
medezeggenschap

Voor opmerkingen en vragen:

cen traleverw ntenraad@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 iedere verwant uit een 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 7 mei 2019

Kwaliteitsrapport 2018
Het tweede concept Kwaliteitsrapport 2018 is in dit overleg besproken met medewerkers van
het Kwaliteitsbureau van Zozijn. Er zijn t.o.v. het eerste rapport verbeteringen. Duidelijk is het
dat meer de kwaliteit van de organisatie is dan de kwaliteit van zorg. De CVR ziet het rapport
als een groeimodel waarin meer informatie staat over de kwaliteit van Zorg. Daarom heeft de
CVR ook grote behoeft aan een anonieme enquête onder de cliënten en verwanten. De CVR
is hier al druk mee bezig.
Op 22 mei (overleg CCR met CVR) zal het laatste concept besproken worden. Op 1 juni
moet Zozijn het Kwaliteitsrapport 2018 publiceren.

Bijeenkomst centrale verwantenraad met de regioraden en sectorraad
Kind&Jeugdhulp
16 april jl. waren leden van de regioraden en sectorraad K&J bijeen met de centrale
verwantenraad. Bij deze bijeenkomst heeft de CVR de raden geïnformeerd over de
activiteiten van de CVR. Ook is er gesproken over de onderwerpen die aan de orde zijn bij
de verschillende regio s en sector. Zo vinden er binnen regio Oost-Veluwe woningoverleggen
plaats (zie verslag). Voor deze woningoverleggen is een agenda opgesteld met mogelijke
bespreekpunten. Deze agenda zal rondgestuurd worden.
De CVR heeft gevraagd of de informatie vanuit de CVR naar de achterban voldoende is.
Opgemerkt wordt dat het korte verslag iets uitgebreider mag, met meer inhoudelijke
informatie (waar mogelijk). Het verslag van de bijeenkomst van 16 april en de agenda met
bespreekpunten voor de woningoverleggen worden als bijlage toegevoegd.
Het was goed elkaar op deze manier te ontmoeten. De CVR gaat nu jaarlijks regioraden en
sectorraad K&J uitnodigen.
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Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers
Enige tijd geleden hebben de CCR en CVR aandacht gevraagd bij de bestuurder voor de
Code Veilig vervoer rolstoelgebruikers. De code Veilig vervoer rolstoelgebruikers (WR) is
een leidraad voor veilig vervoer van cliënten in een rolstoel. Deze code is in 2018

geactualiseerd volgens de wet- en regelgeving.
In de vernieuwde code staat dat na 1 juli 2019 rolstoelen zonder een sticker met het
'haaksymbool' en/of het ISO keurmerk niet meer mogen worden vervoerd.
De raden hebben een brief ontvangen met acties die Zozijn heeft ondernomen en gaat
nemen.

Zozijn heeft een inventarisatie en een check gedaan.
Alle managers dagbesteding en managers wonden ontvangen een brief met instructies.
Tevens worden cliënten en verwanten schriftelijk geïnformeerd over de nieuwe richtlijn en de
gevolgen voor de cliënt. Ook de acties die Zozijn of de cliënt/verwant moet ondernemen
worden hierin benoemd.
Via deze link kunt u meer hierover lezen:
https://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/nieuwe-code-veilig-vervoer-rolstoelqebruikers-

sticker-verplicht

Nieuwe wet Medezeggenschap
De CCR en CVR zijn door Loes den Duik van Raad op Maat geïnformeerd over de nieuwe
wet voor de medezeggenschap (WMCZ 2018). De wet moet nog goedgekeurd worden door
de Eerste Kamer, maar de verwachting is dat er weinig wijzigingen zullen zijn in het huidige
voorstel. De CCR en CVR gaan in het volgende gezamenlijke overleg bespreken hoe vast
nagedacht kan worden over eventuele gevolgen voor hoe de medezeggenschap bij Zozijn
georganiseerd is. Uiteindelijk zal er een nieuwe Medezeggenschapsregeling komen. Deze
Medezeggenschapsregeling moet ter instemming voorgelegd worden aan alle cliënten- en
verwantenraden.

