cliëntenraden en verwantenraden door middel van de trap voor samenwer-

king het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’ in de praktijk gaan brengen. 

De eerste trede gaat over kennismaken. De raden weten van elkaars bestaan, maken kennis met

elkaar.

De tweede trede gaat een stap verder: de raden ontmoeten elkaar, krijgen elkaars notulen, wisselen

ervaringen uit en kunnen samen een advies uitbrengen aan de manager.

De derde trede is het ultieme doel: samenwerken. De raden ontmoeten elkaar regelmatig, brengen

samen advies uit, bespreken samen wie welke onderwerpen bespreekt, organiseren samen informatie-

avonden en respecteren elkaars besluiten. De raden blijven zelfstandig functioneren, maar gaan een

vergaande samenwerking aan.

De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben een ‘Handboek Medezeggenschap’.

Dit gebruiken we om de kennis te verdiepen en de samenwerking te bevorderen. De trap voor 

samenwerking is de rode draad in de activiteiten van de beide raden. 
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Verschillen

Er zijn ook verschillen. De verwantenmedezeggenschap sluit aan op hoe Zozijn is georganiseerd 

(bestuurlijk model van Zozijn).

Verwantenmedezeggenschap wordt op drie niveaus uitgevoerd:

1. Op beleidsmatig niveau: onderwerpen die gaan over de gehele Stichting worden besproken door

de centrale verwantenraad met de bestuurder.

2. Op regionaal en sectoraal niveau: onderwerpen die gaan over de regio -of sector worden besproken

door de regio- of sectorraad met de regio/sectordirecteur.

3. Op RVE-niveau: onderwerpen die gaan over een locatie (een RVE) worden besproken door de 

verwantenraad met de manager.

De cliëntenmedezeggenschap wordt uitgevoerd op twee niveaus: 

1. Op beleidsmatig niveau: door de centrale cliëntenraad.

2. Op RVE-niveau: door de RVE-cliëntenraden.

Er zijn geen regionale en sectorale cliëntenraden, maar de centrale cliëntenraad organiseert minimaal

één keer per jaar een bijeenkomst in elke regio en de sector NAH met de cliëntenraden RVE en de

regiodirecteur over onderwerpen die in de regio spelen.

Bovendien kan de regiodirecteur naar behoefte of noodzaak de (vice) voorzitters van de raden bij

elkaar roepen voor overleg of advies.

In de volgende hoofdstukken geven we meer informatie over cliënten- en 

verwantenmedezeggenschap.

6

Verwantenraden RVE’s 
Achterhoek/Liemers

Verwantenraden RVE’s 
Graafschap/Salland

Bureau medezeggenschap cliënten 
en verwanten Zozijn

Cliëntenraden RVE’s 
Achterhoek/Liemers

Cliëntenraden RVE’s 
Graafschap/Salland

Cliëntenraden RVE’s 
Oost-Veluwe

Cliëntenraad 
NAH

Verwantenraden RVE’s 
Oost-Veluwe

Verwantenraden RVE’s 
Kind & Jeugd

Regioraad
Achterh./Liemers

Regioraad
Graafsch./Salland

Regioraad
Oost-Veluwe

Centrale
Verwantenraad

Centrale
Cliëntenraad

Overleg met 
bestuurder ZozijnSectorraad

Kind & Jeugd

Organisatieschema cliënten en verwantenmedezeggenschap Zozijn



cliëntenmedezeggenschap

hoofdstuk 1

7



1.1 Inleiding

Zozijn was en is, nog steeds, volop in beweging. Na de indeling in regio’s en sectoren volgde de 

inrichting van de organisatiestructuur. Een dynamische periode voor cliënten, medewerkers en 

organisatie. 

Met die veranderingen in het vooruitzicht besloot de centrale cliëntenraad in de periode van 2009

tot 2011 als een overgangsraad te gaan functioneren. Een veranderende organisatie vraagt om een

‘pas op de plaats’ en een weloverwogen nieuwe aanpak voor de cliëntenmedezeggenschap. Op

welke wijze kan de cliëntenmedezeggenschap in het vernieuwde Zozijn het beste vorm krijgen? Wat

is daarvoor nodig? Op die vragen geeft de centrale cliëntenraad in deze notitie een antwoord.

Voor u ligt de visie van de centrale cliëntenraad op de cliëntenmedezeggenschap bij Zozijn. In een

uitwerking kunt u lezen hoe de cliëntenmedezeggenschap vorm krijgt:

•  op individueel cliëntniveau,

•  bij cliëntenraden van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE),

•  bij de centrale cliëntenraad.

Een nieuwe visie heeft gevolgen voor de organisatie en werkwijze. 

Ook daarover leest u in deze notitie.

Om medezeggenschap zorgvuldig te laten verlopen voor iedereen, is het ‘reglement 

medezeggenschap cliënten en verwanten Zozijn’ ontwikkeld.

Korte terugblik

Cliënten behartigen hun eigen belangen tenzij zij daar niet toe in staat zijn.  uit: WMCZ

De actieve participatie in de medezeggenschap van cliënten bij Festog en De Lathmer - nu Zozijn -

begon toen in 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) van kracht werd.

Nog voor 2002 werden de zogenoemde cliëntencommissies omgezet in cliëntenraden. 

De cliëntenraden hebben vanaf dat moment de rechten zoals omschreven in de WMCZ. 

In 2002 start ook de eerste centrale cliëntenraad (CCR). De CCR, de centrale verwantenraad (CVR)

en de bestuurder tekenen in 2004 een samenwerkingsovereenkomst en reglementen. 

Twee jaar later brengt de CCR samen met de CVR het ‘Handboek Medezeggenschap’ uit. 

Onderwerpen in dit handboek zijn onder meer:

•  de advieswijzer, een methode voor de raden en de manager van de RVE;

•  de ‘trap voor samenwerking’, handvatten voor samenwerking tussen de cliënten- en 

   verwantenraden bij RVE’s.
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Visie

Regie op eigen leven: 
Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuze (kunnen) maken.

Iedere cliënt bij Zozijn telt als het gaat om zeggenschap en medezeggenschap. Zeggenschap is 

belangrijk voor cliënten om, zoveel als mogelijk, de regie op het eigen leven te behouden. Dat is de

basis van de visie van de centrale cliëntenraad op cliëntenmedezeggenschap bij Zozijn. 

