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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 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 10 december 2019   

 

Anonieme vragenlijst voor cliënten en verwanten (Cliëntervaringsonderzoek) 
Zoals u al in eerdere korte verslagen heeft kunnen lezen komt er een 
Cliëntervaringsonderzoek. Dit is een anoniem onderzoek en wordt gehouden op initiatief van 
de CCR en CVR. 

De vragenlijsten wordt rond 20 december gestuurd naar het woonadres van:  
 de cliënten van Op pad (Nah) 
 de ouders van Kind & Jeugdhulp 
 de ambulante cliënten 
 de volwassen cliënten Wonen 
 de volwassen cliënten Dagbesteding (die wonen buiten Zozijn) 

 

De vragenlijst wordt per post in een envelop van Zorgfocus (het onderzoeksbureau) 

verstuurd naar het woonadres van de cliënt.  

De cliënten Nah, de ambulante cliënten, de ouders van cliënten K&J en een aantal 

volwassen cliënten Wonen/Dagbesteding zullen de vragen zelfstandig beantwoorden.  

De cliënten die dit niet zelfstandig kunnen, hebben daarbij hulp nodig van de naaste verwant 

of wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Dit betekent dat de vragenlijst van cliënten die deze niet zelf kunnen invullen zo spoedig 

mogelijk bij u, de naaste verwant of wettelijk vertegenwoordiger terecht moet komen.  

 

Medewerking van ondersteuners 

Omdat het adressenbestand van Zozijn helaas gecompliceerd in elkaar zit en het filteren van 

adressen van cliënten en hun 1e contactpersoon lastig is en veel tijd vergt, hebben we de 

medewerking gevraagd van de ondersteuners van Zozijn.  

De vragenlijsten worden vanaf de woning (waar nodig) verder verspreid naar de 

verwant/wettelijk vertegenwoordiger. 

De vragenlijsten worden voor Kerst verstuurd omdat de CVR/CCR verwachten dat er juist 

rond de feestdagen veel contactmomenten met familie en verwanten zijn. 
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Bent u verwant van een cliënt die de vragen niet zelfstandig kan beantwoorden? Dan kunt u 

vanaf 24 december de vragenlijst verwachten via de ondersteuners van de woning. 

Kan uw verwant de vragenlijst niet zelfstandig invullen en heeft u via de woning nog niets 

ontvangen? Vraag er dan naar op de woning van de cliënt.  

De ingevulde vragenlijst kan tot 31 januari ingestuurd worden. 

De CCR en de CVR hopen op een grote respons. De uitkomsten van het 

Cliëntervaringsonderzoek worden gebruikt om verbeterpunten aan te geven bij de 

bestuurder. Daarnaast gaat Zozijn de uitkomsten gebruiken bij het volgende 

Kwaliteitsrapport. 

Het is dus belangrijk dat de vragenlijsten tijdig worden ingevuld en verstuurd. Spreekt u 

binnenkort andere verwanten? Vraag of men al op de hoogte is en indien van toepassing, de 

vragenlijst ontvangen hebben via de ondersteuners. 

 

Bezoek aan cliëntenraad en verwantenraad van ’s Heeren Loo Apeldoorn  

Op 27 november jl. hebben de CCR en CVR een bezoek gebracht aan de Cliënten(deel)raad 

en de Verwanten(deel)raad van ’s Heeren Loo in Apeldoorn. Een deelraad is te vergelijken 

met een regioraad binnen Zozijn. Het was een zinvolle ontmoeting. Eén van de managers 

heeft een rondleiding verzorgd bij één van de locaties van dagbesteding en een nieuwe 

woning. Vervolgens hebben de raden de ruimte bezocht waar op het gebied van Innovatie 

veel te zien was. Innovatie gaat over alle digitale ontwikkelingen die ten gunste komen van 

cliënten, omdat ze bijvoorbeeld minder afhankelijk worden. Een gedreven medewerker van ’s 

Heeren Loo vertelde over de ontwikkelingen en al reeds behaalde successen op het gebied 

van Innovatie. 

Daarna hebben de raden van Zozijn en ’s Heeren Loo informatie uitgewisseld over o.a. het 

rookbeleid, kosten die de zorginstelling betaalt of die cliënten zelf moeten betalen, het 

anonieme Cliëntervaringsonderzoek en de nieuwe wet voor de medezeggenschap. 

Er is afgesproken dat de raden contact houden met elkaar. 

 

Informatieavonden over de WMCZ 2018 en de Wet zorg en dwang in maart 2020 

De CVR wil in maart twee informatie avonden organiseren, in Doetinchem en in Wilp, voor 

alle verwanten van Zozijn om hen te informeren over de WMCZ 2018 en de Wet zorg en 

dwang. 

 

Nieuwe wet Medezeggenschap (WMCZ 2018) 

De nieuwe wet voor de medezeggenschap is in mei goedgekeurd door de Eerste Kamer. 