Procedure Werving & Selectie
Al enige tijd geleden hebben de CCR en CVR een adviesaanvraag ontvangen over de
procedures rondom werving en selectie van medewerkers van Zozijn en waar en op welke
manier medezeggenschap van cliënten en verwanten hierbij betrokken moet worden.
De CCR en CVR hebben hierop hun advies uitgebracht en recent een reactie van de
bestuurder gekregen op dit advies.
De CCR heeft de reactie nog niet kunnen bespreken. De CVR wel en heeft nog wel enkele
opmerkingen op de reactie van de bestuurder. Omdat CCR en CVR gezamenlijk een reactie
geven aan de bestuurder, wil de CVR in dit verslag daar nu niet verder op in gaan.

Rooster van aftreden/herverkiezing leden CVR
De centrale verwantenraad bestaat uit verwanten die vanuit de regioraden en sectorraad
K&J gekozen zijn. Daarnaast zijn er enkele leden die vanwege hun specifieke kennis
(financiën en communicatie) lid zijn van de centrale verwantenraad. Zij zijn verwant van een
cliënt bij Zozijn, maar geen lid van een RVE-raad/regioraad. Na de zomer zal er een
her/verkiezing plaatsvinden van de leden die vanuit hun expertise lid zijn van de CVR.
Er zijn daarnaast op dit moment nog plekken  acant binnen de CVR. Vanuit iedere
regio/sector kunnen 2 leden lid zijn van de CVR. Op dit moment is er 1 verwant die vanuit de
sector K&J lid is en 1 verwant vanuit de regioraad van Achterhoek/De Liemers.
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De CVR mist op dit moment iemand met juridische kennis. De CVR zou graag deze kennis
weer  in huis  willen hebben. Bent of kent u een verwant met kennis van juridische zaken of
brede kennis op het gebied van financiën of communicatie en heeft u interesse om lid te
worden van de CVR?
Dan horen we dat graag! Voor vragen of reacties kunt u mailen naar
centraleverwantenraad@zoziin.nl

Overige bijeenkomsten van de CVR, komende periode:

V 22 mei: Overleg werkgroep CCR en CVR (anonieme) enquête, met Kwaliteitsbureau
Zozijn.

V 22 mei: Jaarlijks gesprek CCR/CVR met Raad van Toezicht
V 22 mei: Overleg CCR met CVR

Bijlage:
-Verslag achterbanbijeenkomst 16 april jl.
-Agenda woningoverleggen Oost-Veluwe

De korte verslagen van de CVR zijn ook te vinden op de website medezeggenschap cliënten
en verwanten Zozijn, https://medezeggenschap.zozijn.nl
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Kort verslag van de vergadering van de Centrale Verwantenraad/ Regioraden en
Sectorraad K&J.
Gehouden op 16 april 2019. Fliertezaal in Wilp.

Kenmerk: 19-016

Aanwezig: leden centrale verwantenraad, leden vanuit de regio s Oost-Veluwe,
Graafschap/Salland, Achterhoek/Liemers en sectorraad Kind en Jeugdhulp
Aanwezig van het bureau medezeggenschap: Debora van Vliet, Monique Mulder
(notulist).

1. Opening/Toevoegingen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

2. Rondje kennismaken
Een lid van de CVR is afwezig i.v.m. een bezoek naar de voorstelling 'lastige ouders’. Zozijn
wil heeft het voorne en om dit aan te bieden aan verwanten van Zozijn en wil dit ook doen
mede namens de CVR. Er wordt gekeken of dit ook namens de CVR aangeboden kan
worden.

Het is de eerste keer dat de CVR op deze manier de achterban spreekt. De CVR maakt
graag nader kennis met de achterban en wil horen wat er speelt. Daarnaast wil de CVR
vertellen wat de aandachtspunten zijn.

3. CVR:
• Jaarplan van de CVR: Er wordt gezamenlijk naar het jaarplan gekeken. Dit is een

leidraad om te zien waar de CVR zich mee bezig houdt. De CVR kon zich niet vinden in
het Kwaliteitsrapport van 2017. Het had langs de medezeggenschap gemoeten als het
om de inhoud gaat. Dat is niet gebeurd. Het was onderdeel van het Jaarverslag 2017. Nu
worden het twee aparte documenten. Bij het Kwaliteitsrapport van 2018 worden CCR en
CVR wel betrokken.

• De CCR en CVR hebben positief advies gegeven over het cliëntenportal en het
programma ONS. Er is nog geen toegang tot het cliëntenportal. Dit komt door de
discussie tussen bestuurder en OR, m.b.t. privacy van medewerkers.