Zeggenschap begint daarmee op het niveau van de individuele cliënt. De zeggenschap die op dit

niveau vorm krijgt, is de bouwsteen voor de medezeggenschap op decentraal en centraal niveau.

Zeggenschap moet een uitwerking krijgen in het individuele zorgplan van iedere cliënt. Iedere 

individuele cliënt heeft het recht op een zorgplan en het recht van zeggenschap. 

De wet (WMCZ) stelt een cliëntenraad verplicht; Zozijn moet zorgen dat cliënten op een goede 

manier kunnen meepraten en meebeslissen over besluiten van de organisatie. 

De manager moet de cliëntenraad goed informeren en om advies vragen over besluiten; dit is het

adviesrecht. 

Sommige besluiten mogen alleen worden genomen als de cliëntenraad het er mee eens is; het 

verzwaard adviesrecht. 

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van de RVE. 

Ondersteuners en managers hebben een grote invloed op het kunnen uitoefenen van 

medezeggenschap door cliënten. Het bieden van ondersteuning vereist voldoende kennis en kunde

over cliëntenmedezeggenschap. Ondersteunen betekent dan: cliënten informeren over 

cliëntenmedezeggenschap en bewust maken van het recht op medezeggenschap.

Niet elke (groep) cliënt(en) beschikt over de vaardigheden om te participeren op het niveau van

deze participatieladder. Voor deze situaties zijn andere vormen van overleg, bijvoorbeeld een 

huiskameroverleg maximaal haalbaar.

Het gaat dan om zeggenschap van cliënten in plaats van medezeggenschap.
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1.2 Organisatie 
Cliëntenmedezeggenschap

Cliëntenraden RVE

De CCR wil dat alle RVE’s bij Zozijn een cliëntenraad hebben. Een cliëntenraad RVE is samengesteld

uit cliënten van de verschillende locaties van de RVE.

Om deel uit te kunnen maken van een cliëntenraad beschikken cliënten over voldoende vaardigheden

om te kunnen participeren. De (gekozen) leden van de cliëntenraad RVE vertegenwoordigen alle

cliënten van een RVE. Om die reden spannen de leden zich in om hun achterban te bereiken en te

raadplegen.

Samenwerking cliëntenraad en verwantenraad RVE

Een goede samenwerking is een waarborg voor de medezeggenschap van de cliënten en is daarom

onontbeerlijk. De cliëntenraden en verwantenraden werken samen in de medezeggenschap op RVE

niveau. Zij adviseren de manager van een RVE. De beide raden maken met elkaar en met de manager

van een RVE afspraken over het adviesrecht. Dat komt de medezeggenschap en de samenwerking

ten goede.

Als cliëntenraden en verwantenraden onderling overeenstemming bereiken over een advies is het

goed om samen één advies uit te brengen naar de manager. 

Als er geen overeenstemming is, brengen de raden een afzonderlijk advies uit.

De Lathmerraad

De Lathmerraad is een medezeggenschapsraad voor cliënten die wonen en/of werken op het Land-

goed De Lathmer in Wilp. Deze raad neemt een aparte positie in en wijkt af van de bestaande 

medezeggenschapstructuur. De Lathmerraad vertegenwoordigt de medezeggenschap tijdens de

herontwikkeling van het Lathmerterrein. De voorzitter van de CCR is lid van deze Lathmerraad. De

samenwerking met de Landgoedraad is geborgd door een goede communicatie tussen beide raden.

Als de herinrichting van het Lathmerterrein is voltooid, wordt bekeken of de Lathmerraad blijft 

bestaan of kan worden vervangen door voldoende cliëntenraden RVE.

De huidige cliëntenraden van de regio Oost-Veluwe blijven bestaan. Dat geldt ook voor de vertegen-

woordiging van de gekozen leden van de regio Oost-Veluwe in de CCR.

Sectorraad NAH

De sector NAH onderzoekt of in de toekomst een sectorraad cliënten NAH gewenst is.
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1.3 Centrale Cliëntenraad

Adviseren is een recht, geen plicht

De centrale cliëntenraad (CCR) overlegt met de bestuurder en geeft advies over alle beleidsvoorne-

mens die bij Zozijn, op centraal niveau aan de orde zijn.

De centrale cliëntenraad kan ook ongevraagd de bestuurder van een advies voorzien. Afhankelijk

van het onderwerp kan de CCR besluiten of zij daarbij de deskundigheid van een externe adviseur

of van de centrale verwantenraad (CVR) nodig heeft. Wanneer de CCR graag het advies van de CVR

wil schakelt ze het Bureau medezeggenschap cliënten en verwanten (voorheen: ‘Meepraatburo’) in.

Het kan om verschillende redenen voorkomen dat de CCR afziet van haar adviesrecht en daarbij,

met kennisgeving aan de bestuurder, het recht overdraagt aan de centrale verwantenraad.

Samenwerking met de centrale verwantenraad

Een goede samenwerking is een waarborg voor de medezeggenschap van de cliënten en is daarom

onontbeerlijk. De centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad werken samen in de 

medezeggenschap als het gaat over heel Zozijn.

De CCR en de CVR adviseren de bestuurder van Zozijn. 

Samenstelling centrale cliëntenraad

1. De centrale cliëntenraad bestaat uit minimaal acht leden (twee per regio/sector) en maximaal 

   elf leden.

2. De leden van de CCR worden gekozen door de leden van de cliëntenraden RVE van de 

   betreffende regio. Per regio/sector hebben bij voorkeur voorzitters en/of vicevoorzitters van de 

   cliëntenraden RVE zitting in de CCR, met een evenredige vertegenwoordiging namens 

   dagbesteding en wonen.

3. Indien een regio geen vertegenwoordigers kan leveren, blijven de plaatsen vacant, tot het moment 

   dat deze wel opgevuld kunnen worden.

4. De vergaderingen van de CCR worden geleid door een externe, technisch voorzitter. Deze 

   voorzitter wordt aangesteld na overleg met de CCR door de bestuurder. De CCR kan een 

   voordracht doen voor een technisch voorzitter.

