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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; 2 juni en 11 juni 2020

  

 

Versoepelingen maatregelen corona 

Op 2 en 11 juni heeft de regioraad met de regiodirecteur gesproken over de maatregelen 

rondom corona en de versoepelingen hiervan. Na de eerste versoepelingen rond Hemelvaart 

bleek dat er verschillende ervaringen waren van verwanten. Goede ervaringen, waarin 

verwanten meegenomen werden in hoe het bezoek aan hun verwant vorm kon worden 

gegeven, maar ook minder goede ervaringen. Hiervoor is aandacht gevraagd bij Bert de 

Lange, de regiodirecteur. Inmiddels is bekend dat er weer nieuwe versoepelingen 

aankomen. De centrale verwantenraad (CVR) en de centrale cliëntenraad (CCR) hebben 

dinsdag 9 juni jl. een adviesaanvraag ontvangen over het voorgenomen besluit van de 

bestuurder voor verdere versoepelingen. Deze adviesaanvraag gaat dus over heel Zozijn. 

De regioraad heeft donderdag 11 juni gesproken over de vertaling hiervan naar regio Oost-

Veluwe. Er zijn bij sommige verwanten zorgen over de mogelijke gevolgen van een 

versoepeling. Tegelijkertijd is het voor een groot aantal cliënten ook zeer noodzakelijk dat ze 

uit hun verplichte sociale isolement kunnen komen.  

 

Activiteiten voor cliënten in coronatijd 

In het overleg van 2 juni heeft de regioraad gevraagd welke activiteiten er zijn voor cliënten 

op dit moment. Als verwant hoor je hier weinig over. De regioraad heeft gevraagd om een 

lijst van activiteiten en ook daarbij voor welke cliënten deze activiteiten zijn. Deze lijst is als 

bijlage toegevoegd. 

 

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 en op verzoek van 

de regioraad heeft de directeur daar nog een schriftelijke aanvulling gegeven. 

 

De directeur van Oost-Veluwe wil komen tot een vorm van dagbesteding die meer aansluit 

aan de individuele behoefte van cliënten. Welke vorm van dagbesteding past bij de cliënt? 

Wat vindt hij of zij leuk? Welke plek of groep is hiervoor het meest passend? Welke tijden? 

De regioraad kan zich vinden in dit voornemen. Er komt een inventarisatie naar de wensen 

en behoeftes van cliënten. De regioraad geeft een positief advies over het voornemen van 

de directeur om te komen tot een vraaggerichte dagbesteding en de inventarisatie die zal 

plaatsvinden. De regioraad wil graag in juli al de eerste uitkomsten zien van de 
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inventarisatie. Naar aanleiding van de hele inventarisatie zal er in augustus een plan worden 

opgesteld over de verdere ontwikkelingen van de dagbesteding. Deze plannen zullen 

wederom weer als adviesaanvraag aan de regioraad worden voorgelegd. 

 

Ongevraagd advies domotica IB 1 en 2 (veiligheid in de nacht) 

De regioraad heeft haar zorgen uitgesproken over de veiligheid van cliënten in de nacht. Het 

gaat hierbij om de gebouwen IB 1 en 2 en het gemis van een akoestisch bewakingssysteem 

(AB) in het woongedeelte van het appartement en de badkamer. Er zit alleen een AB in het 

slaapkamer gedeelte. In enkele gevallen is er een uitbed-melder aanwezig, maar dit is niet 

overal het geval. De regioraad heeft een ongevraagd advies uitgebracht waarin aandacht 

wordt gevraagd voor deze situatie. De regioraad vindt dat op deze manier de veiligheid in de 

nacht niet volledig gewaarborgd is. 

 

Tegels in het zwembad 

De tegels in het zwembad zijn erg glad, zo geven verwanten aan. De regiodirecteur geeft 

aan dat men hier al geruime tijd mee bezig is. Er is geprobeerd dit met matten op te lossen, 

maar deze bleken niet goed gereinigd te kunnen worden. Op dit moment is het zwembad 

nog gesloten, maar er wordt naar een oplossing gezocht. 

 

Lege banden van rolstoelen 

Via vrijwilligers die regelmatig (vóór de corona-crisis) cliënten in een rolstoel meenamen voor 

bijvoorbeeld de kerkdienst op zondagmorgen in het Vierhuis, of een wandeling, hoorden de 

leden van de regioraad dat de banden van de rolstoelen vaak te leeg zijn. Een pomp is vaak 

niet aanwezig. Soms konden cliënten zelfs niet mee, omdat de banden te leeg waren. De 

regioraad heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de directeur. 

Voortaan zal de vrijwilliger die de fietsen onderhoudt en repareert van cliënten en de fietsen 

die op het Lathmerterrein worden gebruikt door medewerkers, ook de banden van rolstoelen 

gaat controleren. Hiermee zal dit probleem opgelost moeten zijn.  

 

Nieuws uit de centrale verwantenraad (CVR) 

Ook bij de CVR is corona; de maatregelen en de versoepelingen een groot onderwerp op de 

agenda. Het laatste overleg van de CVR is geweest op 9 juni.  

 

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 9 juli 2020. 

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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