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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 8 december 2020 

  

Gesprek met de Raad van Toezicht (RvT) 

De CCR en de CVR hebben al enige jaren één keer per jaar (in mei) een kort overleg 

met de RvT. Dit is meestal een formeel overleg waarbij er weinig tijd is om heel 

inhoudelijk onderwerpen te bespreken. Vorig jaar hebben de CCR en de CVR al de 

wens uitgesproken om vaker dan één keer per jaar in gesprek te gaan met de RvT.  

De nieuwe voorzitter van de RvT (dhr. Jansen) heeft dit opgepakt en 7 december jl. 

is er een tweede gesprek geweest met een delegatie vanuit de RvT, de CCR en de 

CVR. 

Twee leden vanuit de RvT vormen een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De CCR 

en de CVR hebben aangegeven dat het heel belangrijk is dat deze commissie de 

kwaliteit van zorg onderzoekt vanuit cliëntenperspectief. De RvT heeft aangegeven 

dat dit zeker een aandachtspunt is voor de toekomst: Kijken naar kwaliteit vanuit 

cliëntenperspectief.  

Daarnaast is gesproken over hoe de RvT beter en sneller geïnformeerd kan worden 

over wat er bij cliënten en de medezeggenschap speelt. Uiteraard is het hierbij 

belangrijk dat ieder kijkt vanuit de eigen positie en rol. (RvT en 

medezeggenschapcliënten en verwanten) 

 

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). De Wzd, die geldt vanaf 1-1-2020, sluit beter aan bij 

de zorg voor mensen die hun wil niet (meer) kunnen uiten. Door deze wet worden zij 
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beter beschermd. 

De visie van de wet past binnen de visie van Zozijn, zo geeft de bestuurder aan. In 

het beleidsplan staat de visie van Zozijn op onvrijwillige zorg beschreven. Daarnaast 

staat in het beleidsplan beschreven welke functionarissen de taken van de wet 

uitvoeren. 

De CVR vindt dit een belangrijk onderwerp dat zorgvuldig behandeld en besproken 

moet worden voordat tot instemming kan worden overgegaan. Daarom komt dit 

instemmingsverzoek in januari terug op de agenda, ter voorbereiding op verdere 

bespreking met de bestuurder in februari. 

Communicatieplan van de centrale verwantenraad 

In het vorige korte verslag hebben we u geïnformeerd over het communicatieplan 

van de CVR. Het plan heeft twee sporen: 1) Hoe kan de CVR de achterban beter 

bereiken? en 2) Wat kan Zozijn doen om verwanten goed te informeren?  

Het plan wordt, met de laatste aanpassingen, definitief gemaakt en als ongevraagd 

advies aangeboden aan de bestuurder.. 

Jaarplan voor 2021 

De CVR maakt ieder jaar een eigen jaarplan met onderwerpen die voor de 

medezeggenschap belangrijk zijn. 

In dit laatste overleg van 2020 heeft de CVR gekeken welke punten uit het jaarplan 

van 2020 meegaan naar 2021 en welke nieuwe punten er in het jaarplan komen voor 

2021. 

Voor het jaar 2021 zijn o.a. corona (en vaccinaties), koken op de woningen, 

vrijwilligers, personeelsbezetting, kwaliteit van zorg, Cliëntervaringsonderzoek, 

communicatie, overzicht op financiën en implementatie van de nieuwe wet voor de 

medezeggenschap met de nieuwe medezeggenschapsregeling, onderwerpen die net 

als in 2020, aan de orde komen bij de CVR.  

 

Medezeggenschapsregeling 

In eerdere verslagen hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet voor de 

medezeggenschap (WMCZ 2018) en op de hoogte gehouden van de stand van 

zaken rondom de nieuwe medezeggenschapsregeling.  

Het concept dat is aangepast naar aanleiding van de internetconsultatie voor 

verwanten in mei, is besproken met de bestuurder en twee directeuren. Ook na dit 

gesprek zijn er enkele aanpassingen gedaan in overleg met de werkgroep. Deze 

versie is het definitieve concept geworden en wordt nu door de bestuurder – via het 

bureau medezeggenschap - ter instemming voorgelegd aan alle leden van de 

cliëntenraden en de verwantenraden van Zozijn.  

 

De cliëntenraden krijgen alle informatie via de ‘eigen’ coach. 

Om de conceptmedezeggenschapsregeling goed te kunnen bespreken binnen de 

raad, zal er bij het instemmingsverzoek o.a. een checklist meegestuurd worden van 

https://www.clientenraad.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/201013-Checklist-medezeggenschapsregeling-Raad-op-Maat-A4-1-1.pdf
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LOC/Raad op Maat. (landelijke steunpunten voor cliëntenraden) 

 

Daarnaast wordt er voor de leden van de verwantenraden een Webinar 

georganiseerd op dinsdag 26 januari om 19.30 uur (tot 21.30 uur). Tijdens dit 

Webinar kunnen er vragen gesteld worden aan de werkgroep over de concept 

Medezeggenschapsregeling. 

Meer informatie hierover ontvangt u na de feestdagen. 

Nieuws uit de regioraden en sectorraad Kind en Jeugdhulp 

In de overleggen zonder bestuurder is, nieuws uit de regioraden en sectorraad Kind 

en Jeugdhulp, een vast punt op de agenda. De voorzitters van de regioraden en 

sectorraad geven een korte toelichting op de belangrijke onderwerpen die spelen in 

de ‘eigen’ regio of sector.  

In alle regio’s is uiteraard de laatste tijd veel gesproken over corona.  

Met het vertrek van Peter Meijer onlangs is er geen vertegenwoordiging meer vanuit 

de sector Kind en Jeugdhulp in de centrale verwantenraad. 

Mathilde Bondt is sinds kort de nieuwe voorzitter van de sectorraad Kind en 

Jeugdhulp. Mathilde is voor 19 januari 2021 uitgenodigd bij het overleg van de 

centrale verwantenraad en is voornemens hierbij aanwezig te zijn. 

 

Volgend overleg van de CVR: 

   19 januari 2021 
 
 

Tot slot wenst de centrale verwantenraad u (ondanks corona) fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2021 toe! 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
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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