5. De zittingsduur van de leden van de CCR is vier jaar.

Voorzitter centrale cliëntenraad

De CCR vergadert met een cliëntvoorzitter én een technisch voorzitter. De technisch voorzitter is

onafhankelijk en is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het proces van vergadering. Een

belangrijk voordeel van de aanwezigheid van een technisch voorzitter is dat de cliëntvoorzitter zich

volledig op de inhoud van de vergadering kan concentreren.
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In onderstaand overzicht wordt de rol en positie van de cliëntvoorzitter en de technisch voorzitter

van de CCR duidelijk:

Advies 

Op het moment dat de bestuurder om een advies vraagt, is de werkwijze als volgt:

1. De CCR en CVR ontvangen, via de ambtelijk secretaris, de betreffende schriftelijke formele 

adviesvraag en indien van toepassing, ook de bijbehorende notitie, voorzien van het vereiste 

voorblad met een samenvatting van het doel.

2. Een adviesvraag omvat de voorgestelde wijziging of verandering, wat de reden daarvan is, wat

de gevolgen zijn en een plan van aanpak. 

3. De CCR bespreekt of zij in deze de adviesvraag in behandeling wil nemen. Zo nee, dan dragen zij

hun rechten schriftelijk over aan de CVR en onthouden zich van advies. 

4. De CCR en de CVR kunnen besluiten om gezamenlijk één advies te geven. In dat geval stuurt de 

ambtelijk secretaris het advies met een voorblad naar de bestuurder. Wordt niet tot een 

gezamenlijk advies besloten, dan stuurt iedere raad haar advies naar de ambtelijk secretaris. Deze

stuurt beide adviezen met een voorblad naar de bestuurder.

De bestuurder neemt onder meer op basis van deze stukken zijn besluit.

Contact met regio- en sector

De CCR hecht grote waarde aan het contact met de cliëntenraden RVE en met de regio’s en de 

sector NAH. ‘Weten wat speelt’ en ‘voeling houden’ met de RVE’s en regio’s vindt de CCR erg 

belangrijk. De vertegenwoordiging van de gekozen leden van de cliëntenraden in de centrale 

cliëntenraad staan daarvoor garant. 

De CCR wil het contact met de regio’s ook onderhouden door iedere regio en sector één keer per

jaar te ontmoeten . De CCR organiseert deze ontmoeting zelf. Bij deze jaarlijkse ontmoeting is in

ieder geval de regio- of sectordirecteur en (een deel van) de centrale cliëntenraad aanwezig. Het

‘ontmoeten’ versterkt de onderlinge afstemming en het contact.
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Cliënt voorzitter CCR

• inhoudelijk voorzitter

• lid van cliëntenraad

• onderhoudt contact namens CCR 
met CVR, bestuurder, managers en RVT

• heeft stemrecht

• maakt agenda in samenspraak

• woordvoerder namens CCR

• is gekozen door cliënten

Technisch voorzitter CCR

• leidt en ondersteunt proces van vergadering 
CCR; bemoeit zich niet met de inhoud

• is onafhankelijk, geen cliënt, verwant of 
medewerker van Zozijn

• onderhoudt contact met de cliëntvoorzitter 

• geen stemrecht

• voert overleg over agenda met cliëntvoorzitter

• wordt aangesteld op basis van vaardigheden 
door Zozijn



1.4 Kennis en kunde: 
cliënten en coaches

Cliënten

De individuele cliënt heeft recht op informatie: over zeggenschap en medezeggenschap. 

Ondersteuners op een RVE hebben daarbij een belangrijke informerende rol. 

Dat betekent dat ook zij, op hun beurt, goed geïnformeerd moeten zijn. 

Daarnaast moet de informatie die ze geven op maat zijn: rekening houdend met de mogelijkheden

van een cliënt. Daarbij is de inzet van een deskundig medewerker cliëntencommunicatie essentieel. 

Cliënten die deelnemen in de cliëntenraad RVE en/of de centrale cliëntenraad hebben recht op

goede scholing en coaching. De scholing heeft als doel om kennis te vergroten en om vaardigheden

te ontwikkelen. Ervaring opdoen speelt bij scholing een belangrijke rol. 

Coaches

Een onafhankelijke positie voor een coach van de CCR of van een cliëntenraad RVE is noodzakelijk.

Een coach van een cliëntenraad is niet werkzaam binnen de RVE waar de coaching plaatsvindt. De

coach onderhoudt ook geen functionele contacten met deze RVE. Met deze voorwaarden kan een

coach optimaal zijn/haar ondersteunende rol voor cliëntenmedezeggenschap vervullen.

Het samenbrengen van de coaches cliëntenraden in een vakgroep verhoogt de kwaliteit van 

medezeggenschap. Bundeling kennis, kunde en ervaring in een vakgroep leidt tot een meerwaarde

in het functioneren van iedere cliëntenraad.

In een aparte notitie: ‘de notitie vakgroep coaches’ wordt de werkwijze en taakbeschrijving van de

coaches nader toegelicht. Deze notitie is op te vragen bij het bureau medezeggenschap cliënten en

verwanten.
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verwantenmedezeggenschap

hoofdstuk 2
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2.1 Inleiding

De huidige medezeggenschapsstructuur bestaat sinds de fusie tussen Festog en De Lathmer in 2003. Deze

structuur werd ontwikkeld door leden van de Ouderraad van Festog en de Cliëntenraad van De Lathmer.

Vervolgens werd een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld, die in 2004 werd ondertekend door de 

bestuurder van Zozijn, de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad.

In de loop van de tijd is gebleken dat het verwantenmedezeggenschapsmodel aangepast dient te worden.

Met name het ontbreken van de medezeggenschap op regionaal niveau werd als een gemis ervaren.

Bij de komst van de bestuurder in 2006 werd besloten het medezeggenschapsmodel aan te passen aan

het bestuurlijk model van Zozijn. 

Voor het ontwikkelen van de ‘nieuwe’ verwantenmedezeggenschap is een brainstormgroep, bestaande uit

leden van verwantenraden in het leven geroepen. Deze groep heeft een actieve bijdrage geleverd in de

ontwikkeling van het nieuwe medezeggenschapsmodel.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de verwantenmedezeggenschap binnen Zozijn er uit zal zien vanaf

1 januari 2012.

Visie

De centrale verwantenraad ziet het als een belangrijke taak om samen te met de centrale cliëntenraad de

cliëntenmedezeggenschap uit te oefenen, als eenheid op te trekken en naar buiten te treden.

