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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 9 april 2019 (met bestuurder) 

  

ECD/cliëntenportal 

De OR heeft geen instemming gegeven op het cliëntenportal. Dit betekent dat het nog niet 

mogelijk zal zijn op korte termijn om als cliënt of verwant digitaal toegang te krijgen tot het 

ECD. De bestuurder gaat opnieuw in gesprek met de OR. Uiteindelijk zal er tot een oplossing 

gekomen moeten worden. De CCR en CVR hebben, zoals eerder vermeld in een kort 

verslag, aangegeven dat het cliëntenportal zo snel mogelijk toegankelijk moet zijn voor 

cliënten en verwanten. 

 

Kwaliteitsrapport 

In maart hebben de CCR en CVR een 1e concept van het kwaliteitsrapport 2018 voorgelegd 

gekregen. Hierover is gepraat met medewerkers van het Kwaliteitsbureau van Zozijn. 

De CCR en CVR willen dat het Kwaliteitsrapport leesbaar moet zijn voor zowel cliënten als 

verwanten. Ook moet duidelijk zijn welke verbeterpunten er zijn en hoe Zozijn hiermee aan 

de slag gaat. 

Een volgend concept wordt in mei besproken. 1 juni moet het Kwaliteitsrapport 2018 klaar 

zijn.  

 

Anoniem onderzoek tevredenheid cliënten en verwanten 

De uitslag van het laatste onderzoek van Zozijn naar de tevredenheid onder cliënten en 

verwanten was zeer positief. Gezien de signalen van zowel cliënten als verwanten, is de 

vraag of deze uitslag wel een reëel beeld geeft van de werkelijkheid. Het niet anoniem 

kunnen invullen van de vragenlijst is voor velen een knelpunt.  

De CCR en CVR willen een eigen vragenlijst opstellen die wel anoniem ingevuld kan 

worden. Hierover is overleg geweest met de bestuurder.  

Met ondersteuning van het Kwaliteitsbureau is een 1e bijeenkomst geweest met enkele leden 

vanuit de CCR en CVR om tot een ‘eigen’ vragenlijst te komen. 
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Waskosten 

Al heel lang praten de CCR en CVR met de bestuurder over de waskosten (reinigingskosten 

eigen kleding). Afgelopen week hebben de CCR en de CVR een advies uitgebracht. 

Hieronder volgt nog even hoe het proces de afgelopen jaren verlopen is. 

In 2016 is er een werkgroep ‘Textielverzorging’ opgesteld, waar ook leden vanuit de CCR en 

CVR deel van uit maakten. Deze werkgroep heeft veel onderzoek gedaan naar o.a. 

werkelijke kosten t.o.v. de NIBUD-norm, welke was valt onder de waskosten, etc.  

 

Het bleek moeilijke materie. De bestuurder heeft in februari 2018 een adviesaanvraag 

voorgelegd aan de CCR en CVR, met hierin het voorgenomen besluit om de waskosten te 

verhogen naar de NIBUD-norm (€ 85,- per maand).  

De CVR heeft de achterban (RVE-raden) gevraagd hun mening hierover te geven. In juli 
2018 is er een gesprek geweest met de bestuurder. De CCR en CVR hebben toen 
aangegeven een verhoging naar de NIBUD-norm te hoog te vinden. In dit gesprek zijn de 
CCR en CVR met de bestuurder overeengekomen dat er in 2019 een verhoging zou zijn 
naar maximaal € 45,-. Tegelijkertijd is afgesproken dat CCR en CVR over de jaren na 2019 
weer in gesprek zouden gaan met de bestuurder. 
Na een briefwisseling en een nieuwe adviesaanvraag heeft de bestuurder het voorstel 
gedaan om in 4 stappen (jaren) te verhogen naar € 66,-. 
Hiermee zijn de CCR en CVR akkoord gegaan (mede gebaseerd op de reacties uit de 
achterban raadpleging) 
Dit gaat echter om het maximum bedrag. Dit bedrag is voor een cliënt waarvoor de was door 
Zozijn gedaan wordt. Als het bij een onderdeel van Zozijn goedkoper wordt uitgevoerd zal dit 
lager bedrag worden doorberekend.  
Je hebt ook cliënten die de was zelf doen in een machine van Zozijn of in een eigen 
wasmachine, etc. Die verschillende manieren worden profielen genoemd. Voor die 
verschillende manieren zullen ook verschillende bedragen in rekening worden gebracht. Dat 
zal nog verder uitgewerkt moeten worden. 
De CCR en CVR hebben gevraagd om een nadere uitwerking van deze profielen. In het 

advies geven CCR en CVR aan dat cliënten en verwanten goed geïnformeerd moeten 

worden over de individuele wijzigingen en keuzemogelijkheden. 

Het advies wordt als bijlage meegestuurd. 

