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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; 20 januari 2020  

 

Nieuw lid 

Vandaag sluit Mevr. (Ria) Eilander aan bij de regioraad, als nieuw lid. Ria Eilander is sinds 

september lid van de centrale verwantenraad (vanuit expertise communicatie), maar vindt 

het ook belangrijk om te weten wat er speelt binnen Oost-Veluwe.  

 

Adviesaanvraag Visie Dagbesteding Oost-Veluwe 

De regioraad heeft een adviesaanvraag ontvangen over de nieuwe Visie bij Dagbesteding 

Oost-Veluwe. De regioraad werd al eerder hierover geïnformeerd en ook in de korte 

verslagen is er al over gesproken. 

De regioraad is van mening dat de adviesaanvraag te laat in het proces is gekomen. Dat is al 

uitgesproken naar de directeur. 

Om een goed advies uit te kunnen brengen heeft de regioraad meer informatie nodig dan het 

visiestuk dat nu is aangeboden. Er zal aanvullende informatie komen, zodat de regioraad 

een goed advies kan uitbrengen. Ook zal er contact zijn met de cliëntenraad van 

dagbesteding Oost-Veluwe, die ook advies uit zullen brengen. 

 

Activiteiten voor vrije tijdsbesteding cliënten 

2 leden vanuit de regioraad zijn betrokken bij de werkgroep Vrije Tijd.  

Nieuw is dat vanaf 24 januari, op de vrije vrijdagen, het Vierhuis open zal zijn voor cliënten 

en hun verwanten. 

Dit blijkt niet bekend te zijn bij verwanten. Hoe wordt dit bekend gemaakt? 

Dit is ook een knelpunt bij andere activiteiten. Het is belangrijk dat verwanten goed 

geïnformeerd worden over activiteiten die georganiseerd worden voor cliënten.  

Voor iedere woning komt een boek met daarin voorbeelden van activiteiten die gedaan 

kunnen worden met cliënten op de woning. 

 

Zomerfeest 2020 

In 2020 zal het Zomerfeest 2 dagen zijn rond eind juni. Daarnaast wordt er in augustus nog 

een extra dag georganiseerd. Er komt een picknick waar alle cliënten aan deel kunnen 

nemen. 

Er zal na augustus besproken worden of deze nieuwe opzet is bevallen. 
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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. Op de avond van het overleg van 

de regioraad was er nog geen reactie van de burgemeester, maar inmiddels is bekend dat er 

7 februari een gesprek is met leden van de Lathmerraad, leden van de regioraad en de 

burgemeester. 

 

Contact met de Lathmerraad 

De Lathmerraad bestaat uit cliënten. De cliënten praten, net als de regioraad, met de 

directeur van Oost-Veluwe. Het is goed als de raden elkaar beter leren kennen en elkaar op 

de hoogte houden van wat er speelt.  

3x per jaar zal er iemand van de regioraad aanwezig zijn bij de Lathmerraad.  

 

Woningoverleggen; evaluatie en verder 

De pilot ‘woningoverleggen’ is eind 2019 geëvalueerd, zoals afgesproken. Voor zowel 

managers als verwanten zijn er vragenlijsten gemaakt. Omdat de vragenlijst voor verwanten 

nog niet in alle woningoverleggen besproken kon worden, is bij de evaluatie ook gebruik 

gemaakt van de verslagen van de woningoverleggen. 

Hoewel er nog punten zijn die aandacht nodig hebben en verbeterd kunnen worden, kan de 

conclusie getrokken worden dat de woningoverleggen als positief ervaren worden. 

De werkgroep (bestaande uit 3 leden vanuit de regioraad) heeft enkele aanbevelingen 

gedaan aan de regioraad én aan de centrale verwantenraad: 

 

Aanbevelingen voor de regioraad van Oost-Veluwe  

- Uit de verslagen van de woningoverleggen komt naar voren dat dagbesteding nog 

nauwelijks een gespreksonderwerp is bij de woningoverleggen. Omdat ook de 

verwantenraad van dagbesteding opgeheven is, zal dagbesteding ook aan bod moeten 

komen tijdens het woningoverleg. 