Elkaar ondersteunen en aanvullend zijn aan elkaar, op basis van wederzijds vertrouwen, zijn de kernwoorden.

Daarom blijft het in 2006 ingezette traject om de samenwerking tussen de verwantenraden en de cliënten-

raden op de RVE’s te bevorderen en stimuleren, van kracht.

Op centraal niveau moeten de beide raden een voorbeeld zijn voor de raden op de RVE’s. 

Werkwijze

Het streven blijft dat op centraal niveau de centrale verwantenraad en centrale cliëntenraad altijd geza-

menlijk één advies uit brengen aan de bestuurder.

Dit onderstreept de eenheid en voorkomt onduidelijkheden en misverstanden over de advisering. 

Alle formele adviesaanvragen gaan via de ambtelijk secretaris naar de centrale cliëntenraad en 

centrale verwantenraad. De beide raden formuleren hun adviezen. 

De ambtelijk secretaris formuleert een voorblad en stuurt deze naar de bestuurder.

De centrale cliëntenraad oefent het recht op medezeggenschap zelf uit, tenzij ze aan de centrale 

verwantenraad gevraagd hebben dit ook namens hen te doen.

Doelstelling

De doelstelling van de verwantenmedezeggenschap binnen Zozijn is als volgt:

Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het ‘Reglement 

medezeggenschap cliënten en verwanten’:

•  Het behartigen van de algemene belangen en het bevorderen van het welzijn van alle aan de zorg 

   van de stichting toevertrouwde personen. 

•  Het behartigen van de belangen van ouders en verwanten, voor zover deze hiermee samenhangen.

•  Intensief samenwerken met de centrale cliëntenraad.
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Structuur verwantenmedezeggenschap:

De centrale verwantenraad vraagt in het geval van een verzwaard adviesaanvraag de sector-

raad om advies, alvorens het definitieve advies aan de bestuurder uit te brengen. 

De regio- of sectorraad kan zijn achterban om advies vragen. Zodra een advies is uitgebracht

zijn de regio- en/of sectorraden en de verwantenraden gebonden aan dit advies.

Figuur 1: Structuur verwantenmedezeggenschap

Organogram 

Figuur 2: organisatieschema verwantenmedezeggenschap.
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2.2 Verwantenraden RVE

•  Iedere RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid) heeft een verwantenraad.

•  De verwantenraden zijn gebonden aan het reglement zoals vastgesteld in 2011.

•  De verwantenraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, of zo vaak als nodig is.

•  De verwantenraad heeft minimaal 3 en maximaal 9 leden.

•  De manager heeft de verantwoordelijkheid samen met de verwantenraad actief te zoeken naar 

   leden. Dit gebeurt iedere keer als dit nodig is.

•  De verwantenraad kiest een voorzitter, secretaris en penningmeester.

•  De verwantenraad kiest uit haar midden twee vertegenwoordigers naar de regio- of sectorraad.

•  De verwantenraad stuurt de agenda en de notulen van de vergaderingen naar het bureau 

   medezeggenschap cliënten en verwanten.

•  De raadsleden hebben recht op een reiskostenvergoeding. 

•  De voorzitter van de verwantenraad RVE en de voorzitter van de cliëntenraad RVE kunnen enkele 

   keren per jaar overleggen. 

•  De zittingstermijn van de leden verwantenraad RVE is vier jaar, dat is vastgelegd in het ‘Reglement 

   medezeggenschap cliënten en verwanten’.

•  Voor het overige verwijzen we naar het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’. 

Doel

De verwantenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een RVE.

Middelen om het doel te bereiken

•  Gebruik maken van de WMCZ 3 en het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’. 

•  Het in principe met de cliëntenraad uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de 

   managers, zoals advies over het jaarplan en de begroting.

•  Samenwerking met de cliëntenraad binnen de eigen RVE en overleg met de manager.

•  Bevorderen van communicatie tussen verwanten, onder meer door het (laten) beleggen van 

   bijeenkomsten voor de verwanten.

•  Het stimuleren van verwanten om de positie van cliënten in zijn algemeenheid te versterken.

•  Uitwisseling van ervaringen en afstemming met andere verwantenraden binnen de regio.

•  Alle overige middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel.

•  Gebruik maken van het recht op ondersteuning door Zozijn aangestelde medewerkers 

   verwantenmedezeggenschap.

3    WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. 

    De WMCZ maakt onderscheid tussen adviesrecht en verzwaard adviesrecht.
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Rechten

Voor zover de verwantenraden, met of zonder de cliëntenraden, optreden als cliëntenraad in de zin

van Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschikken zij over een aantal bevoegdheden.

De bevoegdheden hebben betrekking op zaken die de individuele belangen van de cliënten binnen

de RVE overstijgen. Het gaat dus om gemeenschappelijke belangen binnen de RVE.

De rechten van de raad zijn:

• Vergaderen wanneer de raad wil.

• Gebruik maken van inspraak en adviesrecht volgens de WMCZ.

• Vergaderingen voor verwanten organiseren.

• Aan cliënten en verwanten informatie geven.

• Aan deskundigen advies vragen.

• De verwantenraad organiseert één keer per jaar een jaarvergadering voor haar achterban en legt 

verantwoording af over het gevoerde beleid.

• In samenwerking met de manager bespreken hoe de achterban geïnformeerd wordt over de 

besproken onderwerpen en belangrijke informatie van de RVE.

Taken manager in relatie tot verwantenmedezeggenschap

De bestuurder heeft de verplichting ervoor te zorgen dat managers de medezeggenschapsrichtlijnen

na komen.

Als de manager advies vraagt aan de verwanten- en cliëntenraad maakt deze gebruik van de 

adviesaanvraagformulieren van de advieswijzer uit het handboek voor medezeggenschap.

De manager is bij vergadering van de verwantenraad aanwezig voor zover noodzakelijk voor de 

informatieverstrekking aan en uitwisseling met de verwantenraad. 

De manager heeft taken, zoals vastgelegd in het handboek voor medezeggenschap en in de Wet

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 4 en in het ‘Reglement medezeggenschap

cliënten en verwanten’.

