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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 Cliëntenraad. Jaarlijks ontmoeten Raad van Toezicht, Cliëntenraad en 

CVR elkaar. Een delegatie vanuit de CCR en CVR heeft twee keer per jaar een ontmoeting met de 

Ondernemersraad. 

Om de alle verwantenraden op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de centrale 

verwantenraad wordt besproken ontvangt elke 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 oktober 2019 (met bestuurder) 

  

Nieuw lid CVR 

De centrale verwantenraad heeft een nieuw lid. Haar naam is mevrouw Eilander. Zij is geen 

lid van een regioraad, maar zal zich met name gaan richten, samen met mevr. Sluiseman, op 

de communicatie. (bijvoorbeeld naar de achterban) 

De CVR is blij met mevrouw Eilander als nieuw lid van de centrale verwantenraad. 

 

Op dit moment is geen lid meer binnen de CVR met expertise op het gebied van juridische 

zaken. Bent u, of kent u een verwant met juridische kennis? Bent u geïnteresseerd in de 

centrale verwantenraad, of wilt u hier misschien meer over weten? 

Stuur dan een mail naar centraleverwantenraad@zozijn.nl.  

 

Anonieme enquête (tevredenheidsonderzoek) 

Zoals u wellicht weet vanuit de vorige verslagen, zijn de centrale verwantenraad en de 

centrale cliëntenraad bezig met het opstellen van een anonieme enquête. Een korte, 

eenvoudige vragenlijst die anoniem ingevuld kan worden door zowel cliënten als verwanten. 

De CCR en CVR willen weten hoe de ervaringen zijn van cliënten en verwanten m.b.t. de 

zorg van Zozijn. 

Het is de bedoeling dat de vragenlijst begin 2020 verstuurd gaat worden, zodat de 

uitkomsten meegenomen kunnen worden bij het volgende Kwaliteitsrapport. 

De CCR en CVR krijgen hierbij ondersteuning van het Kwaliteitsbureau van Zozijn. 

 

Werkgroep WMCZ 

Tijdens de avond voor de cliënten- en verwantenraden op 25 september is er kort uitleg 

geweest over de nieuwe wet voor de medezeggenschap (WMCZ 2018). De voorzitter van de 

CVR, dhr. Bakker, heeft verteld dat een werkgroep van leden van de CCR en CVR zich 

bezig gaan houden met de nieuwe medezeggenschapsregeling. Maar ook leden vanuit RVE-

raden, die hiervoor interesse hebben kunnen deelnemen aan deze werkgroep. 
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Leden kunnen zich via mail aanmelden (centraleverwantenraad@zozijn.nl) 

 

 

Strategisch Beleidsplan 

De CCR en CVR hebben het concept Strategisch Beleidsplan Zozijn (2019-2024) ontvangen 

van de bestuurder. Beide raden hebben dit besproken in hun overleg met de bestuurder. 

De CVR is van mening dat de focus van Zozijn moet liggen bij het bieden van kwalitatief 

goede zorg. De bestuurder deelt deze mening. Onderbouwing en formulering is belangrijk, 

zodat ieder dezelfde conclusies kan trekken n.a.v. het stuk. 

De opmerkingen van de raden en van andere partijen binnen Zozijn worden verzameld en 

uiteindelijk volgt er een definitief stuk. 

 

 

Overige bijeenkomsten van CCR en CVR 

 

 Overleg met Zorgkantoren over het Kwaliteitsrapport 2018; 15 oktober 

 Overleg CCR en CVR: 23 oktober 

 Overleg werkgroep WMCZ: 24 oktober 

 Overleg over de anonieme enquête: 30 oktober 

 Bijeenkomst CCR-CVR-OR: 6 november 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 19 november 

 

 

 

 

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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