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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; 15 maart 2021 

 

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

Vorige week hebben de cliënten de 2e vaccinatie gehad, zonder noemenswaardige 

bijwerkingen. Corona is echter nog niet weg. Op dit moment zijn 3 woningen in 

Raalte in quarantaine, mede doordat op dit moment vooral medewerkers besmet 

raken. Dit maakt dat we nog zeer voorzichtig zijn en alle maatregelen in acht moeten 

nemen. 

De afdeling communicatie heeft een voor cliënten begrijpelijke folder (met picto’s) 

gemaakt, waarin uitgelegd wordt hoe het kan dat het normale leven nog niet 

opgepakt kan worden, ook al heb je twee vaccinaties gekregen. 

 

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. Vervolgens heeft de directeur de bevindingen van de 

regioraad meegenomen naar het overleg met het schoonmaakbedrijf (Novon). Er 

worden werkafspraken gemaakt met Novon. Het takenpakket van Novon wordt 

uitgebreid met taken die nu nog bij zorgmedewerkers liggen. Gesprekken tussen de 

directeur van regio Oost-Veluwe en Novon lopen nog steeds. 

 

Themabijeenkomst opbrengst ‘Zomergesprekken’ 

In het korte verslag van 9 juli 2020 hebben we u verteld over de nieuwe 

beleidsmedewerker bij regio Oost-Veluwe, Ron van Berkel. 

Ron van Berkel maakt een Strategisch Beleidsplan voor regio Oost-Veluwe. Hiervoor 

is hij in de zomerperiode van 2020 met allerlei mensen in gesprek gegaan. O.a. met 

medewerkers uit het primaire proces en managers, cliënten en verwanten binnen de 

regio Oost-Veluwe.  

Hoe denkt men over het welbevinden, gezondheid en veiligheid van de cliënten?  

Wat is er nodig om voldoende medewerkers te vinden in de toekomst? (ook gezien 

het aantal medewerkers dat over 5 jaar de AOW leeftijd bereikt) 

Wat is de visie en wat zijn de kernwaarden? 

15 februari jl. had de regioraad een extra overleg waarin Ron de regioraad heeft 
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geïnformeerd over de uitkomsten van deze Zomergesprekken. 

Binnenkort volgt er een tweede gespreksronde. 

Uitkomsten tot zover en waar beleid op gemaakt gaat worden raakt o.a. de volgende 

onderwerpen: het waarborgen van goede zorg voor de cliënten, zorgen voor minder 

werkdruk bij medewerkers door o.a. veranderende zorg cliënten (meer complexe 

zorg), omlaag brengen van ziekteverzuim, zorgen voor Klein Geluk voor cliënten. 

Er worden 2 kleine comités gevormd die gaan meedenken over de onderwerpen 

Klein Geluk en de RVE-indeling in de toekomst. 

In juni wordt de regioraad weer geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Manager Nachtdienst 

Op dit moment is er een interim-manager voor de nachtdienst. Bij Oost-Veluwe 

worden alle woningen van Zozijn (dus ook buiten Oost-Veluwe) uitgeluisterd in de 

nacht. De manager nachtdienst valt onder de verantwoordelijkheid van regio Oost-

Veluwe. Deze wordt meegenomen in het hele traject RVE-indeling, waar de 

regioraad bij betrokken zal worden. 

Het aanstellen van een nieuwe manager valt onder het adviesrecht. Er wordt nader 

bekeken of de regioraad (en Lathmerraad) hierbij betrokken worden, of de centrale 

cliëntenraad en centrale verwantenraad. 

 

Verzoek voor plek voor familie bij ziekte of waken 

In een eerder overleg is door één van de leden gevraagd of er op het landgoed een 

plek kan komen voor familie van cliënten, op het moment dat een cliënt ernstig ziek 

is of als er gewaakt wordt bij een cliënt. 

De directeur wil dit idee graag concreet maken. Dit wordt vervolgd op het moment 

dat één van de woningen leeg komt i.v.m. aanstaande verhuizing naar nieuwbouw. In 

de zomer moet hier meer bekend over zijn. 

 

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 tijd voorzieningen. 25 januari is er een extra overleg geweest 

van de regioraad met de directeur om deze adviesaanvraag te bespreken.  

De regioraad en de Lathmerraad (cliënten) hebben gezamenlijk een positief advies 

uitgebracht. 

De regioraad is van mening dat de Gasterij beschikbaar moet blijven op 

zondagmiddag voor cliënten en hun verwanten. De directeur deelt deze mening, 

maar is geen eigenaar van het Dienstencentrum. De zondagmiddag blijft in principe 

beschikbaar voor het bezoek van verwanten. Op het moment dat er aanleiding voor 

is, gaat de regiodirecteur met de regioraad in gesprek. 
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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. In een vorig overleg is hier al aandacht voor gevraagd. Een bijeenkomst via 

MS Teams moet toch mogelijk zijn?  

De leden van de regioraad zullen zelf bij de manager initiatief nemen voor een 

woning-overleg (Locatie-overleg volgens de nieuwe Medezeggenschapsregeling). 

 

Contact met de Lathmerraad 

De regioraad wil meer samen optrekken met de Lathmerraad. Vanuit de regioraad is 

nu weer 1 lid regelmatig aanwezig bij de overleggen van de Lathmerraad. Het is 

goed om van elkaar te weten wat er speelt. Naast het uitwisselen van notulen, is er 

ook regelmatig contact tussen de beide voorzitters. 

De directeur geeft aan de medezeggenschap voor cliënten heel belangrijk te vinden. 

Met bureau medezeggenschap, de coaches van de cliëntenraden en Bert de Lange, 

wordt nader bekeken hoe en in welke vorm de medezeggenschap voor cliënten het 

best tot zijn recht kan komen.  

  

 

 Het volgende overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is op 19 april. 

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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