De manager legt jaarlijks in het jaarverslag vast wat er met de medezeggenschapsraden is besproken

en besloten en welke adviezen zijn uitgebracht.

Bevoegdheden van de verwantenraden

De verwantenraad en de cliëntenraad zijn bevoegd om alle adviesaanvragen van de manager te 

bespreken en besluiten te nemen. 

De verwantenraad neemt alleen besluiten over onderwerpen die behoren bij de RVE. 

Onderwerpen die het niveau van de RVE overstijgen worden in de regio- of sectorraden besproken

en van advies voorzien. De verwantenraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de regio- of

sectorraad.

Tenminste één keer per jaar organiseert de verwantenraad een bijeenkomst voor alle verwanten van

de RVE. 

4    In de WMCZ zijn de adviesbevoegdheden vastgelegd. De adviesbevoegdheden voor de verwantenraden en 

    de regioraden zijn vastgelegd in het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’.
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2.3 Regio- en sectorraden

Regio’s

Er zijn drie regio’s binnen Zozijn. Iedere regio heeft een eigen raad.

De regio- en sectorraden hebben een eigen reglement.

De partners van de regio- en sectorraden zijn de regio/sectordirecteuren.

De regiodirecteuren zijn ook verantwoordelijk voor een sector.

Sectoren

Zozijn kent behalve de regio’s ook twee sectoren. Gebleken is dat ook binnen de sectoren behoefte

is aan medezeggenschap. In één sector, de sector Kind&Jeugd zal een sectorraad worden opgericht.

Verwantenraad Sector Kind&Jeugd

De Kind&Jeugdsector vond en vindt het erg moeilijk aansluiting te vinden bij de centrale verwan-

tenraad. Door de hoge doorloopsnelheid van cliënten is de medezeggenschap soms met moeite te

organiseren. Dit kwam niet of nauwelijks aan de orde in de centrale verwantenraad. Door te kiezen

voor sectorraden kan de specifieke problematiek van de Kind&Jeugd beter tot zijn recht komen. 

Juridisch zijn kinderen geen partner in de medezeggenschap. Daarom nemen verwanten hun plaats in.

In de komende periode zal de centrale verwantenraad wel onderzoeken en met een voorstel komen

hoe de kinderen zelf betrokken kunnen worden. Participatie van kinderen is een van de kinderrechten

in het VN Verdrag voor de rechten van het kind.

Sector NAH

Tot nu toe was er één verwantenraad in deze – nog jonge – sector. Deze raad is inmiddels opgeheven.

Cliënten in de sector NAH hebben aangegeven zelf hun belangen te willen behartigen en kiezen

niet voor een vertegenwoordiging door ouders of verwanten.

Cliënten uit deze sector zijn ook vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad. Vooralsnog zal er

geen sectorraad verwanten NAH worden opgericht.

Doel

De regio- of sectorraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de regio of

sector. 
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Middelen om het doel te bereiken

• Gebruik maken van de WMCZ en het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten5’.

• Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de regio- of sectordirecteur.

• Samenwerking met de cliëntenraad binnen de eigen regio of sector en overleg met de regio- 

of sectordirecteur.

• Bevorderen van communicatie tussen verwanten, onder meer door het (laten) beleggen van 

bijeenkomsten voor de verwanten.

• Het stimuleren van verwanten om de positie van cliënten in zijn algemeenheid te versterken.

• Uitwisseling van ervaringen en afstemming met andere verwantenraden binnen de regio.

• Alle overige middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel.

• Gebruik maken van het recht op ondersteuning door Zozijn aangestelde medewerkers 

verwantenmedezeggenschap.

Rechten

Voor zover regio/sector cliënten- en verwantenraden optreden als cliëntenraden in de zin van de

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, beschikken zij over een aantal bevoegdheden.

Deze zijn vastgelegd in de WMCZ en in het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’. 

• De regio- of sectorraden zijn gebonden aan dit reglement. 

• De regio- of sectorraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

• De regio- of sectorraad stuurt de agenda en de notulen van de vergaderingen naar het bureau 

medezeggenschap cliënten en verwanten.

• De raadsleden hebben recht op een reiskostenvergoeding. 

• Voor het overige verwijzen we naar het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’.

Samenstelling van de regio- en sectorraden

Een regio -of sectorraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verwantenraden van de regio of

sector. Iedere raad wordt vertegenwoordigd door minimaal één lid en benoemt één vervanger in

de regio- of sectorraad. 

De regio- of sectorraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.

De voorzitter, vicevoorzitter, óf een vervanger is lid van de centrale verwantenraad.

De zittingstermijn van de leden van de regio- en sectorraden is vier jaar, dat is vastgelegd in het 

‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’

5    In de WMCZ zijn de adviesbevoegdheden vastgelegd. De WMCZ maakt onderscheid tussen adviesrecht en verzwaard 

    adviesrecht. De adviesbevoegdheden voor de verwantenraden en de regioraden zijn vastgelegd in het 

    ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’. 
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Rol regio-sectordirecteur m.b.t. de medezeggenschap

De regio-of sectordirecteur is twee keer per jaar bij een vergadering van de raad aanwezig.

De regio- of sectorraad kan de regio- of sectordirecteur vaker uitnodigen. 

In het overleg van de regio- of sectorraad met de regio- of sectordirecteur komen in ieder geval 

wijzigingen in het inhoudelijk en financieel beleid, de werkwijze en aangelegenheden die betrekking

hebben op bouw en verbouw binnen de RVE aan de orde, alsmede de regiobegroting.

De regio- of sectorraad wordt geïnformeerd en wel op een zodanig tijdstip dat de besluitvorming

nog wezenlijk kan worden beïnvloed. 

De bestuurder zal duidelijkheid geven aan de regio-sectordirecteuren wat hun rechten en plichten

hierin zijn. Dit is ook vastgelegd in het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’.

De bestuurder heeft de verplichting ervoor te zorgen dat regio- sectordirecteuren de 

medezeggenschapsrichtlijnen na komen.

Overleggen

In het overleg kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

•  Het scheppen van voorwaarden om de individuele en collectieve medezeggenschap van cliënten 

   en familie mogelijk te maken en te bevorderen.

•  Stand van zaken van de uitvoering van het tweejarenplan van de betrokken regio of sector.

•  Voorts ieder onderwerp dat de raad of de regio- of sectordirecteur ter sprake wil brengen.

