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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 

Ondernemingsraad. 

Om alle verwantenraden binnen Zozijn 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 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 medezeggenschap cliënten en verwanten: http://medezeggenschap.zozijn.nl 

 

Kort verslag vergadering centrale verwantenraad, met bestuurder 

van 9 februari 2021   

 

Stand van zaken corona 
Peter Vriesema vertelt hoe de stand van zaken op dit moment bij Zozijn is.  

 

Het vaccineren van cliënten is gestart. In 4 dagen zijn ongeveer 700 cliënten 

gevaccineerd. Dit zijn cliënten die wonen bij Zozijn en onder de verantwoordelijkheid 

van een AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten) vallen. Peter Vriesema zegt 

trots te zijn dat het vaccineren zo vlot en goed verlopen is. De prikteams hebben een 

beperkt aantal medewerkers kunnen vaccineren met de vaccins die ‘over’ waren. 

Zozijn verwacht begint maart deze groep van ongeveer 700 cliënten voor de tweede 

keer te kunnen vaccineren, mits de vaccins tijdig worden geleverd. Cliënten zijn 

ongeveer een week na de tweede prik effectief beschermd. Naast de vaccinaties 

blijven in Nederland en dus ook bij Zozijn alle maatregelen gelden, zoals het dragen 

van mondkapjes, 1½ meter afstand houden, gering bezoek en de dagbesteding op 

één locatie. 

De groep van ongeveer 300 wooncliënten die zijn ingeschreven bij hun huisarts heeft 

Zozijn goed in beeld. Zozijn heeft hun toestemmingsverklaringen geregeld. Deze 

cliënten worden opgeroepen door hun huisarts of een huisartsenpost in hun 

gemeente. Zozijn heeft geen invloed op wanneer en waar dat gebeurt. 

Medewerkers van Zozijn kunnen vanaf 15 februari bellen voor een afspraak. Zij 

worden gevaccineerd met Astra-Zeneca. Zodra de ronde van medewerkers in de 

verpleegtehuizen is afgerond, is de gehandicaptenzorg aan de beurt. 
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De bestuurder geeft aan dat er tegelijkertijd zorgen zijn over de sterke stijging van de 

besmettingen met de Britse variant van het corona-virus, wereldwijd en in Nederland. 

Men verwacht dat begin maart 100% van de coronabesmettingen de Britse variant is 

en we weten dat die veel besmettelijker is dan het huidige virus. Daarom worden 

landelijk en regionaal voorbereidingen getroffen tegen een mogelijke 3e golf. Ook 

Zozijn denkt na over hoe om te gaan met een scenario met veel zieke cliënten en 

medewerkers.  

Hierbij worden de CCR en CVR bij betrokken via de commissie die sinds corona 

regelmatig praat met de bestuurder over corona en wat dit betekent voor de cliënten. 

 

Zoals afgesproken met de CCR en CVR informeert Zozijn ook de cliënten en hun 

vertegenwoordigers waarvoor Zozijn geen toestemmingsverklaring hoeft te regelen, 

zodat ook zij op de hoogte zijn van de procedure rondom het vaccineren. 

Alle actuele informatie over corona kunt u ook lezen via de website van Zozijn: 

www.zozijn.nl/corona-en-zozijn.  

 

Brand in Wilp 

Peter Vriesema vertelt over de brand in Wilp: in de nacht van 26 op 27 januari is er 

rond 2.15 uur brand uitgebroken in een woning van Zozijn in Wilp. De brandweer en 

politie waren zeer snel na de brandmelding aanwezig en hebben in samenwerking 

met de medewerkers van de nachtdienst van Zozijn snel en adequaat gehandeld. 

Helaas hebben zij niet kunnen voorkomen dat 1 cliënt is overleden. Ons medeleven 

gaat allereerst uit naar de nabestaanden van de overleden cliënt. De brand is niet 

overgeslagen naar andere woningen. Er volgt een onderzoek via de inspectie. Dit is 

de normale procedure. We willen wel weten wat we hiervan kunnen leren. Wat ging 

er qua procedure goed en wat kan beter? De verwanten of vertegenwoordigers van 

de cliënten die wonen op de Lathmer hebben inmiddels van de directeur van regio 

Oost Veluwe een brief ontvangen over deze tragische gebeurtenis.  

