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.
Mocht u het korte verslag rechtstreeks willen ontvangen, dan kunt u zich hier 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 van de medezeggenschapsraad: http://medezeggenschap.zozijn.nl

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn
van 21 januari 2020
Kwaliteitsrapport 2019
Dit overleg is een medewerker van het Kwaliteitsbureau van Zozijn aanwezig. Zozijn is bezig
met het opstellen van het Kwaliteitsrapport 2019. Het Kwaliteitsrapport bestaat uit 4
bouwstenen:
1) De zorg voor iedere cliënt,
2) Onderzoek naar de ervaringen van cliënten,
3) Reflectie in de zorgteams,
4) Kwaliteitsrapport en visitatie.
De centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad worden betrokken bij de totstandkoming
van dit rapport maar kunnen ook over elke bouwsteen gevraagd of ongevraagd advies
geven. De planning tot aan de publicatiedatum van 1 juni wordt besproken. De centrale
verwantenraad vraagt om ook de onderwerpen cliëntenportaal, 'Zozijn werkt' en
duurzaamheid in het rapport op te nemen.
Er is een eerste aanzet voor het Kwaliteitsrapport 2019. Zodra de uitkomsten van het
Cliëntervaringsonderzoek bekend zijn, zullen deze ook verwerkt worden in het
Kwaliteitsrapport.
Advies Rookvrij Beleid bij Zozijn
Zozijn heeft het voornemen om als organisatie zoveel mogelijk een rookvrije organisatie te
worden. Dit geldt voor medewerkers, maar ook voor cliënten.
De CCR en CVR vinden dat er niet te makkelijk moet worden gedacht over stoppen met
roken. Zeker niet voor cliënten. De centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad hebben
een positief advies gegeven op dit voorgenomen besluit, met als voorwaarde dat cliënten
niet verplicht kunnen worden om te stoppen met roken.
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Cliëntervaringsonderzoek
Het Cliëntervaringsonderzoek dat op initiatief van de centrale cliëntenraad en de centrale
verwantenraad wordt gehouden, is eind december 2019 gestart. Tot 31 januari kunnen de
vragenlijsten ingevuld en verstuurd worden.
Evaluatie van de woningoverleggen regio Oost-Veluwe
De pilot ‘woningoverleggen’ is eind 2019 geëvalueerd. Voor zowel managers als verwanten
zijn er vragenlijsten gemaakt. Omdat de vragenlijst voor verwanten nog niet in alle
woningoverleggen besproken kon worden, is bij de evaluatie ook gebruik gemaakt van de
verslagen van de woningoverleggen.
Hoewel er nog punten zijn die aandacht nodig hebben en verbeterd kunnen worden, kan de
conclusie getrokken worden dat de woningoverleggen als positief ervaren worden.
De werkgroep (bestaande uit 3 leden vanuit de regioraad) heeft enkele aanbevelingen
gedaan aan de centrale verwantenraad:
Aanbevelingen voor CVR
Aan de centrale verwantenraad en de werkgroep die zich bezighoudt met de
medezeggenschapsregeling t.g.v. de WMCZ 2018 wil de werkgroep het volgende
meegeven:
- De werkgroep is van mening dat woningoverleggen ook voor de andere regio’s en sector
K&J passend kan zijn. In de nieuwe wet voor de medezeggenschap; de WMCZ 2018
wordt de nadruk gelegd op Inspraak.
WMCZ 2018: Artikel 2.
“De instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, stelt haar cliënten
en hun vertegenwoordigers in de gelegenheid inspraak uit te oefenen in
aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.
De instelling informeert de desbetreffende cliënten alsmede hun vertegenwoordigers over
hetgeen zij heeft gedaan met de resultaten van de inspraak.”
-

Voeg woningoverleggen toe aan de structuur van de medezeggenschap Zozijn-breed.
Maak in de medezeggenschapsregeling duidelijk waar inspraak (woningoverleg) en
medezeggenschap (verwantenraad) plaatsvindt en hoe informatie uitgewisseld wordt
tussen de verschillende organen.

-

Bij de andere regio’s en sectoren zijn er RVE-raden. Bij regio Oost-Veluwe waren er tot
2018 doelgroepraden. Deze zijn gedurende de pilot opgeheven. De werkgroep is van
mening dat binnen Oost-Veluwe de medezeggenschap voor verwanten effectiever is als
deze niet meer terugkomen. Dit betekent dat in de medezeggenschapsregeling kort iets
gezegd moet worden over de structuur van de (verwanten)medezeggenschap binnen de
regio Oost-Veluwe.

De centrale verwantenraad kan zich vinden in de aanbevelingen. Ze zullen meegenomen
worden in de concept Medezeggenschapsregeling.
Knelpunt locatie Kind&Jeugdhulp
Bij één van de locaties van sector Kind & jeugdhulp zijn er knelpunten m.b.t. de
personeelsbezetting, waardoor niet alle kinderen de nodige zorg kunnen ontvangen.
Hierover zijn gesprekken met tussen de manager en de betreffende verwantenraad. De CVR
vindt de situatie zorgelijk en volgt de ontwikkelingen.
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Zozijn kiest voor duurzaamheid
De CCR en CVR hebben informatie ontvangen over het feit dat Zozijn de ambitie heeft om
een duurzame organisatie te worden. Zozijn wil bijdragen aan een CO2-neutrale
samenleving in 2050.
Duurzaamheid omvat 4 onderwerpen:
1) Energie
2) Gezonde leef- en verblijfomgeving
3) Circulaire bedrijfsvoering
4) Afvalbeheer
Informatieavonden over de WMCZ 2018 en de Wet zorg en dwang in maart 2020
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.
De uitnodiging wordt half februari verstuurd, maar u kunt HIER de vooraankondiging vinden:
Volgend overleg van de CVR:
 11 februari: Overleg met bestuurder
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
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