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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 

Ondernemingsraad. 

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. 

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 11 februari 2020 (met bestuurder)  

 

Cliëntervaringsonderzoek 
Er zijn bijna 1300 (van de 3500) vragenlijsten binnengekomen bij onderzoeksbureau 
ZorgfocuZ. Dit is een mooi resultaat waar de CVR heel blij mee is.  
20 februari komt de werkgroep van leden uit de CCR en CVR weer bij elkaar met 
ZorgfocuZ, die de resultaten zal presenteren. Binnenkort hoort u meer over de 
uitkomsten van het onderzoek. 
 
Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024 
Eind vorig jaar is een conceptversie besproken bij de CCR en CVR. De opmerkingen 
van de beide raden zijn verwerkt. Er zijn inhoudelijk nog punten die de CVR met de 
bestuurder wil bespreken. Het Strategisch Beleidsplan komt in het onderlinge overleg 
(in maart) weer op de agenda. 
 

Informatieve avonden voor verwanten  

Er komt een informatieavond voor verwanten van Zozijn. Deze wordt op 2 locaties 

georganiseerd; 24 maart in Doetinchem en 26 maart in Wilp. Tijdens deze avonden 

worden de verwanten geïnformeerd over de nieuwe wet medezeggenschap voor 

cliënten en verwanten en de nieuwe Wet zorg en dwang. 

Al eerder is een vooraankondiging per mail verstuurd en deze week krijgen alle 

verwanten een uitnodiging per post. 

De uitnodiging wordt ook bij dit korte verslag als bijlage meegestuurd. 

We hopen u te ontmoeten 24 of 26 maart! 
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Adviesaanvraag onderzoek Saxion naar palliatieve zorg 

De CCR en CVR hebben een adviesaanvraag gekregen over een onderzoek naar 

palliatieve zorg. Een groep studenten Social Work van Saxion gaat (op verzoek van 

Zozijn) een onderzoek uitvoeren naar de palliatieve zorg binnen Zozijn. 

Het palliatief team wil graag zicht krijgen op de wensen vanuit de organisatie op het 

gebeid van ondersteuning in de laatste levensfase van cliënten. Daarbij gaat het om 

vragen als: 

• Wat verwachten medewerkers van de zorgconsulenten palliatieve zorg? 
Welke activiteiten hebben de meeste meerwaarde voor cliënten? 

• Hoe kan het onderwerp palliatieve zorg beter geborgd worden binnen de 
overlegstructuur? 

• Wat hebben medewerkers nodig om het palliatief team te vinden en in te 
schakelen? 

• Welke kennis over palliatieve zorg is aanwezig bij medewerkers? 
 
De CCR en CVR geven een positief advies, met daarbij de opmerking dat ook voor 
de ethische aspecten aandacht moet zijn. 
 
Adviesaanvraag onderzoek Saxion Werkgeluk Dagbesteding 

De CCR en CVR hebben een adviesaanvraag gekregen over een onderzoek naar 

het werkgeluk van cliënten door studenten van Saxion. 

Vanuit het programma Zozijn werkt! Is er veel aandacht voor het werkgeluk van de 

medewerkers van Zozijn. Aansluitend hierop wil Zozijn ook meer aandacht besteden 

aan het werkgeluk van cliënten.  

Zozijn wil graag zicht krijgen op het werkgeluk van haar cliënten. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek kunnen we dit positief stimuleren waardoor het werk- 
en dagbestedingsgeluk onder cliënten toeneemt.  
 
De CCR en CVR hebben een positief advies gegeven. 

 

Volgend overleg van de CVR: 

   10 maart: onderling overleg 
 
De korte verslagen van de CVR worden ook geplaatst op de website voor de 

medezeggenschap:      

https://medezeggenschap.zozijn.nl/de-raden/nieuws-uit-de-raden 

 
 
 

BIJLAGE: Uitnodiging informatieve avond (24 of 26 maart) voor verwanten 
                                
 
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 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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