Er is een afspraak dat de hulpdiensten bij een melding in de nacht zonder zwaailicht 

en sirene de Lathmer benaderen. Dit maakt dat er weinig onrust is ontstaan bij 

cliënten in de omliggende woningen.  

 

Adviesaanvraag Veilig internet voor cliënten 

De CCR en de CVR worden betrokken bij onderzoeken die gehouden worden door 

studenten van Saxion. Zozijn wil studenten van Saxion onderzoek laten doen voor 

het Zorglab van Zozijn naar veilig gebruik van internet door cliënten. Pas recent is 

bekend geworden dat er studenten zijn die belangselling hebben om dit onderzoek 

uit te voeren. Daarom komt de adviesaanvraag eigenlijk in een te laat stadium. De 

leden van de CVR vinden het een goed idee dat een dergelijk onderzoek gaat 

plaatsvinden en zien de adviesaanvraag graag tegemoet.  

 

http://www.zozijn.nl/corona-en-zozijn
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Verzoek tot Instemming over het instellen van een bereikbaarheidsdienst voor 

gedragswetenschappers, buiten kantoortijd 

De CCR en de CVR hebben van de bestuurder een verzoek tot Instemming 

ontvangen over het instellen van een bereikbaarheidsdienst voor 

gedragswetenschappers. Het doel van de bereikbaarheidsdienst is dat dienstdoende 

zorgmanagers een gedragswetenschapper om advies kunnen vragen bij 

gedragsgerelateerde vraagstukken buiten kantoortijd. 

De CCR en de CVR stemmen in met het voornemen voor het instellen van deze 

bereikbaarheidsdienst. Het is belangrijk dat de gedragswetenschappers ook buiten 

kantoortijden bereikbaar zijn.  

Aantoonbaar besproken Zorgplan 

In het verslag van oktober 2020 heeft u kunnen lezen dat de CCR en de CVR een 

adviesaanvraag hebben ontvangen van de bestuurder met daarin een voorstel voor 

een nieuwe werkwijze om het zorgplan via ONS met akkoord van de wettelijk 

vertegenwoordiger te activeren. De CCR en de CVR hadden veel vragen over deze 

adviesaanvraag. Omdat de bestuurder het met de raden eens was dat de 

adviesaanvraag niet duidelijk genoeg was opgesteld, is deze adviesaanvraag 

ingetrokken. Tot op heden is er geen nieuwe adviesaanvraag gekomen. Er wordt in 

het overleg van 9 februari uitgelegd dat Zozijn in de veronderstelling was dat hetgeen 

medewerkers kunnen zien in ONS, voor verwanten en cliënten ook zichtbaar is via 

het cliëntenportaal. Dit blijkt niet zo te zijn. Dit is niet 1 op 1 hetzelfde. 

De bestuurder vraagt of enkele verwanten uit de CVR mee willen denken met wat 

een goede manier is voor een digitale akkoordverklaring voor het Zorgplan. (Deze 

vraag wordt ook aan de centrale cliëntenraad gesteld) 

In het onderlinge gedeelte, zonder bestuurder, is besproken dat de drie leden vanuit 

de CVR die bij dit proces betrokken gaan worden, ook willen meekijken met wat wel 

en niet (en met welke reden) toegankelijk is voor cliënten en verwanten in ONS en 

het cliëntenportal. Vanuit de achterban (regio-/sectorraad) komen berichten over het 

ontbreken van de naamsvermelding onder de rapportage. Ouders en verwanten 

ervaren dit als een gemis. 

Financiën 

In december 2020 hebben de CCR en de CVR een positief advies gegeven op de 

begroting voor 2021. In het advies hebben de raden aangegeven een overzicht te 

willen van de post 'incidentele middelen' (projecten en issues). De CVR en CCR 

hebben in januari dit overzicht ontvangen en besproken. Beide raden hadden nog 

vragen over het overzicht, zowel over de projecten als over de bedragen. 