• Financiën: Een afvaardiging van de CVR zit in de financiële commissie en bespreekt een
aantal keer per jaar de financiën van Zozijn met de financieel directeur en bestuurder.

• Contact met de CCR: Er is veel contact met de CCR. Er wordt veel samen opgetrokken
om samen tot 1 advies te kunnen komen.

• Twee keer per jaar is er contact met de OR. Daar worden de gezamenlijke zaken
besproken.

• Een keer per jaar is er contact met de Raad van Toezicht.
• Contact met andere instellingen is er ook. Er is een bezoek gebracht aan Siza en voor

komend jaar staat er een bezoek aan ’s Heeren Loo op de agenda.
• (anonieme) Enquête van CCR en CVR: De CVR en de CCR konden zich niet vinden in

de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek. Deze waren zeer positief, terwijl er
vanuit de achterban ook andere geluiden komen. Het kon niet anoniem ingevuld worden
en de keuzemogelijkheden waren ook te beperkt. De CVR en CCR zijn destijds wel
betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst, maar zijn tot de conclusie
gekomen dat een andere manier van vragenstellen wellicht een ander beeld zal geven.
Met behulp van het Kwaliteitsbureau van Zozijn wordt een enquête opgesteld die wel
anoniem ingevuld kan worden en met meer keuzes in antwoorden. De onderwerpen zijn
o.a.; voeding, vrije tijd, dagbesteding en huisvesting. Het worden maximaal 20 vragen. In
dit proces gaat het niet om de snelheid maar wel om de zorgvuldigheid van het opstellen
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van de vragen.
Er wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om wel een naam in te vullen, voor wie
dit zou willen. Dit is een goede aanvulling en wordt meegenomen.

• Stand van zaken waskosten
Er is veel vergaderd over de waskosten. Wassen is een onderdeel van je leven. Het mag
nooit meer gaan kosten dan de werkelijke kosten. Er komen 7 profielen, elke cliënt valt
onder een profiel. Er is een voorstel gedaan van 66 euro (exclusief indexering). Meer
mag het niet gaan kosten. Het advies van de CCR en CVR gaat op korte termijn naar de
bestuurder.

4. Nieuws uit de regio s en sector
De CVR hoort graag wat er leeft binnen de regio s en sectorraad K&J.

Kind en Jeugdhulp: Bij een locatie in Wilp is veel verloop. Er zijn hierdoor veel invallers.
De veilige basis is er nog niet. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager in Wilp
is niet op een juiste manier gegaan. Daarom is er nu een interim-manager. Er zijn zorgen
over de dagbesteding op een locatie. Dit nu meer opvang en weinig ontwikkelingsgericht.
Hierover zijn de verwanten in gesprek met de manager.

Graafschap/Salland: Er is besproken wat bereikt is in de regio (oogst).
Er wordt door de regio gekeken naar de toekomst. Hoe ziet de populatie medewerkers er
over bijvoorbeeld 10 jaar uit? (leeftijd) Welke gevolgen heeft dit? (hoeveel mensen gaan
met pensioen?)
Er is een samenwerking met Landstede (Raalte) Leerlingen krijgen de mogelijkheid om te
werken en te leren bij Zozijn, met een aanstelling in het vooruitzicht.
De raad heeft een presentatie gehad over  Klein Geluk .

Achterhoek/Liemers: Er zijn nieuwbouwplannen in Doetinchem. Er is een plan voor een
klein landgoed. Het zit nog in de onderzoeksfase. In Ulft zijn ook nieuwbouwplannen.
Personeel werven is ook in deze regio een aandachtspunt. En er wordt gewerkt aan de
implementatie van het ONS systeem.

Oost-Veluwe: In deze regio is er afscheid genomen van Hans Somer. Op dit moment is
er een interim directeur. Deze zorgt voor een frisse wind. Zeker voor de
medezeggenschap. In Oost-Veluwe loopt een pilot medezeggenschap (verwanten) Er is
een nieuwe structuur. Er is, net als in de andere regio’s een regioraad, maar geen RVE-
raden meer. In plaats daarvan zijn er woningoverleggen. Alle verwanten worden een paar
keer per jaar uitgenodigd. Waar het kan kunnen cliënten aansluiten. Naast de manager
sluit iemand van het team aan (bijvoorbeeld de CO-er). Gespreksonderwerpen zijn
onderwerpen die dicht bij cliënt liggen; wonen, interieur, vrije tijd, dagbesteding. Er is een
agenda opgesteld met mogelijke gespreksonderwerpen, voor de managers. De
verslagen van het woningoverleg gaan naar het bureau medezeggenschap.
Overkoepelende thema’s en onderwerpen neemt de regioraad mee in het overleg met de
directeur.
Hoe procedures zoals uitbrengen van adviezen gaan lopen, moet nog nader uitgewerkt
worden. Dit hangt ook af van de nieuwe wet  edezeggenschap, die nog niet definitief is.