Waarschijnlijk gaat deze wet in per 1-7-2020. 

Er zal een medezeggenschapsregeling opgesteld worden, waar alle raden én Zozijn mee 

akkoord moeten gaan. 

 

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is Inspraak. Inspraak gaat over onderwerpen die direct 

van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënt. De verantwoordelijkheid voor Inspraak 

ligt bij de organisatie, zegt de nieuwe wet.  

Daarom is het dus belangrijk dat alle verwanten op de hoogte zijn van de nieuwe wet. 

 

Verwanten die lid zijn van een verwantenraad worden deze avond ook geïnformeerd over het 

Medezeggenschapsreglement dat ze in maart in concept voorgelegd krijgen. De 

verwantenraden hebben Instemmingsrecht op de Medezeggenschapsregeling. 
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Wet zorg en dwang 

De Wet zorg en dwang komt ook aan de orde tijdens de informatieavond. 

 

De BOPZ wordt vanaf 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang. Het hele 

komende jaar mag van de overheid nog gebruikt worden als overgangsjaar. De nieuwe wet 

gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Zozijn ondersteunt en 

begeleidt veel cliënten die onder de nieuwe wet vallen.  

 

Via de post heeft u enige tijd geleden van Zozijn al informatie hierover ontvangen. U kunt dit 

terugvinden via de website van Zozijn: https://www.zozijn.nl/over-zozijn/wet-zorg-en-

dwang 

 

We zullen u binnenkort verder informeren over de twee avonden in maart. 

 

Adviesaanvraag functionaris Wzd 

Vanaf 1 januari 2020 moet er bij Zozijn een functionaris Wzd (wet zorg en dwang) zijn. De 

functionaris beoordeelt o.a. de zorgplannen waarin afspraken staan over onvrijwillige zorg. 

De functionaris bewaakt de kwaliteit van de onvrijwillige zorg en houdt toezicht. 

De CCR en CVR hebben adviesrecht op de benoeming van de functionaris en hebben een 

adviesaanvraag ontvangen van de bestuurder. 

 

Zozijn wil per 1-1-2020 de BOPZ-arts (deze persoon is ook AVG arts) benoemen tot 1e Wzd-

functionaris. Daarnaast wil Zozijn de taken en verantwoordelijkheden verdelen over een 

aantal gedragswetenschappers binnen Zozijn. 

De CCR en CVR hebben een positief advies gegeven op dit voorgenomen besluit. 

Zozijn moet in 2020 een beleidsplan maken over onvrijwillige zorg. De CVR wil hierbij 

betrokken worden en heeft verzwaard adviesrecht over dit beleidsplan.  

Na een jaar zal, mede afhankelijk van het beleidsplan, beoordeeld kunnen worden of de 

invulling die Zozijn heeft gegeven aan de functionaris Wzd de juiste is. Dit is ook aan de 

bestuurder meegegeven in het advies over de functionaris. 

 

Wijziging inkoop van drinkvoeding en sondevoeding 

De CCR en CVR zijn in oktober per brief door de bestuurder geïnformeerd over een wijziging 

in de centrale inkoop van drinkvoeding en sondevoeding. Het inkoopcontract is opnieuw 

aanbesteed. Zozijn koopt sinds begin november niet meer in bij Nutricia, maar bij Fresenius 

Kabi. De maanden november en december worden gebruikt als overgangsmaanden.  

De verschillende betrokkenen op locaties die bijvoeding en/of sondevoeding gebruiken zijn 

geïnformeerd. Ook de cliënten en de verwanten van de cliënten die dit betreft zijn op de 

hoogte gesteld. 

 

Fresenius Kabi geeft aan dat cliënten gemiddeld binnen 3 maanden aan de nieuwe 

sondevoeding gewend zijn. Als een cliënt toch niet kan wennen, is er de mogelijkheid om 

alsnog Nutricia producten af te nemen. Zo nodig nemen de diëtisten deze beslissing in 

overleg met ondersteuners en verwanten.  
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Ziekteverzuim  

De CVR ontvangt maandelijks de overzichten van de percentages van het ziekteverzuim bij 

Zozijn. Op veel plekken is het ziekteverzuim hoog. De CVR maakt zich hier zorgen over. De 

CVR heeft in juli uitleg gehad van de nieuwe directeur PO&O over Zozijn wérkt (strategisch 

medewerkersbeleid). Preventie van ziekteverzuim is hierin een belangrijk onderwerp. De 

CVR gaat de ontwikkelingen m.b.t. Zozijn wérkt en het ziekteverzuim volgen en bespreken 

met de bestuurder. 

 

Komende bijeenkomsten en activiteiten van de CVR: 

   21 januari: Overleg zonder bestuurder 
 
 
Bijlage: 

 Nieuwsbrief van de CCR; najaar 2019 
 Zo! Informatiekrant voor medewerkers en vrijwilligers; december 2019 

 
 
 
De centrale verwantenraad wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe! 
 
 
 

 