•  De regio- of sectordirecteur en de regio- of sectorraad bespreken in ieder geval één keer per jaar 

   hun samenwerking. Ze bespreken dan hoe de samenwerking verloopt; of de raad en de 

   regio-sectordirecteur zich aan de afspraken houden en wat beter kan.

•  Advisering over de voorgenomen besluiten waarmee de regiodirecteur in de uitvoering is belast.

•  Onderwerpen die vallen onder de rechten van de cliëntenraden en verwantenraden. Dat geldt 

   ook voor inspraak bij benoeming van personeel overeenkomstig de regeling Werving en 

   Selectie.

De regio- of sectordirecteur legt jaarlijks in het jaarverslag vast wat er met de 

medezeggenschapsraden is besproken en besloten en welke adviezen zijn uitgebracht.

Vergaderingen mogelijk maken

De regio- of sectordirecteur stelt een vergaderruimte beschikbaar met koffie en thee voor alle 

vergaderingen en bijeenkomsten van de regio- of sectorraad.

Bevoegdheden van de regio- en sectorraden

De regio- of sectorraad is bevoegd om alle adviesaanvragen van de regio- of sectordirecteur te 

bespreken en besluiten te nemen. 

De regio- of sectorraad geeft alleen advies over de voorgenomen besluiten over onderwerpen die

behoren bij de regio of sector. 

Overstijgende onderwerpen op het niveau van Zozijn worden door de centrale verwantenraad 

besproken en van advies voorzien.

De regio- en sectorraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de centrale verwantenraad.

Tenminste één keer per jaar organiseert de regio- of sectorraad een bijeenkomst voor alle 

verwantenraden uit de regio of sector.
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2.4 Centrale verwantenraad

De centrale verwantenraad is de overlegpartner van de bestuurder en besluit en adviseert over alle

adviesaanvragen van de bestuurder en onderwerpen op het niveau van de Stichting Zozijn. 

Doel

Op Stichtingsniveau: 

•  Het behartigen van de algemene belangen en het bevorderen van het welzijn van alle aan de zorg 

   van de stichting toevertrouwde personen. 

•  Het behartigen van de belangen van ouders en verwanten, voor zover deze hiermee samenhangen.

•  Het zorg dragen voor een optimale samenwerking tussen de centrale cliëntenraad en het 

   bevorderen van de samenwerking tussen de raden op de RVE’s en de regio- of sectoren.

•  Toetst het gevoerde beleid van de bestuurder van Zozijn. Jaarlijks legt de bestuurder 

   verantwoording af aan de centrale verwantenraad.

Middelen om het doel te bereiken

•  Gebruik maken van de geldende wet en regelgeving en het ‘Reglement medezeggenschap 

   cliënten en verwanten’.

•  Samenwerking met de centrale cliëntenraad en overleg met de bestuurder.

•  Het tot stand brengen en versterken van de onderlinge contacten tussen leden van de 

   verwantenraden en de regio- of sectorraden.

•  Bevorderen van communicatie tussen verwantenraden en regio- of sectorraden, onder meer door 

   het (laten) beleggen van bijeenkomsten. 

•  Het stimuleren van verwanten om de positie van cliënten in zijn algemeenheid te versterken.

•  Uitwisseling van ervaringen en afstemming verwantenraden en regio- of sectorraden.

•  Ieder kwartaal de verwantenraden en regio- en sectorraden op de hoogte brengen van de 

   werkzaamheden van de centrale verwantenraad.

•  Het leggen en onderhouden van contacten met belangenorganisaties buiten Zozijn.

•  Met de centrale cliëntenraad uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de 

   bestuurder.

•  Gebruik maken van het recht op ondersteuning van door Zozijn aangestelde medewerkers 

   verwantenmedezeggenschap.

•  Alle overige middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van het gestelde doel.
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Rechten

Voor zover de centrale verwantenraad samen met de centrale cliëntenraad optreedt als cliëntenraad

in de zin van Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen beschikt zij over een aantal 

bevoegdheden. 

Deze zijn vastgelegd in WMCZ en het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’. 

De centrale verwantenraad is gebonden aan het reglement zoals vastgesteld in 2011.

• De centrale verwantenraad overlegt met de bestuurder Zozijn, conform het reglement.

• De centrale verwantenraad komt vijf keer per jaar bijeen of zo vaak als noodzakelijk is.

• De centrale verwantenraad overlegt één keer per jaar met de Raad van toezicht Zozijn.

• De centrale verwantenraad (of een delegatie) overlegt regelmatig met de centrale cliëntenraad 

(of een delegatie).

• De centrale verwantenraad overlegt één keer per jaar met de Ondernemingsraad van Zozijn.

• De centrale verwantenraad regelt haar eigen werkwijze.

• De aansturing van de medewerkers van het bureau medezeggenschap cliënten en verwanten, 

gebeurt hiërarchisch door Zozijn. Functioneel kunnen de raden aanwijzingen geven aan de 

medewerkers van het bureau. Operationeel hebben de raden direct invloed op de 

werkzaamheden van de medewerkers van het bureau. 

• De raadsleden hebben recht op een reiskostenvergoeding en/of een vrijwilligersvergoeding.

• Voor het overige verwijzen we naar het ‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’.

Samenstelling centrale verwantenraad

De centrale verwantenraad heeft minimaal acht (twee per regio en twee per sector) en maximaal elf

leden en een voorzitter en bestaat zoveel mogelijk uit verwanten die een binding hebben met Zozijn. 

De samenstelling is als volgt:

• Voorzitters, of vicevoorzitters, of een waarnemer van de regio- en sectorraden (vier). Zij weten 

wat er speelt in een regio of sector en zij zijn de verbindende factor tussen de centrale 

verwantenraad en de regio/sectorraden.

• Vier verwanten zullen aan de hand van competentieprofielen worden gevraagd lid te worden van 

de centrale verwantenraad.

Om adequaat te kunnen adviseren zal expertise nodig zijn op de volgende onderwerpen: 

financiën, cliëntenzorg, wet- en regelgeving (juridische achtergrond), kind&jeugdzorg.

Geprobeerd zal worden dat verwanten die aan de hand van competentieprofielen worden 

gevraagd, de regio- en sectoren en wonen, dagbesteding evenredig vertegenwoordigen.

