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; 11 mei 2020
Bijzondere tijden
Het overleg van de regioraad dat gepland stond voor 23 maart is door de coronamaatregelen niet doorgegaan.
Op 29 april heeft een klein comité vanuit de regioraad gesproken met de directeur van OostVeluwe, Bert de Lange. De stand van zaken rondom corona en maatregelen ten gevolge van
de coronacrisis, zoals de bezoekregeling, waren deze bijeenkomst onderwerp van gesprek.
Maandag 11 mei is er wederom een overleg geweest met Bert de Lange. Een deel van de
leden was hierbij aanwezig en een ander deel heeft ingebeld via Microsoft Teams. Helaas
liet de techniek het deze avond afweten, waardoor het niet gelukt is de vergadering voort te
zetten met de beeldbellers.
De agenda voor dit overleg is beperkt gehouden. Uiteraard is gesproken over corona, de
maatregelen en de gevolgen voor cliënten en verwanten.
Bert de Lange heeft verteld dat er tot op heden nog geen cliënten positief getest zijn op
corona. Medewerkers zijn ook heel zorgvuldig en doen er alles aan om corona buiten de
deur te houden.
De bezoekregeling die nu gehanteerd wordt, de ‘Nee, tenzij’ regeling heeft grote impact op
veel cliënten en verwanten.
Landelijk zijn er nu versoepelingen. Ook Zozijn gaat zich oriënteren op wat mogelijk is.
Veiligheid is belangrijk, dus alle mogelijkheden worden zorgvuldig bekeken.
Inmiddels is via de website van Zozijn te lezen dat er per locatie, met verwanten gekeken
wordt naar de mogelijkheden. (www.zozijn.nl)
Visie Dagbesteding Oost-Veluwe
In het korte verslag van 20 januari heeft u kunnen lezen dat de regioraad een
adviesaanvraag heeft ontvangen, maar daar in januari nog geen advies over uit heeft
gebracht. De regioraad heeft de directeur verzocht om meer informatie. De regioraad heeft
een aangepast document ‘Visie Dagbesteding Oost-Veluwe’ ontvangen. Omdat de techniek
het liet afweten was het niet mogelijk deze nu te bespreken. Via de mail worden de
bevindingen van de leden verzameld. In mei en juni wordt het alsnog besproken.
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Ground Zero
Eind 2019 hebben de Lathmerraad en de regioraad gezamenlijk een brief gestuurd naar de
burgemeester over de geluidsoverlast van Ground Zero. 7 februari is er een gesprek
geweest met de burgemeester, leden van de Lathmerraad en leden van de regioraad. Dit
was een goed gesprek. De burgemeester begreep goed waarom Ground Zero voor veel
cliënten voor onrust zorgt. En dat dit niet alleen zorgt voor onrust de nacht van het festival,
maar vaak ook nog de dagen erna.
De burgemeester heeft aangegeven dat er een integrale evaluatie komt van het festival. Dit
zou zijn na het volgende Ground Zero evenement in augustus 2020, maar inmiddels is
bekend dat deze niet doorgaat. De regioraad heeft via mail gevraagd aan de burgemeester
hoe het nu verder gaat met de evaluatie. Er is toegezegd dat op deze vraagt binnenkort een
antwoord komt van de gemeente Twello.
Nieuws uit de centrale verwantenraad
Ook bij de centrale verwantenraad is corona nu natuurlijk een belangrijk onderwerp van
gesprek. Andere onderwerpen die nu aan de orde zijn bij de centrale verwantenraad zijn, het
cliëntenportal, nieuwe medezeggenschapsregeling (vanwege de nieuwe wet voor de
medezeggenschap) en de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek.
12 mei jl. heeft de centrale verwantenraad weer overleg gehad.
(het korte verslag van de CVR van het overleg van 12 mei, zal binnenkort op de website
staan van de medezeggenschap)
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

Het volgende overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is op 25 mei, in ‘klein comité’. 8 juni
zal de hele regioraad weer bij elkaar komen. Mogelijk weer deels via beeldbellen, maar als
de richtlijnen het toelaten, dan zullen alle leden zo veel mogelijk aanwezig zijn.
Wilt u meer weten over de regioraad? Stuur dan een mail naar Debora van Vliet (bureau
medezeggenschap cliënten en verwanten), d.vanvliet@zozijn.nl.
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