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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; 12 oktober 2020  

 

 

Corona; stand van zaken (12 oktober) 

In Oost-Veluwe zijn nog altijd geen cliënten positief getest op corona. Zozijn-breed zijn er 

inmiddels wel meer medewerkers waarbij corona is vastgesteld. Er is inmiddels een eigen 

test-straat op de Lathmer voor medewerkers die werken in de primaire zorg. De uitslag 

ontvangen de medewerkers binnen 24 uur. 

Binnen alle openbare ruimtes van Zozijn is een neus-mondkapje verplicht. Deze mag af op 

het moment dat je op je werkplek of vergaderruimte zit. 

Bert de Lange (directeur) vraagt wat de leden ervan vinden als ook voor bezoekende 

verwanten een mondkapje verplicht zou worden. Hierover gaat het MO (bestuurder en 

directeuren) een besluit nemen. De regioraad staat achter het idee om ook bezoekers 

(ouders/verwanten) mondkapjes te laten dragen in de openbare ruimtes van de woning. 

Binnen het appartement van de cliënt mag het mondkapje dan weer af. Mits dit ook kan voor 

de betreffende cliënt. Als deze bijvoorbeeld angstig zou worden als de verwant een 

mondkapje op heeft, dan is dit geen goed idee.  

 

Reactie van de directeur op het ongevraagde advies domotica (veiligheid in de nacht) 

In het vorige verslag hebben we u verteld dat de regioraad een ongevraagd advies heeft 

uitgebracht en wat hiervan de reden was. 

De regioraad heeft een schriftelijke reactie ontvangen van de directeur.  

In deze brief geeft de directeur aan dat hij een opdracht heeft gegeven aan de managers van 

IB 1 en 2 om vanuit de Zorgplannen te inventariseren of er afspraken zijn gemaakt met 

verwanten (cliënten) over de inzet van domotica in de nacht. 

Echter bekend is dat er ten tijde van de verhuizing naar IB 1 en 2 geen gesprekken met 

verwanten (cliënten) zijn geweest over keuzes die gemaakt konden worden t.a.v. domotica. 

Dit betekent dat alleen inventariseren vanuit de Zorgplannen onvoldoende zal zijn. De 

regioraad geeft aan dat er met de betreffende verwanten alsnog gesprekken moeten komen 

over de wensen rondom domotica. 

Enkele leden van de regioraad gaan binnenkort kijken bij de nachtdienst en het 

uitluistersysteem. De leden willen dan ook graag zelf een test doen in een woning om te 

kijken hoe dit weergegeven wordt bij de nachtdienst. 

 

Communicatie naar verwanten in de regio Oost-Veluwe 

Astrid Plantinga (communicatieadviseur) is 21 september bij het overleg aanwezig geweest. 

Astrid heeft n.a.v. dit overleg een overzicht gemaakt voor de regioraad van de woningen 

waar op dit moment al een nieuwsbrief is, of op welke plekken deze nog gaat komen en wat 
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hiervan de stand van zaken is. 

De leden zijn blij met deze inventarisatie. Goed dat er aandacht is voor de communicatie 

vanuit de woningen naar de verwanten.  

 

Schoonmaak woningen; bevindingen van leden regioraad 

Het vorige overleg is het onderwerp ‘schoonmaak’ ook aan de orde geweest. Dit was n.a.v. 

de woningoverleggen, waar schoonmaak een terugkerend onderwerp bleek. In september is 

afgesproken dat de leden van de regioraad hun bevindingenn.a.v. de lijst met afspraken (wie 

doet wat en wat wordt schoongemaakt) inventariseren. Uit deze inventarisatie blijk dat veel 

leden zien dat afspraken m.b.t schoonmaak op veel plekken niet nagekomen worden door 

het zowel het schoonmaakbedrijf als de medewerkers. Gevolg is veel stof op de kamers van 

de cliënten en onhygiënische situaties. 

De directeur heeft half oktober een gesprek met schoonmaakbedrijf Novon en zal de punten 

die beschreven zijn door de leden meenemen. 

 

Zorgplannen op orde 

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

overleg van 21 september is dit besproken. Of het een Zozijn-breed probleem is, is nog niet 

duidelijk. 

Dit wordt in het volgende overleg van de centrale verwantenraad aan de orde gesteld. 

 

Themabijeenkomst complexe casussen 

In Nederland is er steeds meer vraag naar zorginstellingen die goede ondersteuning kunnen 

bieden aan cliënten met een complexe ondersteuningsvraag. Ook Zozijn krijgt vanuit de 

Zorgkantoren steeds vaker de vraag deze cliënten op te nemen. 

Bert de Lange wil graag een avond over alleen dit onderwerp praten met de regioraad.  

 

 

 Het volgende reguliere overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is 16 november. 

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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