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Voor opmerkingen en vragen:  

medezeggenschap@zozijn.nl 

 

De Regioraad van Oost-Veluwe vergadert maandelijks 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; 10 mei 2021 

 

Corona; stand van zaken door Bert de Lange (directeur Oost-Veluwe) 

Helaas is bij twee cliënten corona vastgesteld die beiden gevaccineerd zijn. Wel blijkt 

dat zij mildere klachten vertonen. Uiteraard heeft deze besmetting direct gevolgen 

voor de bezoekregelingen. Er moet rekening gehouden worden met een 

besmettingsrisico van 5% op de totale cliëntenpopulatie van de regio, na vaccinatie. 

Enerzijds ligt de focus voor Zozijn op het vaccineren van medewerkers, anderzijds 

wordt geconstateerd dat medewerkers actief gewezen moet worden op het 

handhaven van de nog steeds geldende preventiemaatregelen 

 

Gesprek met (interim) manager nachtdienst 

Zoals u in eerdere verslagen heeft kunnen lezen, heeft de regioraad het onderwerp 

‘Nachtdienst’ al enige tijd op de agenda staan. Als vervolg hierop hebben enkele 

leden van de regioraad een gesprek gehad met de (interim) manager nachtdienst. 

Het was een prettig gesprek.  

Bevindingen en aandachtspunten vanuit de regioraad:  

 Er zijn geen technische mankementen waargenomen. Op de beeldschermen in 

de centrale meldkamer zijn de woningen goed herkenbaar en zijn de zwarte 

bolletjes die signaleren als domotica niet functioneert goed zichtbaar per cliënt.  

 Er is te weinig aandacht voor de nachtzorg in de zorgplanbesprekingen (en het 

beschikbare aanbod: domotica / robotica), bij verhuizing naar nieuwbouw met de 

familie van de cliënten.  

 Na een bepaalde termijn dient de nachtzorg geëvalueerd te worden of deze 

voldoet aan de persoonlijke wens. 

 De overdracht tussen de dag- en de nachtdienst komt onvoldoende tot uiting.  

 Voordat de avonddienst de woning verlaat, moeten zij gecontroleerd hebben of bij 

iedere cliënt de afgesproken bewaking in de nacht functioneert. Hier moet meer 

bewustwording in ontstaan. 

De directeur neemt de bevindingen en aandachtspunten over en neemt deze mee 

naar het overleg met de managers. 
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De manager Nachtdienst heeft aangeboden om in een volgend bezoek mee te willen 

werken aan het in scène zetten van een situatie in een van de studio’s van een 

woning. 

 

Ground Zero 

Ver voor corona hebben de regioraad en de Lathmerraad gesproken met de 

gemeente Voorst over Ground Zero, het event dat normaal gesproken jaarlijks 

plaatsvindt bij Bussloo. Veel cliënten ondervinden in de nacht hinder van dit 

evenement en daarover zijn de raden in gesprek gegaan met de gemeente. 

Vanwege corona is het evenement in 2020 niet doorgegaan en zijn er geen 

gesprekken meer geweest. De gemeente Voorst heeft de intentie om voor een 

volgend Ground Zero in augustus 2021 wederom een vergunning te verlenen. Er is 

door de gemeente toegezegd dat de regioraad en de Lathmerraad betrokken worden 

bij een evaluatie na het evenement in augustus 2021. De regioraad wil echter 

voorafgaand aan het volgende Ground Zero in gesprek. De raad neemt nogmaals 

contact op met de gemeente. 

 

Evaluatie verhuizingen 

Er is een evaluatie geweest over de verhuizing naar de nieuwe woningen op 

landgoed. Een tweede vervolgevaluatie wordt gepland om het proces te bespreken. 

De regioraad herkent punten uit de evaluatie die bij eerdere verhuizing ook aan de 

orde waren. Per woning is 1 contactpersoon aangesteld om vanuit de facilitaire 

dienst zaken af te kunnen handelen, om onnodige vertraging te voorkomen. De 

regioraad herkent punten. Het is belangrijk om bij het vervolg ook de nachtzorg en 

Wifi mee te nemen in de evaluatie.  

 

WIFI 

De regioraad heeft nogmaals aandacht gevraagd voor de slechte Wifi ontvangst voor 

cliënten in de woning. Dit is voor cliënten (en hun verwanten) erg frustrerend. Er zit 

geen verbetering in. 

De directeur geeft aan dat er een Zozijn-breed plan voorligt bij het MO (het overleg 

tussen directeuren van de verschillende regio’s en bestuurder).  

De regioraad benadrukt nogmaals het belang van goede Wifi voor cliënten en 

betreurt dat het zo lang duurt. 

 

Gemis van locatie-overleggen in coronatijd 

Vanwege corona zijn locatie-overleggen nog steeds niet mogelijk. Er zijn verwanten 

die nu weinig informatie krijgen. Informatie over hoe het gaat op de woning wordt 

gemist. In een vorig overleg van de regioraad is hier al aandacht voor gevraagd. Een 

bijeenkomst via MS Teams moet toch mogelijk zijn?  

Volgend de Medezeggenschapsregeling die vanaf mei 2021 in werking is getreden 

moeten er nu op iedere locatie locatie-overleggen georganiseerd worden, op initiatief 

van de manager.  
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De volgende vergadering wil de regioraad verder praten over de locatie-overleggen 

en hoe de regioraad de achterban kan bereiken. 

 

 

 Het volgende overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is op 7 juni. 

Wilt u meer weten over de regioraad? Stuur dan een mail naar Debora van Vliet 

(bureau medezeggenschap cliënten en verwanten), medezeggenschap@zozijn.nl  

 

 

 Wilt u meer lezen over de centrale verwantenraad? Ook de centrale 

verwantenraad maakt korte verslagen van de overleggen. Deze zijn te vinden op 

de website van de Medezeggenschap: https://medezeggenschap.zozijn.nl/de-

raden/nieuws-uit-de-raden 
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