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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; 16 november 2020  

 

Corona; stand van zaken (16 november) 

Bert de Lange, regiodirecteur van Oost-Veluwe vertelt dat er geen cliënten positief getest zijn 

op corona binnen deze regio. De zorg zit nu meer bij de medewerkers.  

Er zijn geen nieuwe maatregelen rondom bezoek gekomen na de laatste persconferentie. 

Aan de managers is wel gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar bezoek dat plaats 

vindt. (bezoekers tegelijk) 

Communicatie richting verwanten blijft belangrijk. Ook bij een verdenking is het belangrijk dat 

verwanten geïnformeerd worden, omdat er tijdelijke maatregelen kunnen zijn. 

 

Gedenktuin  

Het idee is om tussen het poortgebouw en het kasteel een gedenkplek te maken. Cliënten en 

verwanten kunnen hier dan bijvoorbeeld een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan een 

overleden cliënt.  

Een gedenkplaat waar namen van overleden cliënten op komen is wellicht ook mogelijk. Het 

is niet de bedoeling dat er urnen geplaatst worden.  

De leden van de regioraad vinden dit een goed idee. De directeur bespreekt het binnenkort 

ook met de Lathmerraad (cliënten). 

 

Schoonmaak woningen 

In het vorige korte verslag (12 oktober) hebben we u geïnformeerd over bevindingen van de 

regioraad over de schoonmaak binnen de woningen. De regioraad heeft hierover gesproken 

met de directeur. De directeur heeft de bevindingen van de regioraad meegenomen naar het 

overleg met het schoonmaakbedrijf (Novon). Novon gaat nu een eigen enquête houden 

onder cliënten en verwanten. De regioraad benadrukt dat er ook een heldere taakverdeling 

moet komen. Wat hoort bij Novon en wat bij medewerker? De directeur geeft aan dat het 

takenpakket van Novon waarschijnlijk aangepast zal worden, om medewerkers in de zorg te 

ontlasten. 

 

Domotica (Veiligheid in de nacht) 

In eerdere korte verslagen heeft u kunnen lezen dat domotica (veiligheid in de nacht) grote 

aandacht heeft van de regioraad. 

Op verzoek van de regioraad hebben de managers van de woningen IB 1 en 2 

geïnventariseerd of in de zorgplannen afspraken staan over domotica. 

Alle zorgplannen zijn nagelopen en in alle zorgplannen staan afspraken. Ook de 
gedragswetenschappers hebben hier naar gekeken.  
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Afspraken met de nachtdienst zijn aangescherpt over het opvolgen van meldingen. 
Enkele leden van de regioraad gaan nog kijken bij de nachtdienst. Vanwege de onlangs 
aangescherpte maatregelen is deze afspraak verzet. Er komt een nieuwe afspraak voor een 
bezoek. 
 
Toekomst dagbesteding regio Oost-Veluwe 

Een terugkerend punt op de agenda van de regioraad is de toekomst van dagbesteding.  

In eerdere verslagen heeft u hier al over kunnen lezen. 

Er is een bijeenkomst geweest van één van de werkgroepen die zich bezig houdt met de 

ontwikkeling van dagbesteding. Ook verwanten uit de regioraad zijn bij werkgroepen (pop-up 

teams) betrokken.  

Bij de ontwikkelingen van dagbesteding gaat men uit van de huidige situatie; de situatie 

zoals deze is sinds corona. Het doel is om maatwerk als uitgangspunt te nemen. Wat zijn de 

wensen en behoeften van de cliënt? Er komen ook aanpassingen op het landgoed die ten 

goede komen aan de cliënten. 

De directeur vertelt dat Zozijn meer gebruik wil maken van het landgoed. Hierbij wordt goed 

gekeken naar de wensen van de cliënten.  

Naast aandacht voor dagbesteding, heeft ook een zinvolle besteding van de dag (vrije tijd) 

aandacht. 

De regioraad is blij met deze ontwikkelingen. 

 

Adviesaanvraag nieuwbouw IB 5 

Wellicht kent u de nieuwe woningen naast het hoofdgebouw op het Lathmerterrein; Het 

Bakhuis en het Pannenhuis. Deze woningen worden ook wel IB (Intensieve Begeleiding) 3 

en 4 genoemd. Ook wordt er nog een IB 5 gebouwd.  

De regioraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over het ontwerp van deze woning. Een 

werkgroep vanuit regioraad heeft, samen met een delegatie van de Lathmerraad 

(cliëntenraad Lathmer) het ontwerp bestudeerd. Inmiddels zijn er ook vragen gesteld aan de 

directeur en beantwoord. De regioraad en de Lathmerraad zullen binnenkort een advies 

uitbrengen. 

 

Adviesaanvraag Dorpshuis De Lathmer 

De regioraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over een nieuw bouwproject op de 

Lathmer. Het gaat om ontmoetingsplek voor cliënten, mogelijk gecombineerd met een 

winkel. Een aantal leden van de regioraad gaat zich, samen met een delegatie van de 

Lathmerraad over deze adviesaanvraag buigen.  

Nadat alle vragen en opmerkingen van de raden besproken en voldoende beantwoord zijn 

door de directeur zullen de regioraad en de Lathmerraad een advies uitbrengen. 

 

Ziekteverzuim regio Oost-Veluwe 

Het verzuim binnen deze regio is hoog. Zorgen voor een daling van verzuim heeft grote 

prioriteit van de directeur.  

Er is een casemanager aangesteld om langdurige verzuimgevallen structureel te volgen.  

Er is wekelijks overleg met directeur PO&O, casemanager en de directeur. 

Ook is er aandacht voor preventie; hoe kan voorkomen worden dat medewerkers uitvallen?  

De regioraad vraagt of het verzuim werk gerelateerd is. Bert de Lange geeft aan dat dit niet 

in alle gevallen zo is. 

Om verzuim te voorkomen is er nu veel aandacht voor teamondersteuning, coaches en 

individuele begeleiding. 
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De regioraad geeft aan dat er ook gekeken moet worden naar de werkdruk van de 

medewerkers. Zijn er niet teveel extra (administratieve) taken? 

Bert de Lange geeft aan dat er op dit moment al een terugloop is in het kortdurend verzuim.  

 

Financiele situatie Oost-Veluwe 

17 november (daags na het overleg van de regioraad) hebben de centrale verwantenraad 

(CVR) en een delegatie vanuit de centrale cliëntenraad (CCR) een overleg over de begroting 

van Zozijn (2021). De regioraad wil graag van de directeur weten wat de prognose is voor 

deze regio met betrekking tot de financiën. Zijn er aandachtspunten die mee moeten naar 

het overleg van de CVR en de CCR? 

Er zijn op dit moment een aantal lege ‘bedden’. Dit is bewust gedaan. In 2020 zijn de lege 

plekken niet opgevuld. Een goede basis qua zorg en bezetting van medewerkers had 

prioriteit.  

Wanneer er nieuwe cliënten geplaatst gaan worden, wordt er goed gekeken of een cliënt 

past binnen de huidige cliëntenpopulatie op een woning. 

Met terugdringen van het ziekteverzuim en het met zorg opnemen van nieuwe cliënten, zijn 

er geen grote financiële knelpunten voor 2021 binnen regio Oost-Veluwe. 

 

Museum Zozijn 

Onlangs is het museum over de geschiedenis van Zozijn digitaal geopend. Het museum 

bevindt zich in het Kasteel op De Lathmer. 

Wanneer de maatregelen worden versoepeld (na 18 november), is de eerste gelegenheid 

om een kijkje te nemen in het museum op vrijdagochtend 20 november. 

Het museum is vervolgens elke vrijdagochtend geopend van 10.00-12.30 uur. 

Tot 1 januari 2021 is het museum exclusief te bezoeken door cliënten, verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers (met inachtneming van de geldende maatregelen uiteraard). 

Vanaf begin januari 2021 is het museum ook toegankelijk voor andere interesseerden, 

bijvoorbeeld mensen uit de buurt of oud-medewerkers. Ook dit is afhankelijk van de dan 

geldende maatregelen.   

 

Let op: Het museum is alleen te bezoeken als er van te voren gereserveerd is. 

Reserveer uw bezoek aan het museum via museum@zozijn.nl 

 

 

 

 Het volgende reguliere overleg van de regioraad van Oost-Veluwe is op 11 januari 2021 

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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