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
Ondernemingsraad.
Om alle verwantenraden binnen Zozijn 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.
Mocht u het korte verslag rechtstreeks willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de
mailinglist. De centrale verwantenraad vindt het belangrijk dat verwanten op de hoogte zijn van de
besproken onderwerpen en informeert haar achterban daar graag over. De korte verslagen kunt u ook
nalezen op de website medezeggenschap cliënten en verwanten: http://medezeggenschap.zozijn.nl

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn
van 1 september 2020
Evaluatie coronaperiode
Hoe hebben verwanten de maatregelen rondom corona ervaren? Het verzoek om dit
te onderzoeken komt vanuit de regioraad van Oost-Veluwe en is overgenomen door
de CVR. De CVR heeft de bestuurder verzocht dit uit te vragen onder verwanten van
Zozijn. De bestuurder heeft hierin toegestemd en inmiddels is er via de locaties een
mail verstuurd naar verwanten met daarin een link naar een digitale enquête.
Enkele leden vanuit de CCR en de CVR zijn betrokken bij de formulering van de
vragen.
Over de uitkomsten van de enquête zullen we u in een volgend verslag bericht doen.
Zicht op financiën van Zozijn
Sinds 2020 werkt Zozijn alleen nog met een Zozijn-brede begroting. Via een
dashboard worden op regio- en RVE-niveau de werkelijke uitgaven gevolgd. Ook het
ziekteverzuim wordt weergegeven in het dashboard.
Vanwege de corona-periode heeft Zozijn meer kosten moeten maken. Er zijn
toezeggingen vanuit de overheid en de Zorgkantoren dat bepaalde extra kosten
worden vergoed.
De financiële commissie (leden vanuit CVR en de technisch voorzitter van de CCR)
wordt door Zozijn geïnformeerd over de huidige financiële situatie.
De overige leden van de CVR willen meer informatie over het dashboard en de
huidige stand van zaken, financieel gezien.
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Voor het volgende overleg zonder bestuurder (27 oktober) komt de financieel
directeur nader uitleg geven.
Adviesaanvraag Aantoonbaar besproken Zorgplan
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft laten weten dat het niet langer verplicht is
om een zorgplan te ondertekenen. In plaats van een handtekening moet de
zorgaanbieder (Zozijn) aantoonbaar kunnen laten zien dat het zorgplan met de
cliënt/verwant is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het
zorgplan. De achterliggende gedachte is dat dit de regeldruk voor medewerkers
vermindert.
De CCR en de CVR hebben een adviesaanvraag ontvangen van de bestuurder met
daarin een voorstel voor een nieuwe werkwijze om het zorgplan via ONS met
akkoord van de wettelijk vertegenwoordiger te activeren.
De CVR heeft over dit voorstel vragen en wil de adviesaanvraag eerst met de
bestuurder bespreken, voordat er advies wordt uitgebracht.
Communicatie naar verwanten
Het is voor de CVR moeilijk om de hele achterban te bereiken. Ook de RVE-raden
(verwanten) geven dit aan.
Wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat de achterban wel bereikt kan
worden en hoe kan Zozijn hierin helpen? De nieuwe wet voor de medezeggenschap
(WMCZ 2018) geeft nadrukkelijk aan dat de organisatie de raden in de gelegenheid
moet stellen om de achterban te bereiken.
Om alle knelpunten helder te hebben, is door twee leden van de CVR een
communicatieplan opgesteld, met actiepunten.
In het stuk komt ook de communicatie vanuit Zozijn naar de verwanten aan de orde.
Het plan wordt nog nader uitgewerkt en komt eind oktober weer op de agenda van
de CVR.
Gesprek met Zorgkantoren over het Kwaliteitsrapport Zozijn 2019
Ook dit jaar komt er een gesprek met de Zorgkantoren over het Kwaliteitsrapport van
Zozijn. Bij dit gesprek zijn enkele leden van de CVR en de CCR aanwezig. Het
gesprek zal plaatsvinden in oktober.
Jaarlijkse bijeenkomst cliëntenraden en verwantenraden
Helaas kan de jaarlijkse bijeenkomst met alle cliëntenraden en verwantenraden van
Zozijn (ook wel bekend als ‘het stamppottenbuffet’) dit jaar niet doorgaan vanwege
de corona-maatregelen.
We hopen dat we volgend jaar elkaar weer kunnen ontmoeten!
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Eerstvolgende overleg van de CVR, met bestuurder:


6 oktober

Bent u geen lid van een verwantenraad maar wilt u het korte verslag rechtstreeks ontvangen, dan kunt
u zich aanmelden voor de mailinglist door een e-mail te sturen naar centraleverwantenraad@zozijn.nl.
De centrale verwantenraad vindt het belangrijk dat verwanten op de hoogte zijn van de besproken
onderwerpen en informeert haar achterban daar graag over. De korte verslagen kunt u ook nalezen
op de website medezeggenschap cliënten en verwanten: http://medezeggenschap.zozijn.nl
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