
                  

 

 
 

Notulen overleg Regioraad Oost-Veluwe 

Datum 19 september 2022 

Tijd 18.30 – 20.30 uur 

Locatie Fliertezaal, Dienstencentrum (of desgewenst via Teams) 

Aanwezig Vervangend voorzitter Eric Krukkert, leden van de regioraad, Debora van Vliet (bureau 
medezeggenschap), John Cuijpers (regiodirecteur) en Jossi Levie (beleidsadviseur) 

  

 

A.P. Omschrijving Actie 

 
1. 

 
Opening  
Eric opent de vergadering en heet allen welkom. Deze vergadering is Jossi Levi aanwezig. Jossi is 
de nieuwe beleidsmedewerker binnen regio Oost-Veluwe. Om een goed beeld te krijgen van de 
regio heeft Jossi inmiddels verschillende diensten meegedraaid bij verschillende woningen. De 
regioraad hoort graag een keer de bevindingen/eigen ervaringen op de woningen van Jossi.  

 

 
2. 

 
Mededelingen regiodirecteur: 
Ground Zero 
John vertelt dat er een evaluatiegesprek met een delegatie vanuit de Regioraad/Lathmerraad en de 
nachtdienst heeft plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat het een rustige nacht was, mede als 
gevolg van het weer en de stand van de wind. In tegenstelling tot 2019 is er dit jaar geen overlast 
van geluid voor de bewoners geweest. Er volgt ook nog een evaluatiegesprek bij de gemeente, ook 
in verband met vergunningverlening voor de komende jaren. De Regioraad wordt ook daarbij 
betrokken. Tijdens het interne evaluatiegesprek is ook gesproken over Pampus; hier is soms ook 
overlast van. Dit punt wordt meegenomen in het evaluatiegesprek bij de gemeente. 
 
Corona 
De coronabesmettingen blijven dalen. Er volgt binnenkort een volgende vaccinatieronde. Er wordt 
onderzocht of dit samen met de griepprik kan. 
 
Vacatures (medewerkers/managers) 
John vertelt dat er op dit moment rond de 70 vacatures zijn. De afdeling recruitment ontwikkelt veel 
activiteiten om nieuwe medewerkers te werven. Het thema ‘binden en boeien’ is erg belangrijk om 
vaste medewerkers binnen Zozijn te houden. Vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) wordt op dit moment onderzocht of er landelijk beleid voor inzet van ZZP’ers moet komen. Bij 
vaste medewerkers leeft het beeld dat ZZP’ers meer verdienen. De Regioraad vindt het belangrijk 
dat vaste medewerkers geïnformeerd worden dat dit beeld niet klopt. Daarnaast vindt de Regioraad 
het belangrijk dat het management oog blijft houden voor de impact van het hoge verloop op 
bewoners. Bewoners hebben baat bij vaste medewerkers en continuïteit. 
 
Locatieoverleg 
Gebleken is dat bij een aantal woningen weinig belangstelling van verwanten is voor het minimaal 
jaarlijks te organiseren locatieoverleg. De Regioraad geeft aan dat het bij de organisatie van locatie-
overleggen van belang is te kiezen voor een goed moment voor verwanten en verwanten te 
informeren over de te bespreken onderwerpen. Daarvoor zijn een standaard agenda én een flyer 
beschikbaar, die meegestuurd kunnen worden bij de uitnodiging. 
 
Jaarplan 2023 
Het concept jaarplan 2023 wordt geagendeerd voor het volgend overleg van de regioraad. 
 
Opvang voor Oekraïners 
Met ingang van 22 september worden Oekraïense mensen opgevangen op de locatie Lathmerweg 
7H. Ze worden dan welkom geheten door de burgemeester van Voorst. Jossi is het aanspreekpunt 
op het terrein voor wat met de opvang te maken heeft. 
 

 



 

 
3.  

 
Vastgestelde notulen en actielijst d.d. 20 juni jl.  
Naar aanleiding van: 
Openstaande actiepunten: Eric gaat binnenkort in gesprek met John en Jossi om hen een nadere 
toelichting te geven op alle openstaande actiepunten. 
. 

 

 
4. 

 
Dashboard Oost-Veluwe 
 
4.1 Financiën 
John geeft een toelichting op de actuele stand van zaken van financiën, die onder meer beïnvloed 
wordt door effectief roosteren, aantal beschikbare vaste krachten, inzet van externen en 
ziekteverzuim. Op dit moment is er nog geen sprake van een negatief effect op de financiën als 
gevolg van de stijgende energiekosten. Dat komt onder andere omdat Zozijn veel eigen vastgoed 
heeft en nog een vast contract heeft.  
 
4.2 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage bedraagt op dit moment 7,5 – 8 %. 
 
4.3 Vaste teambezetting 
Dit punt is al besproken en heeft voortdurende aandacht van het management; recruitment is hier 
volop mee bezig.  

 
 

 
5. 

 
Onderzoek besteding vrije tijdsgelden 
Sinds vele jaren betalen cliënten € 17,50 per maand voor vrijetijdsactiviteiten, die binnen de regio 
Oost-Veluwe georganiseerd worden. Er is op verzoek van de Regioraad navraag gedaan aan welke 
vrijetijdsactiviteiten deze gelden besteed worden en of cliënten voldoende gelegenheid krijgen/ 
hebben om aan de activiteiten deel te nemen. Verwanten worden bovendien niet of niet tijdig 
geïnformeerd over vrijetijdsactiviteiten, waardoor activiteiten gemist worden. 
 
De kalender van alle vrijetijdsactiviteiten is te vinden op de website https://www.zozijn.nl/vrije-tijd-
oost-veluwe ,maar deze is voor cliënten en verwanten lastig te vinden en te weinig bekend. 
 
John zegt toe tezamen met Jossi in overleg met communicatie te gaan en komt graag op dit 
onderwerp terug. 

 

 
6. 

 
Rondvraag en sluiting 
Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek: dit punt wordt geagendeerd voor het volgend overleg van de 
Regioraad. 
 
Nieuwe dorpshuis: John vertelt wat de huidige stand van zaken is. Het belangrijkste doel van het 
nieuwe dorpshuis wordt het domein vrije tijd. Het wordt een plek die voor cliënten en verwanten 
gezellig en uitnodigend is om heen te gaan. Besluitvorming over het winkeltje in het dorpshuis heeft 
nog niet plaatsgevonden. De Regioraad vindt het belangrijk dat onrust hierover bij cliënten wordt 
weggenomen. 
 
Eric sluit dit gedeelte van de vergadering. 
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