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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. 

 

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn  

van 11 mei 2021 

Reactie van de bestuurder op Instemming Medezeggenschapsregeling 

Alle leden van de verwantenraden hebben de brief van de bestuurder met de 

factsheet ontvangen. De Medezeggenschapsregeling met het boekje Zo werkt het! is 

via de post naar alle voorzitters van de verwantenraden gestuurd.  

Aan de cliëntenraden wordt het uitgedeeld door de coaches. Alle managers, 

directeuren en bestuurder ontvangen de boekjes via de interne post van Zozijn. 

Hoe monitoren we de aandachtspunten die genoemd staan in de factsheet, zoals 

bijvoorbeeld de locatie-overleggen? Het moet een vast agendapunt worden in zowel 

de RVE-raden, regioraden, sectorraad K&J als de CVR en de CCR. 

De CVR wil in november met de bestuurder de stand van zaken bespreken rondom 

de Locatie-overleggen.  

Contact met de achterban 

In een eerder verslag heeft u kunnen lezen dat de CVR in een ongevraagd advies 

aan de bestuurder heeft aangegeven het contact en communicatie met de achterban 

heel belangrijk te vinden. Voor de CVR is het belangrijk dat er, indien nodig, gebruik 

gemaakt kan worden van een adequaat (woon)adressen en e-mailadressen bestand. 

Zeker gezien de nieuwe wet (WMCZ 2018) is het van belang om de achterban goed 

te informeren, maar ook om informatie te verkrijgen. Dit geldt niet alleen voor de 

CVR, maar voor alle raden binnen Zozijn. Zozijn moet hierin de medezeggenschap 

faciliteren.  

De CVR heeft een schriftelijke reactie op het ongevraagd advies ontvangen van de 

bestuurder. 

De volgende vergadering met de bestuurder (in juli) komt dit punt weer op de 

agenda. 
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Project Slaap Lekker 

Zozijn doet samen met zes andere organisaties mee aan het landelijke programma 

Innovatie-impuls binnen het thema ‘slaap’. Zozijn wordt daarbij ondersteund door 

experts op het gebied van slaap, zorgtechnologie en implementatie. Het project loopt 

tot eind 2021. 

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan al veel mooie initiatieven op het gebied van 

technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het 

programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie 

toe te passen. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten écht waarde 

toevoegt en hen ondersteunt. 

Met het project Slaap Lekker! wil Zozijn het voor cliënten en ondersteuners 

makkelijker maken om zorgtechnologie toe te passen bij het verbeteren van de slaap 

van cliënten. Maar uiteindelijk staat niet de technologie centraal, maar het inzicht en 

gedragsverandering bij cliënten en medewerkers. Op zo’n manier dat het langdurig is 

en ook écht waarde toevoegt in de dagelijkse praktijk. 

Bij dit project zijn ook twee leden vanuit de CVR betrokken. Zij worden geïnformeerd 

over het project.  

Voor het overleg van september is de programmamanager zorgtechnologie 

uitgenodigd om de hele CVR te informeren over dit project. 

Vraag over donorregistratie 

In het korte verslag van februari heeft u kunnen lezen dat er een vraag was over de 

donorregistratie. Informeert Zozijn de cliënten en verwanten actief hierover? 

De bestuurder heeft de vraag schriftelijk beantwoord. De bestuurder geeft aan dat 

het gaat om een persoonlijke keuze die de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger 

ongebonden moet kunnen maken. In algemene zin informeert Zozijn via de website 

over donorregistratie. Zozijn geeft geen actieve informatie aan alle cliënten. 

Er kan sprake zijn van maatwerk wanneer een cliënt of verwant hier behoefte aan 

heeft. Ook kunnen er individueel afspraken gemaakt worden en vastgelegd worden 

in het Zorgplan. 

Adviesaanvraag Aantoonbaar besproken Zorgplan 

Vanwege een wettelijke wijziging is een handtekening onder een Zorgplan niet langer 

verplicht. Wel moet aantoonbaar zijn dat het Zorgplan is besproken. Dit kan via een 

digitale akkoordbevinding. Als dit goed ingeregeld wordt, scheelt het een heleboel 

administratief werk voor C(P)O-ers (printwerk, verzending, correctiewerk, weer 

verzending, etc.). 

In augustus 2020 hebben de CCR en de CVR hierover een adviesaanvraag 

ontvangen van de bestuurder. Deze adviesaanvraag bleek niet duidelijk genoeg 

opgesteld en is daarom weer ingetrokken door de bestuurder. Onlangs is een 
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delegatie vanuit de CCR en de CVR uitgenodigd om mee te praten over hoe een 

digitale akkoordbevinding in zijn werk gaat. De delegatie heeft in dit gesprek de 

voorwaardes kunnen aangeven waar een digitale akkoordbevinding aan moet 

voldoen vanuit cliënten- en verwantenperspectief. 

De CCR en de CVR hebben een nieuwe advies aanvraag ontvangen. De CCR en de 

CVR geven een positief advies over het voorstel voor de nieuwe werkwijze. 

Contact met Raad van Toezicht (RvT) 

Woensdag 19 mei is er een overleg tussen de RvT de CCR en de CVR. Voorgaande 

jaren was er één keer per jaar een formeel gesprek met de RvT. Sinds vorig jaar 

wordt er gestreefd naar een wat informelere verhouding tussen de RvT en de 

medezeggenschap. Er is behoefte aan vaker contact dan één keer per jaar en 

de CVR wil gelijkwaardige gesprekken met de RvT voeren op basis van vertrouwen.  

Sinds januari 2021 ontvangt de RvT de vastgestelde notulen van de CCR en de 

CVR. Hiermee wordt de RvT sneller geïnformeerd over wat er zoal speelt rondom de 

medezeggenschap. 

Volgend overleg van de CVR: 

   6 juli (overleg met bestuurder) 
 
Nieuws van Bureau Medezeggenschap 

 Op dit moment wordt de website voor de medezeggenschap 

(http://medezeggenschap.zozijn.nl) aangepast naar de nieuwe wet en de 

afspraken zoals deze zijn vastgesteld in de Medezeggenschapsregeling van 

Zozijn. Op de website is o.a. een nieuw organogram van de medezeggenschap te 

vinden. Dit organogram is als bijlage toegevoegd bij dit verslag. 

 

 Naar aanleiding van een vraag van een verwantenraad: 

Bureau Medezeggenschap werkt op dit moment (met hulp van afdeling 

communicatie) aan een digitaal format voor een nieuwsbrief die alle 

verwantenraden kunnen gebruiken om de eigen achterban te informeren over het 

werk van de raad. Zodra het format klaar is wordt deze via mail rondgestuurd 

naar de raden.  

 

 
__________________________________________________________________________ 
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 

https://medezeggenschap.zozijn.nl/assets/uploads/Medezeggenschap/Medezeggenschapsregeling-Zozijn-DEF.pdf
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