De raad kan besluiten een onafhankelijke voorzitter (met dezelfde zittingstermijn als de overige

leden), niet komende uit Zozijn, maar met een duidelijke affiniteit met de gehandicaptenzorg, aan

te trekken. 
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De centrale verwantenraad kan besluiten om te werken met ‘vervangers of waarnemers’. Mocht een

lid van de raad door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn bijeenkomsten bij te wonen, dan

kan een vervanger zijn/haar plaats in nemen. Dit is vastgelegd in het reglement. 

In het geval een regio of sector niet de benodigde leden kan leveren voor de CVR, dan beslist deze

zelf of ze vacante plaatsen opvult in haar raad en op welke wijze ze dat doet.

De raad kan besluiten een deskundige, niet zijnde een verwant, als lid in de raad op te nemen als

deze deskundigheid bij de CVR ontbreekt.

Vooralsnog zal de sector NAH geen deel uitmaken van de centrale verwantenraad.

Totstandkoming samenstelling centrale verwantenraad

Het zittende bestuur stelt de profielen voor nieuwe centrale verwantenraadsleden vast. De 

profielbeschrijvingen worden naar alle verwanten gestuurd. 

Een commissie bestaande uit (huidige) bestuursleden zullen gesprekken voeren met de 

kandidaat-bestuursleden. Zij stellen de lijst met nieuwe centrale verwantenraadsleden op en 

communiceren dit met de verwanten van Zozijn.

Bevoegdheden centrale verwantenraad.

De centrale verwantenraad is bevoegd om alle adviesaanvragen van de bestuurder te bespreken en

besluiten te nemen. Bij zwaarwegende onderwerpen (verzwaard adviesrecht = mee beslissen), zoals

bijvoorbeeld herontwikkeling en herinrichting van de organisatie, of delen daarvan; de begroting,

beleidsplannen voor heel Zozijn, kunnen de regio- en sectorraden om advies worden gevraagd.

Deze adviezen zullen worden meegenomen in het definitieve advies aan de bestuurder.

De centrale verwantenraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de bestuurder.

De centrale verwantenraad verplicht zichzelf een communicatieplan op stellen, waarin duidelijk wordt

beschreven hoe de communicatie met de verwanten/cliëntenraden en de regio- en sectorraden zal

verlopen.

De samenstelling van de centrale verwantenraad en de bevoegdheden zijn uitgewerkt in het 

‘Reglement medezeggenschap cliënten en verwanten’.

Scholing centrale verwantenraad

De centrale verwantenraad organiseert minimaal één keer per jaar een scholingsdag om haar eigen

werkwijze te professionaliseren. Ook evalueert zij haar eigen functioneren. 

Dit laatste kan ook onderdeel zijn van een Zozijn medezeggenschapsdag.

Zozijn medezeggenschapsdag

Twee keer per jaar organiseert de centrale verwantenraad de ‘Zozijn medezeggenschapsdag’ voor

leden van de verwantenraden. 

Tijdens de Zozijn medezeggenschapsdag wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid

door de centrale verwantenraad en worden onderwerpen voorgelegd, waarover de raden hun 

mening kunnen geven. De mening van de raden wordt uitdrukkelijk in de besluitvorming betrokken.

De Zozijn medezeggenschapsdag biedt de centrale verwantenraad de gelegenheid hun achterban

te ontmoeten en gesprekken te voeren met de achterban.
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3.1 Inleiding

Medezeggenschap is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor goede 

faciliteiten, voor medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers. 

Alleen dan kunnen zij op een goede manier meepraten en meebeslissen over

de koers van de organisatie.

Citaat Zozijn Intranet

Hiernaast is de organisatie van het bureau beschreven en de taken van de medewerkers 

per 1 januari 2012.

Organisatie bureau medezeggenschap cliënten en verwanten

Er is gekozen voor één gezamenlijk bureau medezeggenschap cliënten en verwanten om te komen

tot een optimale ondersteuning van de (centrale) cliëntenraad en de (centrale) verwantenraad. 

medezeggenschap
cliënten & verwanten
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Het bureau medezeggenschap cliënten en verwanten bestaat vanaf 1 januari 2012 uit:

• Coördinator coaches decentrale cliëntenraden. 

Geeft leiding aan de vakgroep coaches en is tevens coach van de centrale cliëntenraad. Begeleidt,

waar mogelijk samen met een decentrale coach, nieuw op te zetten decentrale cliëntenraden.

• Medewerkers (2) 

Ondersteunen de centrale cliëntenraad en/of de centrale verwantenraad bij administratieve, 

secretariële, facilitaire en andere organisatorische taken. Minimaal één, maar bij voorkeur beide, 

medewerker(s) moet(en) bijzondere kennis en kunde hebben op het gebied van 

cliëntencommunicatie.

• Ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris coördineert de adviesaanvragen. Deze functionaris treedt op als intermediair

tussen de Raad van Bestuur en de twee centrale medezeggenschapsraden (cliënten en verwanten).

De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor het doorleiden van adviesaanvragen naar de twee

raden en voor het formuleren van het advies/de adviezen aan de Raad van Bestuur, op basis van het

advies van beide raden gezamenlijk of op basis van twee onafhankelijke adviezen van de 

respectievelijke raden. De ambtelijk secretaris is mede verantwoordelijk voor de ondersteuning van

de centrale verwantenraad en samen met de medewerker verwantenraad, voor de ondersteuning

van de verwantenraden RVE en regio/sector. 

• Notulist 

Er is een notulist aanwezig, op afroep inzetbaar, voor zowel de centrale cliëntenraad als de centrale

verwantenraad, als het niet mogelijk is dat de medewerker cliëntenraad of de medewerker 

verwantenraad notuleert tijdens de vergaderingen.

• Decentrale coaches

Om de medezeggenschap goed te kunnen uitvoeren zorgt Zozijn er voor dat de cliëntenraden 

kunnen beschikken over de hulp van een geschoolde coach.

De decentrale coaches worden door Zozijn ingezet ter ondersteuning van cliënten in het 

medezeggenschapsproces. De coaches zijn verenigd in een vakgroep decentrale coaches met de

coördinator coaches decentrale cliëntenraden als leidinggevende.