Opgemerkt wordt dat woningoverleggen mogelijk de toekomst is voor heel Zozijn.
De agenda met gespreksonderwerpen zal rondgestuurd worden.

Hoe is de bezetting?
Het stuk responsiviteit en medezeggenschap is besproken met de sectorraad en
managers. De cursus medezeggenschap is ook daar gezien. In Achterhoek/Liemers is
het stuk ook besproken. Zozijn heeft een verplichting m.b.t. het opzetten van raden.
Managers moeten dus ook actief nieuwe leden werven.
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In regio Graafschap/Salland is het stuk nog niet bespro en.
De verwantenraad in Vorden heeft met de manager afgesproken dat wanneer er nieuwe
cliënten zijn, de manager aan betreffende verwanten vraagt of de voorzitter van de
verwantenraad contact mag opnemen

Hoe zichtbaar ben je voor de achterban?
Ook een RVE-raad moet zichtbaar zijn voor de achterban. Dit kan via nieuwsbrieven,
notulen en verwantenavonden.
De nieuwe wet is scherper op deze zichtbaarheid.

Is de informatieverstrekking voldoende vanuit de CVR?
De korte verslagen worden als te kort ervaren. In de regioraad kan de mondelinge
terugkoppeling wellicht uitgebreider.
Bij andere vragen kan men Bureau Medezeggenschap benaderen.

5. Rondvraag
Heeft de CVR zicht op bij ZAB (bijv. bezetting AVG-artsen)? ZAB valt onder de CVR.
De kwaliteit zou als onderwerp besproken kunnen worden. Dit komt op de actielijst
van de CVR.
Een lid van de regioraad A/L heeft een bedrijf in verzuimaanpak en zou in juli graag
aanschuiven bij de CVR wanneer de directeur PO&O er ook is en dit onderwerp
besproken wordt. Dit is akkoord.

Tot slot vraagt de voorzitter hoe deze bijeenkomst ervaren is en of dit voor herhaling vatbaar
is. De aanwezigen geven aan dat het een zinvolle bijeenkomst was.
De CVR gaat vanaf nu 1x per jaar de regioraden en sectorraad K&J uitnodigen voor een
bijeenkomst.
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Woningoverleg
Medezeggenschap in de directe leefomgeving



Agenda

Vaststelling doel bijeenkomst

Komen tot een  basis  agenda die handvat geeft aan manager en verwant

Voorstel  thematische benadering  bespreken

Bespreken aandachtspunten

Vertegenwoordiging in Regioraad

Info van en naar Regioraad

Betrekken cliënten bij woningoverleg



Thematische benadering

Vaste structuur biedt houvast door de tijd

Van belang voor cliënt/verwant en manager/CO-er

Vanuit heden en toekomst perspectief

Voorgestelde thema s:

Wonen

Leven

Zorg

Personeel

Uiteraard de standaard agenda punten: opening, rondvraag en sluiting.



Thematische benadering I

Wonen:

Woning:

Gebouw

Interieur

Schoonmaak

Omgeving:

Tuin

Wijk

veiligheid

Leven:

Groep

Maaltijdverzorging

TV programma s

Individueel

Waskosten

Hobby’s

Vrije tijd

Inzet vrijwilligers

Dagbesteding



Thematische benadering II

Zor :

Zorgprogramma

Voortgang introductie

Ervaring tot heden

Invloed op cliënt/verwant

ECD

Toegang en gebruik

Personeel:

Overzicht medewerkers

Stagiaires

Inzicht in mutaties



Aandachtspunten

Communica ie is de belangrijkste factor voor welslagen

Vertegenwoordiging woning naar Regioraad

Info van en naar Regioraad

Betrekken cliënten bij woningoverleg


