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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; 11 januari 2021 

(de directeur en 2 leden waren aanwezig in Wilp, de overige leden waren aanwezig via 

beeldbellen) 

 

Corona; stand van zaken (11 januari) 

Helaas is er nu bij één cliënt (wonend bij de Lathmer) corona vastgesteld. Het uitbraakteam 

van Zozijn zal passende maatregelen nemen voor deze cliënt en medebewoners. 

 

Schoonmaak woningen 

In eerdere korte verslagen hebben we u geïnformeerd over bevindingen van de regioraad 

over de schoonmaak binnen de woningen. De regioraad heeft hierover gesproken met de 

directeur. De directeur heeft de bevindingen van de regioraad meegenomen naar het overleg 

met het schoonmaakbedrijf (Novon). Er worden werkafspraken gemaakt met Novon. Het 

takenpakket van Novon wordt daarnaast uitgebreid met taken die nu nog bij 

zorgmedewerkers liggen.  

 

Domotica (Veiligheid in de nacht) 

Naar aanleiding van het ongevraagde advies van de regioraad, waarover u heeft kunnen 
lezen in vorige verslagen, is eind vorig jaar afgesproken dat leden van de regioraad gaan 
kijken bij de nachtdienst. Door corona is dit nog niet gelukt. Zodra het mogelijk is zal dit gaan 
plaatsvinden.  
 
Toekomst dagbesteding regio Oost-Veluwe 

Gezien de huidige corona maatregelen blijft de situatie rondom dagbesteding bestaan.  

Verschillende groepen zijn nog bezig om het zinvol ‘besteden van de dag’ nader te 

ontwikkelen. De wens is dat er een groot aanbod komt waar cliënten in de toekomst gebruik 

van kunnen maken. Dit kan ook gevolgen hebben voor indeling managers 

wonen/dagbesteding. Het streven van Bert de Lange, directeur Oost-Veluwe is om in april, 

mei of juni een adviesaanvraag voor te leggen aan de regioraad. 

 

Adviesaanvraag nieuwbouw IB 5 

De regioraad heeft de adviesaanvraag besproken. Tevens is er overleg geweest met de 

Lathmerraad (cliënten). De regioraad gaat nu een definitief advies opstellen. 

 

Adviesaanvraag Dorpshuis De Lathmer 

De regioraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over een nieuw bouwproject op de 

Lathmer. Het gaat om een voorgenomen besluit voor een locatie voor dagbesteding met vrije 
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tijd voorzieningen. 25 januari is er een extra overleg van de regioraad met de directeur om 

deze adviesaanvraag te bespreken.  

 

Johan Cruijff Court 

Nabij de Daniel de Brouwerschool is het Johan Cruijff Court, waar cliënten regelmatig 

gebruik van maken. Na de warme zomer die we gehad hebben heeft de Lathmerraad aan de 

directeur gevraagd of er een waterpunt kan komen bij het Johan Cruijff court. Dit waterpunt 

wordt binnenkort geplaatst. 

 

Zorgplannen op orde 

De regioraad constateert dat Zorgplannen (in ONS) regelmatig niet op orde zijn. In een 

eerder overleg is dit besproken. Om te achterhalen of dit een Zozijn-breed knelpunt is, 

hebben de leden van de regioraad die tevens in de centrale verwantenraad zitten navraag 

gedaan binnen de centrale verwantenraad. Het probleem wordt in de andere regio’s niet 

herkend. Het is dus iets wat verder binnen regio Oost-Veluwe opgepakt moet worden.  

 

Gemis van woningoverleggen in coronatijd 

Vanwege corona zijn woningoverleggen nog steeds niet mogelijk. Er zijn verwanten die nu 

weinig informatie krijgen. Informatie over hoe het gaat op de woning wordt gemist. Maar er 

zijn gelukkig ook goede ervaringen. Zo zijn er leden die regelmatig via een nieuwsbrief van 

de woning worden geïnformeerd. De regioraad vraagt aandacht hiervoor bij de directeur. Het 

is belangrijk dat alle verwanten geïnformeerd worden. Dit zou niet afhankelijk moeten zijn 

van de medewerkers. Er zijn mogelijk alternatieven te bedenken voor een woningoverleg, 

bijvoorbeeld via beeldbellen 

 

Ziekteverzuim regio Oost-Veluwe 

Het verzuim binnen deze regio is hoog, maar er is echter een lichte daling waar te nemen. 

De nieuwe maatregelen om het hoge ziekteverzuim aan te pakken lijken hun vruchten af te 

werpen. Zo is er een casemanager aangesteld om langdurige verzuimgevallen structureel te 

volgen. Er is wekelijks overleg met directeur PO&O, casemanager en de directeur. 

Ook is er aandacht voor preventie; hoe kan voorkomen worden dat medewerkers uitvallen?  

Bert de Lange geeft aan dat er op dit moment al een terugloop is in het kortdurend verzuim.  

 

Medezeggenschapsregeling 

De leden van de regioraad hebben in een onderling overleg, aansluitend aan het overleg met 

de directeur de concept-Medezeggenschapsregeling besproken. Hierin staan de afspraken 

over de medezeggenschap voor cliënten en verwanten bij Zozijn. Er komt een nieuwe 

regeling, omdat er vanaf juli 2020 een nieuwe wet voor de medezeggenschap in werking is 

getreden (WMCZ 2018). 

Alle cliënten- en verwantenraden van Zozijn hebben het concept met een verzoek tot 

Instemming ontvangen van de bestuurder van Zozijn (dhr. Vriesema).  

Na de Webinar, die voor de verwantenraden georganiseerd wordt en waar de vragen en de 

opmerkingen van de raden besproken kunnen worden, zal de regioraad reageren op het 

verzoek tot Instemming. 
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 Het volgende reguliere overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is op 15 maart 2021 

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

medezeggenschap cliënten en verwanten), d.vanvliet@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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