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 19 januari
Verzoek tot Instemming corona-vaccinatiebeleid Zozijn (voor cliënten)
De centrale cliëntenraad (CCR) en de centrale verwantenraad (CVR) hebben
Instemmingsrecht over het vaccinatiebeleid (corona) van Zozijn, daar waar het de
cliënten betreft.
Vanuit de overheid waren er tot op het laatste moment nog veel onduidelijkheden. De
CCR en de CVR zijn vanaf eind week 1 en begin week 2 geïnformeerd over de stand
van zaken. Dinsdagmiddag heeft een afvaardiging vanuit de CCR en CVR gesproken
met de bestuurder over de laatste ontwikkelingen, zoals welke vaccinatie
beschikbaar is, wanneer en voor welke cliënten het vaccineren kan beginnen en over
de brieven en toestemmingsformulieren die gestuurd moeten worden naar cliënten
en verwanten. De CCR heeft ook meegekeken met de folder die voor cliënten is
gemaakt.
In het overleg van de CVR is vorenstaande met de hele raad besproken en is er
tijdens het overleg ook nog telefonisch contact geweest met de CCR. Nadat er vanuit
Zozijn nog enkele vragen telefonisch beantwoord zijn en beide raden nog een aantal
verbeterpunten hebben aangedragen, hebben de CCR en CVR diezelfde avond nog
ingestemd met het voorgenomen vaccinatiebeleid.
Nieuw lid CVR
Mathilde Bondt is sinds kort de nieuwe voorzitter van de sectorraad Kind en
Jeugdhulp. Mathilde heeft kennis gemaakt met de leden van de CVR en de
vergadering bijgewoond. Mathilde heeft aan het eind van de vergadering
aangegeven lid te willen worden van de CVR. Het is fijn dat er weer een lijntje is naar
de CVR, vanuit de sector Kind & Jeugdhulp. Van harte welkom!
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Werving vrijwilligers en wisselingen van personeel
De CCR en de CVR hebben vier aanbevelingen n.a.v. de uitkomsten van het
Cliëntervaringsonderzoek. Hierover is al eerder verslag van gedaan, maar in het kort
gaat het om: meer koken op de woning, meer vrijwilligers, minder wisselingen
personeel en contact met achterban. Twee van deze punten zijn door de bestuurder
toebedeeld aan de directeur PO&O (Diane Schiele). Dit zijn de punten die gaan over
het terugbrengen van het aantal wisselingen in personeel en zorgen voor meer
vrijwilligers. Diana Schiele heeft in deze vergadering uitleg gegeven over hoe deze
twee punten door PO&O aangepakt worden of gaan worden. Daarnaast is er ook
gesproken over het ziekteverzuim en hoe Zozijn het hoge ziekteverzuim op een
aantal plekken in de organisatie terug wil dringen. Zo heeft Zozijn bijvoorbeeld Zoprof
opgericht. Dat is een intern wervingsbureau van Zozijn, dat flexibele inzet kan
organiseren met vaste medewerkers. Voordeel daarvan is dat cliënten minder
geconfronteerd gaan worden met externe inhuurmedewerkers.
De CVR zal Diana Schiele vragen om januari 2022 weer een stand van zaken te
geven.
Contact met de Raad van Toezicht
In het verslag van december heeft u kunnen lezen dat er eind vorig jaar een gesprek
is geweest met leden van de CCR, de CVR en de Raad van Toezicht (RvT). In dit
overleg is besproken hoe de RvT beter geïnformeerd kan worden over wat er leeft bij
cliënten, verwanten en de medezeggenschap.
Er is i.o.m. alle leden van de CCR en de CVR afgesproken dat de goedgekeurde
notulen van de CCR en de CVR naar de RvT worden gestuurd. De bestuurder zal
hiervan op de hoogte worden gesteld en ook de bestuurder zal alle notulen
ontvangen.
Instemmingsverzoek: Beleidsplan Wet zorg en dwang
De CCR en de CVR hebben een instemmingsverzoek ontvangen van de bestuurder
over het beleidsplan Wet zorg en dwang (Wzd) van Zozijn.
De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen
met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische
aandoening (zoals dementie). Daarnaast staat in het beleidsplan beschreven welke
functionarissen de taken van de wet uitvoeren.
De CVR en de CCR stemmen in met het beleidsplan van Zozijn, met daarbij de
opmerking dat een evaluatie van dit beleid gewenst is (februari 2022).
Voor de cliënten wordt door Zozijn een folder gemaakt over de Wzd. De CCR heeft
gevraagd of deze op korte termijn gereed kan zijn.
De informatie avonden voor verwanten zijn door de corona-maatregelen in maart
2020 niet doorgegaan. Er was grote belangstelling van verwanten voor deze twee
avonden (waar ook de WMCZ 2018 aan bod zou komen). De CVR heeft de
bestuurder gevraagd alsnog een bijeenkomst te organiseren voor verwanten,
bijvoorbeeld via een Webinar.
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Financiën
In december 2020 hebben de CCR en de CVR een positief advies gegeven op de
begroting voor 2021. In het advies hebben de raden aangegeven een overzicht te
willen van de post 'incidentele middelen' (projecten en issues). De CVR en CCR
hebben dit overzicht ontvangen en besproken. Beide raden hebben nog vragen over
het overzicht, zowel over de projecten als over de bedragen.
De CCR en de CVR gaan de vragen voorleggen aan de bestuurder.
Medezeggenschapsregeling
Alle cliëntenraden en verwantenraden van Zozijn hebben van de bestuurder het
instemmingsverzoek ontvangen voor de nieuwe Medezeggenschapsregeling.
Vanuit de CVR zijn er nog enkele vragen die meegenomen worden door de
werkgroep (leden uit CCR, CVR en medewerkers bureau medezeggenschap).
Op dinsdag 26 januari vindt de Webinar plaats voor leden van verwantenraden. Ook
de opmerkingen en vragen n.a.v. deze bijeenkomst worden verzameld door de
werkgroep.
Half februari worden alle reacties verwacht van de verwantenraden.
Nadat ook de opmerkingen van de cliëntenraden bekend zijn, zal de
medezeggenschapsregeling, na eventuele wijzigingen en aanvullingen, definitief
vastgesteld kunnen worden.
Volgend overleg van de CVR:
 9 februari (overleg met bestuurder)

__________________________________________________________________________
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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