Aansturing

Het bureau medezeggenschap is onderdeel van het bestuursbureau van Zozijn, aangestuurd door

de manager van het bestuursbureau.
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3.2 Werkzaamheden en taken van    
bureau medezeggenschap

De werkzaamheden op hoofdlijnen zijn als volgt.

Overzicht werkzaamheden bureau

Er is één bureau waar de medewerkers elkaars rollen kunnen vervullen; ervaringen uitwisselen en

samen plannen maken voor de cliënten- en verwantenmedezeggenschap. Medewerkers lopen en

kijken met elkaar mee, om van elkaar te leren. Medewerkers zien er op toe dat de raden elkaar 

ontmoeten. 
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Werkzaamheden 
bureau CR en VR

Administratieve en 
organisatorische taken

Beleidsvoorstellen

Uitvoering beleid

Ondersteuning bij 
beleidsvoorbereiding

Coachen

Advisering

Bijzonderheden

Incl. notuleren 
en voorbereiden 
vergaderingen

Op verzoek van CVR

Incl. Ondersteuning bij
uitoefenen adviesrecht

Incl. gevraagd en 
ongevraagd informatie/
documentatie verzamelen
en verwerken

Centrale cliëntenraad en 
decentrale cliëntenraden

Zowel cliënten, verwanten
alsmede organisatie

Functionaris

Medewerkers

Ambtelijk Secretaris

Ambtelijk Secretaris
Coördinator coaches

Allen

Coördinator Coaches 
en decentrale coaches

Allen

CR

X

X

X

X

X

VR

X

X

X

X

X



Taken van het bureau medezeggenschap cliënten en verwanten

Cliëntenmedezeggenschap 

• De centrale cliëntenraad ondersteunen in alle aspecten van hun werkzaamheden en activiteiten.

• Adviseren en begeleiden cliëntenraden.

• Bijwonen vergaderingen van cliëntenraden ter advisering en observatie.

• Cliëntenraden ondersteunen die hun eigen rol en werkwijze willen versterken of verbeteren, 

al dan niet met scholing.

• Nieuw op te zetten cliëntenraden begeleiden. 

• Organiseren van informatie- en themabijeenkomsten rond cliëntenmedezeggenschap. 

Alle cliëntenraden kunnen rechtstreeks contact opnemen met het bureau voor vragen of 

ondersteuning.

• Ondersteunen coaches (de)centrale cliëntenraden. 

• Schakel tussen centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad. 

• Ontwikkelen van hulpmiddelen. 

• Samenwerken met andere organisaties.

• Meewerken aan de cliëntenkrant en andere informatievormen.

Verwantenmedezeggenschap

• De centrale verwantenraad ondersteunen in alle aspecten van hun werkzaamheden en activiteiten. 

• Aanspreekpunt voor de centrale verwantenraad.

• Verwanten ondersteunen in hun recht medezeggenschap uit te oefenen en ze actief laten 

participeren in verwantenraden, regio- of sectorraden en de centrale verwantenraad.

• Verwanten informeren door middel van themabijeenkomsten, evenementen, scholing, schriftelijke,

telefonisch of mondelinge informatieoverdracht.

• Verwanten in de gelegenheid stellen deel te nemen aan, en te participeren in, bijeenkomsten op

RVE's, zoals bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. 

• Fungeren als vraagbaak voor ouders en zo nodig doorverwijzen naar andere functionarissen 

binnen Zozijn.

• Schakel zijn tussen de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad.

• Bezoeken en begeleiden van verwantenraden en regio- of sectorraden.

• Verwantenraden ondersteunen om hun eigen rol en werkwijze te versterken of verbeteren.

• Nieuw op te zetten verwantenraden (RVE en regio/sector) worden begeleid. 

• De notulen van alle raden gaan naar het bureau medezeggenschap cliënten en verwanten. Het

bureau draagt zorg voor de onderlinge uitwisseling van notulen tussen verwantenraden, 

cliëntenraden, regio-/sectorraden en centrale raden.

• Geven van presentaties in de verwantenraden.

• Alle verwantenraden of regio- of sectorraden kunnen rechtstreeks contact opnemen met het 

bureau voor vragen of ondersteuning.
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Taken coaches

De coach ondersteunt de raad (en incidenteel huiskameroverleggen) en de leden aanvullend aan de

eigen mogelijkheden van de leden van de raad bij al haar taken:

•  Voorbereiding van de vergadering, inclusief het opstellen van de agenda.

•  Objectieve ondersteuning tijdens de vergadering.

•  Omgaan met informatie en het maken van keuzes.

•  Het schriftelijk vastleggen van besluiten en advies.

•  Ondersteuning bij werkgroepen, sollicitatieprocedures, overleg gremia die vanuit de raad 

   plaatsvinden.

•  Raadsleden coachen in het bewustwordingsproces in het kader van de medezeggenschap.

•  Ondersteunt de leden bij het onderhouden van contacten tussen de raad en de verwantenraad 

   en eventueel andere partijen.

•  Bewaakt het medezeggenschapsproces RVE. 

•  Bewaakt de tijd van een adviesprocedure. 

•  Ondersteuning van de raad in het kiezen van opleiding voor de leden. 

•  Zorgt voor kennisneming/afstemming adviezen CCR. 

•  Ondersteunt de raad zodat besluiten van de CCR worden over genomen.

•  Ondersteunt de raad bij de verkiezingen en in stand houden van de raad. 

De coach treedt niet op als de woordvoerder van de raad en is niet de contactpersoon van de raad.
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Notities
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medezeggenschap
cliënten & verwanten

Zo werkt het!

Waar praat je over mee bij Zozijn?

Medezeggenschap is erg belangrijk voor Zozijn.

Als cliënt of verwant kun je in een cliëntenraad, een verwantenraad, regio- sectorraad meepraten

en meebeslissen over heel veel onderwerpen.

Denk hierbij aan:

•  een fusie of samenwerking met andere instellingen

•  verhuizing of verbouwing

•  verandering in de ondersteuning

•  het geld

•  het eten

•  veiligheid

•  gezondheid en hygiëne

•  vrije tijd

•  de klachtenregeling.

Als je lid van een raad bent, kom je op voor alle cliënten van Zozijn.

Een raad mag áltijd advies geven aan de manager, regio/sectordirecteur of de bestuurder.  


