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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 19 november 2019   

 

Begroting 2020 

De begroting 2020 van Zozijn is ter advies voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en 

centrale verwantenraad. 19 november heeft de directeur Financiën en Control een toelichting 

gegeven over de begroting. Zozijn maakt geen begrotingen meer per regio/sector en RVE. 

Er is alleen een Zozijn begroting. Deze is echter niet meer zo gedetailleerd als voorheen.  

De begroting wordt opgesteld aan de hand van de meest actuele cijfers.  

Het is een soort voortschrijdend 12 maandelijks overzicht. Het voordeel daarvan is dat de 

cijfers van bijvoorbeeld februari vergeleken worden met de cijfers van vorig jaar februari. De 

actuele ontwikkelingen worden zo snel mogelijk meegenomen in de raming.  

De werkelijke uitgaven worden in de gaten gehouden met behulp van een zogenaamd 

dashboard. 

Ook de zorgdirecteuren en managers gaan met dit dashboard werken. In uw verwantenraad 

(RVE-raad, regio/sectorraad) kunt u hier naar vragen. 

Ook in de woningoverleggen binnen Oost-Veluwe kunt u bij de manager hiernaar vragen. Dit 

is in de regioraad van Oost-Veluwe afgesproken met de directeur. 

 

Voor 2020 heeft Zozijn een bedrag gereserveerd voor o.a. onderzoeken m.b.t. Terts en 

Kwint (de zorgprogramma’s), innovatie, nieuwe wet Zorg en Dwang, Zózijn werkt. 

 

Advies: 

De centrale verwantenraad en centrale cliëntenraad hebben een positief advies gegeven op 
de Zozijn begroting met inachtneming van de volgende punten: 
 

 De CCR en CVR willen geïnformeerd worden en meedenken over de besteding van de 
extra middelen, 

 De CCR en CVR willen per kwartaal een overzicht via het dashboard, 
 De regioraden en de sectorraad K&J moeten proactief betrokken worden bij verdere 

invulling van de financiële middelen. 
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 De CCR en CVR willen in februari een eerste evaluatie om te beoordelen of de 
medezeggenschap van cliënten en verwanten voldoende tot zijn recht komt bij deze 
nieuwe systematiek. 

 

Cliëntenportal 

De centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad hebben nogmaals aandacht gevraagd 

voor het cliëntenportal (digitale toegang tot het ECD). 

De bestuurder is nog steeds in gesprek met de OR. Er komt een ‘proef” (pilot) in de drie 

regio’s. Op 3 locaties zal het ECD opengesteld worden. Deze pilot zal zijn tot 1 maart 2021. 

Na de pilot wordt er kort geëvalueerd en neemt de bestuurder een besluit. 

 

Waskosten 

In april hebben we in het korte verslag aangegeven hoe de procedure m.b.t. de waskosten is 

verlopen en wat de stand van zaken op dat moment was. Het advies van de CCR en CVR is 

in april ook aan het verslag toegevoegd. (u kunt HIER naar het verslag van april 2019) 

Het ging hier om een positief advies m.b.t. het voorgenomen besluit om te komen tot een 

maximum bedrag van € 66,- in 3 stappen. 

In het advies hebben de raden gevraagd om een nieuw overzicht van de wasprofielen met 

bijbehorende bedragen. Dit nieuwe overzicht hebben de CCR en CVR van de bestuurder 

ontvangen en zijn hiermee akkoord gegaan.  

De CCR en CVR hebben bij de bestuurder het dringende verzoek gedaan om de cliënten en 

verwanten tijdig en zorgvuldig te informeren over de verhoging van de waskosten in 2020 en 

2021. 

 

Ander nieuws 

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of 

ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie 

na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van 

Actieve Donorregistratie. De VGN heeft samen met KansPlus en Ieder(in), in samenwerking 

met het ministerie van VWS, antwoord gegeven op veel gestelde vragen (FAQ) van 

zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg over de nieuwe donorwet. 

U kunt hier meer lezen over de nieuwe donorwet:  

https://www.vgn.nl/documenten/vgn-kansplus-iederin-faq-nieuwe-donorwet-voor-

zorgorganisaties-def-pdf 

 

 

Volgend overleg van de CVR: 

   10 december 2019 
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