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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; 21 oktober 2019  

 

Plannen Dagbesteding IJsselvallei 

De managers van Dagbesteding (Oost-Veluwe) hebben uitleg gegeven over de 

ontwikkelingen die er zijn bij Dagbesteding IJsselvallei. Door de veranderende zorgvraag van 

cliënten bij dagbesteding is er behoefte aan een andere indeling van ruimte en meer plek. 

Ook wil men kijken hoe er meer aangesloten kan worden bij de behoefte van de cliënt. 

Welke activiteit past bij de cliënt? Ook wordt onderzocht of werktijden van cliënten genoeg 

aansluiten bij wat een cliënt aankan (bijvoorbeeld bij de oudere cliënt) 

Is de inrichting van de ruimtes goed? Moeten er meer snoezelruimtes komen? Dit zijn 

allemaal vragen die onderzocht worden. Het uiteindelijk plan zal ter advies voorgelegd 

worden aan de regioraad. 

 

Nieuws uit de centrale verwantenraad 

De centrale verwantenraad en centrale cliëntenraad gaan een anoniem 

tevredenheidsonderzoek houden onder cliënten en verwanten van Zozijn. Het is de 

bedoeling dat deze begin volgend jaar verstuurd gaat worden. De uitkomsten zal Zozijn 

gebruiken voor het volgende Kwaliteitsrapport, dat in juni 2020 gereed moet zijn. 

 

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 

In mei 2018 hebben alle verwanten van Oost-Veluwe een brief ontvangen van de regioraad. 

Hierin werd uitgelegd dat de structuur van de medezeggenschap in Oost-Veluwe ging 

veranderen. O.a. zou er een pilot zijn van woningoverleggen. Evaluatie van deze pilot gaat 

eind 2019 plaatsvinden. De regioraad wil graag weten hoe de ervaringen zijn van verwanten 

en managers over de woningoverleggen en heeft een vragenlijst opgesteld, voor zowel 

managers als verwanten. De vragenlijst voor verwanten wordt besproken tijdens uw 

woningoverleg. De uitnodiging hiervoor en de vragenlijst ontvangt u via de manager van de 

woning waar u bij betrokken bent. De uitkomsten van de evaluatie gaan naar de regioraad. 

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de evaluatie. 

 

Vrije tijdsbesteding van cliënten 

Er is een bedrag van € 165.000 dat de regio éénmalig kan inzetten t.b.v. de cliënten voor 

vrije tijd. Dit is zo afgesproken tussen de centrale cliëntenraad, de centrale verwantenraad 

en de bestuurder n.a.v. het advies over de begroting 2019. 
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Door het team Vrije Tijd is er een plan gemaakt. Hierbij zijn ook twee leden van de regioraad 

betrokken. Het plan is besproken in de regioraad. De regioraad kan zich vinden in de 3 

uitgangspunten van het plan: 

1) Een plek creëren voor wekelijkse activiteiten voor en door cliënten 

2) Meer activiteiten op de woningen organiseren voor cliënten 

3) Activiteiten op de kinderboerderij organiseren voor en door cliënten 

 

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. 

 

Evaluatie Zomerfeest 

Er wordt door het team Vrije Tijd onderzocht of er aanpassingen nodig zijn m.b.t. het 

Zomerfeest.  

-Moet het naar een andere periode in het jaar? 

-Klopt het aantal dagen dat het feest duurt met de behoefte van cliënten 

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

 

Bert de Lange (directeur) geeft aan dat dit op korte termijn helder moet zijn voor het 

organiseren van het Zomerfeest 2020. 

 

Ground Zero 

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

onderzoeken in hoeverre dit voor overlast en onrust zorgt voor cliënten. De voorzitter van de 

regioraad heeft een brief gestuurd aan de manager van nachtzorg met de vraag te 

inventariseren onder de medewerkers naar de impact van dit evenement bij cliënten in de 

nacht. 

 

Het volgende overleg van de regioraad is 11 november 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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