 

Terugblik themadag Zorgprogramma’s 16 maart 

Dit was een geslaagde dag. Er is goed duidelijk gemaakt wat de Zorgprogramma’s inhouden. 

De nieuwsbrief die over deze dag geschreven is geeft een goed beeld weer van deze dag, 

met nuttige inhoudelijke informatie. De nieuwsbrief is via mail gestuurd naar alle leden van 

de verwantenraden. 

De nieuwsbrief is ook te vinden op de site medezeggenschap; 

http://medezeggenschap.zozijn.nl bij de nieuwsberichten. 

 

Activiteiten van de CVR, komende periode: 

 

 23 april: bijeenkomst met Raad op Maat over de nieuwe WMCZ 

 Volgend overleg centrale verwantenraad: 7 mei 2019  

 22 mei: jaarlijkse gesprek CCR/CVR met RvT 

 22 mei: overleg CCR met CVR 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

http://medezeggenschap.zozijn.nl/
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Bijlage: Advies Reinigingskosten eigen kleding 

 

CENTRALE CLIËNTENRAAD CENTRALE VERWANTENRAAD 
 
Aan     :    Bestuurder Zozijn 
Betreft:   Advies betaling reinigingskosten eigen kleding 
Van:   Centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad 
Datum :  18 april 2019 
Kenmerk: 19-09AD 
 

 
Geachte bestuurder, 
 
De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad hebben uw adviesaanvraag m.b.t. 
‘betaling reinigingskosten eigen kleding’ op 12 maart 2019 ontvangen. 
 
U heeft het voorgenomen besluit om in 4 stappen te komen tot het maximum van  
€ 66,- (excl. jaarlijkse indexering). 
De CCR en CVR geven een positief advies op dit voorgenomen besluit. 
 
De beide raden willen graag een nieuw overzicht van de wasprofielen, met daarin 
opgenomen de verschillende stappen en bedragen.  
 
De beide raden gaan echter niet akkoord met het direct in rekening brengen van  
€ 66,- bij nieuwe cliënten. De raden vinden dat er geen verschillende bedragen in rekening 
mogen worden gebracht, daar waar sprake is van dezelfde omstandigheden.  
Daarnaast heeft u in uw adviesaanvraag van 30 oktober 2018 aangegeven meer 
eenduidigheid te willen in het maandtarief, gelijkheid voor cliënten en een efficiëntere 
administratieve afhandeling. De CCR en CVR begrijpen en onderschrijven dat. Door nu weer 
met verschillende bedragen te werken, ontstaat er wederom geen uniformiteit, geen 
gelijkheid en blijft de administratie onnodig gecompliceerd. 
 
De CCR en CVR krijgen signalen vanuit de achterban. Bij veel cliënten en verwanten is het 
niet bekend dat er een verdere verhoging van de waskosten zal plaatsvinden, of men noemt 
bedragen die niet kloppen met de huidige situatie. Kortom; er is onrust. 
Ook zijn er geluiden waarbij een mening over Zozijn wordt uitgesproken die we niet terecht 
vinden. 
 
We vinden dat er een goed doordacht communicatieplan moet komen om cliënten en 
verwanten te informeren. Informatie o.a. gericht op de specifieke cliëntsituatie: wat gaat er 
veranderen, wat betekent dat voor de cliënt, welke keuzes heeft de cliënt en/of verwant en 
wat zijn voor hem/haar de (financiële) consequenties.  
Dus geen algemene brief! 
De CCR en CVR willen graag uitgenodigd worden om hierin verder mee te denken.  
 
Er zijn de afgelopen tijd veel gesprekken geweest en brieven gestuurd over de waskosten. 
Voor alle duidelijkheid geven we in dit advies eerdere afspraken en toezeggingen weer: 
 
 
1) Wanneer cliënten door de verhoging van de waskosten financieel in de problemen 

komen zoekt Zozijn naar oplossingen. (antwoord op vragen van CCR, april 2018) 
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2) Er komt een overgangsregeling voor cliënten die minder dan € 30,- betalen 
(adviesaanvraag 30-10-2018) 
 

3) Per regio/sector wordt onderzoek gedaan naar goedkopere alternatieven en deze worden 
besproken in de betreffende regio/sectorraad en de CCR. Hierbij worden de tips van de 
achterban CCR en CVR gebruikt uit de brief van de CCR en CVR van 14-8-2018. 
(adviesaanvraag 30-10-2018) 
 

4) In onze brief van 21 februari hebben wij reeds aangegeven dat we uitgaan van het (CBS) 
CPI prijsindexcijfer en dat indexering pas vanaf 2021 zal plaatsvinden. 
 
 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Hennie Bannink,                                               Wim Bakker, 
Voorzitter centrale cliëntenraad   Voorzitter centrale verwantenraad 