De vragen zijn per brief voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder gaat de 

vragen bespreken met de financiële commissie (die bestaat uit een aantal leden van 

de CVR en technisch voorzitter van de CCR). Daarnaast komt er een schriftelijke 

reactie. 
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Webinar over de Medezeggenschapsregeling 

Eind december hebben alle raden het Instemmingsverzoek voor de concept 

Medezeggenschapsregeling van de bestuurder ontvangen.  

Dinsdag 26 januari jl. heeft een Webinar over de Medezeggenschapsregeling 

plaatsgevonden. Vanuit de regio’s en sector Kind &Jeugdhulp namen leden van 

verwantenraden deel. Met behulp van een korte en verhelderende presentatie is er 

eerst uitleg gegeven over de nieuwe wet voor de medezeggenschap, de WMCZ 

2018. 

Vervolgens is de concept Medezeggenschapsregeling bladzij voor bladzij 

doorgenomen. Vragen zijn besproken en beantwoord. Van het Webinar is ook een 

kort verslag gemaakt. Dit verslag en de presentatie hebben de leden van de 

verwantenraden via e-mail ontvangen. Tot 15 februari kunnen de verwantenraden 

reageren op het Instemmingsverzoek.  

 

Instemming CVR met concept Medezeggenschapsregeling 

De CVR heeft in januari de concept Medezeggenschapsregeling besproken. Er is 

toen nog geen uitspraak gedaan of de CVR instemt met dit concept. 

De CVR stemt tijdens deze vergadering in met het concept. De opmerkingen die in 

januari gemaakt zijn, worden meegenomen naar de werkgroep. De werkgroep zal, 

als de reacties van alle raden binnen zijn, het concept waar nodig aanpassen, in 

overleg met de bestuurder. Ook de bestuurder moet akkoord gaan met deze 

aanpassingen en aanvullingen. 

Donorregistratie 

Bij de rondvraag wordt een vraag gesteld over de donorwet. Bij de nieuwe donorwet 

(actieve registratie wet), mag een wettelijk vertegenwoordiger nu ook de 

donorregistratie invullen voor degene voor wie hij/zij zorgt en die wilsonbekwaam is. 

Door een technische fout in de wet vervalt het curator- of mentorschap echter bij het 

overlijden van de cliënt. De rol van wettelijk vertegenwoordiger wordt dan 

overgenomen door de nabestaanden.  

Een verwant uit de regioraad van Oost-Veluwe heeft zich hierin verdiept en op papier 

gezet. Daarbij wordt de vraag gesteld: Is dit bekend bij Zozijn? Informeert Zozijn 

actief verwanten en wettelijk vertegenwoordigers?  

 

De bestuurder wil graag de informatie ontvangen die door de verwant op papier is 

gezet. Het onderwerp komt terug in een volgend overleg. 

 

Verkiezingen 

Een andere vraag aan de bestuurder in de rondvraag gaat over de komende 

verkiezingen. Hoe worden cliënten geïnformeerd over hun recht om te stemmen? 

Er zijn verschillende organisaties die zich richten op het informeren van mensen met 

een verstandelijke beperking over de verkiezingen. 

Via het intranet van Zozijn zijn medewerkers al geïnformeerd.  
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Voor cliënten hebben de Zozijnschool en ZozijnTV ook al aandacht besteed aan de 

verkiezingen: https://youtu.be/gE8giDokx7E. 

 

De Zozijnschool is o.a. te vinden via Facebook: 

https://www.facebook.com/Zozijnschool 

 

Eerstvolgende overleg van de CVR 

   9 maart 2021 

 

Ander nieuws 

Uit de nieuwsbrief van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland): 

 

Maandag 8 maart het Grote Zorgdebat 

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van 

leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Op 

maandag 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen 

hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Volg de 

vierde editie van Het Grote Zorgdebat online als je geïnteresseerd bent in de 

gezondheidszorg in Nederland. 

Meer informatie vindt u via onderstaande link 

https://www.vgn.nl/nieuws/volg-op-8-maart-het-grote-zorgdebat-2021 

 

    
 
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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