 

- Er is afgesproken dat ook cliënten (waar mogelijk) aan zouden sluiten bij een 

woningoverleg. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Op veel plekken binnen Zozijn zijn 

er locatie-overleggen voor cliënten. Dit is bij zowel wonen als dagbesteding. Deze 

locatie-overleggen zijn de ‘cliënten-variant’ van de woningoverleggen zoals die nu binnen 

Oost-Veluwe zijn. Onderzoek of de wens om cliënten te laten aansluiten bij de 

woningoverleggen reëel en haalbaar is, of doen locatie-overleggen meer recht aan de 

cliënt en zal daar meer de focus op kunnen liggen voor cliënten? 

 

- Bij enkele woningen is de animo voor het woningoverleg klein. Hiervoor zijn enkele tips 

gegeven door managers en verwanten. Maak deze bekend bij de managers van deze 

woningen.  

Aanbevelingen voor CVR  

Aan de centrale verwantenraad en de werkgroep die zich bezighoudt met het 

medezeggenschapsregeling t.g.v. de WMCZ 2018 wil de werkgroep het volgende 

meegeven: 

- De werkgroep is van mening dat woningoverleggen ook voor de andere regio’s en sector 

K&J passend kan zijn. In de nieuwe wet voor de medezeggenschap; de WMCZ 2018 

wordt de nadruk gelegd op Inspraak.  
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WMCZ 2018: Artikel 2. 

“De instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, stelt haar cliënten 

en hun vertegenwoordigers in de gelegenheid inspraak uit te oefenen in 

aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.  

De instelling informeert de desbetreffende cliënten alsmede hun vertegenwoordigers over 

hetgeen zij heeft gedaan met de resultaten van de inspraak.” 

 

- Voeg woningoverleggen toe aan de structuur van de medezeggenschap Zozijn-breed. 

Maak in de medezeggenschapsregeling duidelijk waar inspraak (woningoverleg) en 

medezeggenschap (verwantenraad) plaatsvindt en hoe informatie uitgewisseld wordt 

tussen de verschillende organen. 

 

- Bij de andere regio’s en sectoren zijn er RVE-raden. Bij regio Oost-Veluwe waren er tot 

2018 doelgroepraden. Deze zijn gedurende de pilot opgeheven. De werkgroep is van 

mening dat binnen Oost-Veluwe de medezeggenschap voor verwanten effectiever is, als 

deze niet meer terugkomen. Dit betekent dat in de medezeggenschapsregeling kort iets 

gezegd moet worden over de structuur van de (verwanten)medezeggenschap binnen de 

regio Oost-Veluwe.  

Nieuws uit de centrale verwantenraad 

Enkele leden van de centrale verwantenraad en centrale cliëntenraad zijn op bezoek 

geweest bij de cliënten- en verwantenraad van ’s Heerenloo in Apeldoorn. Dit was een 

zinvolle ontmoeting. 

 

Het Cliëntervaringsonderzoek dat op initiatief van de centrale cliëntenraad en centrale 

verwantenraad wordt gehouden, is gestart. Vragenlijsten kunnen tot 31 januari ingevuld en 

verstuurd worden. 

 

Er komt een informatieavond voor verwanten van Zozijn. (24 maart in Doetinchem en 26 

maart in Wilp) Tijdens deze avonden worden de verwanten geïnformeerd over de nieuwe wet 

medezeggenschap voor cliënten en verwanten en de nieuwe Wet zorg en dwang. 

De uitnodiging wordt half februari verstuurd, maar u kunt HIER de vooraankondiging vinden: 

 

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 reguliere overleg van de regioraad is 16 maart 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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