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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 3 september 2019   

 

Adviesaanvraag: Strategisch Beleidsplan Zozijn 2019-2024 

Het (concept) Strategisch Beleidsplan is in de CVR besproken. De CVR heeft een aantal 

vragen die in oktober met de bestuurder besproken zullen worden. De CVR vindt het 

belangrijk dat de nadruk komt te liggen bij kwaliteit van zorg. Na het overleg met de  

bestuurder zullen CCR en CVR het advies uitbrengen. 

 

Anonieme vragenlijst voor cliënten en verwanten 

Zoals u in een eerder kort verslag heeft kunnen lezen, willen de CCR en CVR een anonieme 

enquête opstellen voor de achterban (cliënten én verwanten). Vanwege het Kwaliteitskader 

van de VGN waar Zozijn zich aan verbonden heeft, kan Zozijn geen anoniem 

tevredenheidsonderzoek houden. 

De CCR en CVR hebben, na overleg met de bestuurder, nu toch een anonieme vragenlijst 

opgesteld, met behulp van het Kwaliteitsbureau van Zozijn. 

Binnenkort is er overleg met de bestuurder over de vragenlijst. Het is de wens van de CCR 

en CVR dat de uitkomsten van dit anonieme onderzoek voor het volgende Kwaliteitsrapport 

gebruikt worden. 

 

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. 

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

maximum bedrag van € 66,- in 4 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 hierover zal nog afstemming zijn met de CCR. 
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Bezoek aan cliënten- en verwantenraad van ‘s Heerenloo 

Vorig jaar hebben de CCR en CVR een bezoek gebracht aan de centrale cliëntenraad van 

SIZA. Deze raad bestaat uit zowel cliënten als verwanten. Eind dit jaar gaan de CCR en 

CVR op bezoek bij de cliënten- en verwantenraad van ’s Heerenloo Apeldoorn. 

De CCR en CVR willen graag weten hoe de raden van ’s Heerenloo werken. Wat kunnen we 

van elkaar leren?  

 

Nieuwe wet Medezeggenschap (WMCZ 2018) 

De nieuwe wet voor de medezeggenschap is in mei goedgekeurd door de Eerste 

Kamer. Waarschijnlijk gaat deze wet in per 1-7-2020. 

Er zal een medezeggenschapsregeling opgesteld worden, waar alle raden én Zozijn 

mee akkoord moeten gaan. 

Alle raden zullen geïnformeerd worden over de nieuwe wet en de wijzigingen. 

Uiteindelijk zal iedere raad de medezeggenschapsregeling voorgelegd krijgen ter 

instemming. 

 

Leden van de centrale verwantenraad herkozen 

De centrale verwantenraad bestaat uit leden die vanuit de regio’s en sector Kind & 

Jeugdhulp lid zijn van de centrale verwantenraad. Tevens zijn er enkele leden die lid zijn 

vanwege specifieke kennis (communicatie, financiën). De CVR zoekt nog een lid met 

juridische kennis. In het korte verslag van mei hebben is aangegeven dat er na de zomer 

verkiezingen zijn voor de leden met specifieke kennis en dat verwanten zich konden melden. 

Hierop heeft de CVR geen reacties ontvangen. De heer W. Bakker (voorzitter en lid vanwege 

financiële kennis) en mevrouw M. Sluiseman (lid CVR vanwege kennis op gebied van 

communicatie) zijn beiden herkozen als lid van de CVR. Daarnaast is dhr. Bakker ook 

herkozen als voorzitter van de CVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Jaarlijkse bijeenkomst cliënten- en verwantenraden; 25 september in Vorden 

Woensdag 25 september is de jaarlijkse bijeenkomst voor cliënten- en verwantenraden. 

De avond wordt gehouden in het Dorpshuis in Vorden (Raadhuisstaat 6) van 18 – 21 uur. 

Heel kort zal er aandacht zijn voor de nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMCZ 2018), 

die inmiddels ook goedgekeurd is door de Eerste Kamer; 

 Wat verandert er t.o.v. de huidige wet? 

 

De avond zal verder net als andere jaren vooral een informeel karakter hebben. 
 
Graag horen we vóór 16 september of u aanwezig bent. 

Dit kan via centraleverwantenraad@zozijn.nl 

(hierbij kunnen ook eventuele dieetwensen vermeld worden) 

 
Wij hopen u allen te ontmoeten op woensdag 25 september! 
 

Komende bijeenkomsten en activiteiten van de CVR: 

   8 oktober: Overleg met bestuurder 
 15 oktober: Gesprek met Zorgkantoren over Kwaliteitsrapport  
 23 oktober: Overleg CCR en CVR  
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