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Voor opmerkingen en vragen:  

medezeggenschap@zozijn.nl 

 

De Regioraad van Oost-Veluwe vergadert 6 keer per jaar met de directeur van regio Oost-Veluwe. 

Om alle verwanten op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de Regioraad wordt 

besproken, wordt er een kort verslag gemaakt van de bijeenkomsten met daarin onderwerpen die van 

belang zijn voor de verwanten en cliënten. Het is dus geen volledig overzicht van alles wat er is 

besproken.  

 

Kort verslag van het overleg van de Regioraad Oost-Veluwe; 25 maart 2019  

 

Interim directeur 

Bert de Lange is sinds januari 2019 aangesteld als interim directeur. De Regioraad heeft in 

januari al kennisgemaakt. Dit is het tweede overleg met Bert. 

 

Woningoverleggen 

De regioraad heeft begin maart een overleg gehad met de managers van Oost-Veluwe over 

de Woningoverleggen. Het was goed om het met elkaar nog eens te hebben over het doel 

en de invulling. Bij een Woningoverleg worden onderwerpen besproken die cliënten en 

verwanten direct aangaan. (Wonen, Vrije Tijd, Dagbesteding, Zorg, Personeel) 

Van de Woningoverleggen die geweest zijn, hoort de Regioraad positieve verhalen. Er zijn 

bijvoorbeeld afspraken gemaakt over (betere) communicatie naar verwanten toe, d.m.v. een 

nieuwsbrief. 

 

Ontwikkelingen binnen Oost-Veluwe 

Eén van de ontwikkelingen waar op dit moment aandacht voor is, is het zoeken naar een 

nieuwe balans tussen; Wat valt onder de verantwoordelijkheid van een manager en wat 

hoort bij regiodirecteur. Het is belangrijk dat managers kunnen ‘managen’ en waar nodig 

eigen beslissingen kunnen nemen. 

 

Personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is een onderwerp dat Zozijn-breed speelt op dit moment. Ook binnen 

Oost-Veluwe. Er is op dit moment sprake van een groot verloop van medewerkers. 

Arbeidsvoorwaarden worden onder de loep genomen. Hoe kan Oost-Veluwe medewerkers 

binden en boeien?  

 

Waskosten 

De bestuurder van Zozijn heeft aan de CCR en CVR een voorgenomen besluit voorgelegd 

over verhoging van de waskosten naar de NIBUD-norm (ongeveer € 80,- per maand), 

waarbij er een aantal wasprofielen zijn, met verschillende bedragen. De CCR en CVR 

hebben in maart 2018 de achterban (De RVE-raden binnen Zozijn) om reactie gevraagd over 

het voorstel van de bestuurder. De CCR en CVR en de bestuurder zijn inmiddels 

overeengekomen dat er niet verhoogd wordt naar de NIBUD-norm. Daarbij is er, in 

overeenstemming met CCR en CVR, vanaf 1 januari 2019 een 1e verhoging geweest van  

€ 38 naar € 45,-. Over het uiteindelijke maximale bedrag moet nog een besluit genomen 

worden.  
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Er ligt een nieuwe adviesaanvraag bij de CCR en CVR. Wanneer er op centraal niveau een 

besluit is genomen, kan een regiodirecteur besluiten nemen op regioniveau over bijvoorbeeld 

het uitbesteden van de was. Hierover moet de regiodirecteur advies vragen bij de regioraad. 

 

 

Informeren van verwanten 

De Regioraad heeft de directeur geadviseerd de verwanten te informeren over 

ontwikkelingen binnen Oost-Veluwe. Dit kan veel onrust voorkomen.  

 

Bijwonen van vergadering van de Regioraad Oost-Veluwe 

Nu er geen RVE-verwantenraden meer zijn binnen Oost-Veluwe, maar Woningoverleggen, 

zoekt de Regioraad nieuwe leden. Het zou goed zijn als er vanuit zoveel mogelijk 

Woningoverleggen een verwant aansluit bij de Regioraad. Heeft u vragen of wilt u een keer 

aanwezig zijn bij een overleg van de Regioraad? U kunt een berichtje sturen naar het Bureau 

Medezeggenschap (Debora van Vliet), medezeggenschap.zozijn.nl.  

Er komt binnenkort een folder met meer informatie over de Regioraad. 

 

Ander Nieuws: 

 

 Volgend overleg van de Regioraad Oost-Veluwe: 3 juni 

 Bijeenkomst met de Centrale Verwantenraad en de Regioraden en Sectorraad K&J: 

16 april 

 

 

 

 

 

 

 

 


