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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 november 2019  

 

Capaciteitstool (financiën 2020) 

Er is een tool (capaciteitstool) ontwikkeld voor heel Zozijn, waar managers invoeren hoeveel 

cliënten er zijn binnen een woning, met welke ZZP. Hiermee komt in beeld hoeveel geld er 

is, maar ook hoeveel fte er ingezet kunnen worden. Als er teveel, of te weinig, wordt ingezet 

wordt dit meteen inzichtelijk. Ook meerzorg uren kunnen hierin verwerkt worden.  

Voor de managers wordt het makkelijker om zelf bij te sturen en keuzes te maken, kijkend 

naar wat nodig is voor de cliënten op dat moment.  

De regioraad heeft aangegeven dat managers dit ook kunnen laten zien bij de 

woningoverleggen. Bijvoorbeeld een overzicht van enkele maanden. 

 

Nieuws uit de centrale verwantenraad 

19 november krijgen de centrale verwantenraad en de centrale cliëntenraad een toelichting 

op de begroting 2020 van Zozijn. 

De centrale verwantenraad en centrale cliëntenraad geven advies op de begroting. 

 

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 

 

Evaluatie woningoverleggen 

De pilot woningoverleggen is nu ruim een jaar bezig. Er is afgesproken dat er na een jaar 

een evaluatie is van de woningoverleggen. 

Er zijn vragenlijsten die in uw woningoverleg besproken gaan worden. De regioraad wil 

graag uw mening horen over de woningoverleggen. Wat gaat goed? Welke verbeterpunten 

zijn er? In uw woningoverleg zullen de vragen besproken worden. U krijgt deze voorafgaand 

aan het woningoverleg toegestuurd. Ook de managers hebben een vragenlijst ontvangen.  

De uitkomsten zullen verwerkt worden.  

In de nieuwe wet voor de medezeggenschap wordt de nadruk gelegd op medezeggenschap 

zo dicht mogelijk bij de cliënt en verwant. Woningoverleggen zijn hier een goed voorbeeld 

van. De evaluatie is ook belangrijk om te onderzoeken of er woningoverleggen Zozijnbreed 

moeten komen. 

 

Evaluatie Zomerfeest 

In het vorige korte verslag is al verslag gedaan van de evaluatie n.a.v. het Zomerfeest. 

Punten die onderzocht worden zijn: 

-Moet het naar een andere periode in het jaar? 
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-Klopt het aantal dagen dat het feest duurt met de behoefte van cliënten 

-Moet het in plaats van dagbesteding, of zijn er meer mogelijkheden? 

 

Er ligt een voorstel dat de directeur eerst met de Lathmerraad gaat bespreken. De 

Lathmerraad bestaat uit cliënten die wonen op de Lathmer. De Lathmerraad vergadert 1x per 

maand met de regiodirecteur. De raad wordt ondersteund door een coach cliëntenraden. 

 

Ground Zero 

1 x per jaar is er een hardrock festival bij Bussloo. Dit is ’s nachts. De regioraad heeft een 

brief gestuurd aan de manager nachtzorg met de vraag of het festival voor onrust zorgt bij 

cliënten. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.  

Ook cliënten van de Lathmerraad hebben aangegeven dat ze last hebben van het festival en 

niet kunnen slapen. 

De regioraad wil samen met de Lathmerraad de burgemeester van Voorst uitnodigen voor 

een gesprek. 

 

Nieuwe Donorwet 

Er is een vraag over de nieuwe donorwet. Hoe gaat Zozijn hiermee om? Er is geen beleid 

vanuit Zozijn. Iedereen wordt hier via de overheid over geïnformeerd. 

Op internet is er meer informatie te vinden hierover, o.a. via onderstaande link: 

https://www.kansplus.nl/2019/11/14/faq-nieuwe-donorwet-en-wilsonbekwaamheid/ 

 

 

 

Het volgende overleg van de regioraad is 20 januari op het Lathmerterrein. Wilt u een keer 

een vergadering bijwonen? Stuur dan een mail naar Debora van Vliet (bureau 

medezeggenschap cliënten en verwanten), d.vanvliet@zozijn.nl.  
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