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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; 23 september 2019  

 

Nieuwe leden regioraad Oost-Veluwe 

Vanuit de woningoverleggen hebben zich al 3 verwanten zich aangemeld bij de regioraad. 

De regioraad is blij met de nieuwe leden. Het is belangrijk dat er vanuit ieder woningoverleg 

een lijntje is naar de regioraad. Hierdoor weet de regioraad wat er speelt op de woningen én 

horen verwanten bij de woningoverleggen waar de regioraad mee bezig is. 

Zo blijft iedereen goed geïnformeerd. 

  

Bezetting op woningen en dagbesteding 

Eén van de signalen vanuit de woningoverleggen is de zorg rondom de personeelsbezetting. 

Dit is besproken in de regioraad. Bert de Lange, de regiodirecteur deelt deze zorg. Er is ook 

veel aandacht voor. Zozijnbreed zijn er plannen en acties over het personeelsbeleid. Hoe 

kan Zozijn zorgen voor voldoende medewerkers en wat is nodig om ze te behouden? Een 

groot onderwerp waar zowel in Oost-Veluwe, als bij heel Zozijn veel aandacht voor is. 

 

Woningoverleggen 

Hoe gaat het met de woningoverleggen? Er zijn al veel woningoverleggen geweest en 

gepland. Het blijkt dat er n.a.v. de bijeenkomsten afspraken gemaakt zijn over nieuwsbrieven 

voor verwanten vanuit de woning. Hier wordt zeer positief op gereageerd. Een onderwerp dat 

in veel woningoverleggen aan de orde is geweest is schoonmaak.  

 

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 2018. 

2 leden van de regioraad hebben, samen met Bert en Jet Smit (manager vrije tijd) een plan 

gemaakt hoe dit geld het beste besteed kan worden. Het plan wordt in oktober in de 

regioraad besproken. 

 

Plannen rondom Dagbesteding IJsselvallei 

Door de veranderende zorgvraag van cliënten bij dagbesteding is er behoefte aan een 

andere indeling van ruimte en meer plek. De regiodirecteur is samen met de managers 

Dagbesteding aan het kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

De managers Dagbesteding zullen bij het volgende overleg van de regioraad uitleg geven 

over de plannen die er tot nu toe zijn. 
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Wet zorg en dwang 

De BOPZ wordt vanaf 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang. Het hele 

komende jaar mag van de overheid nog gebruikt worden als overgangsjaar. 

De nieuwe wet gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. 

Zozijn ondersteunt en begeleidt veel cliënten die onder de nieuwe wet vallen. 

Wilt u hier meer over lezen? Dit kan via de website van Zozijn: 

https://www.zozijn.nl/over-zozijn/wet-zorg-en-dwang 

 

Ook kunt u de manager vragen om bij een woningoverleg hier meer over te vertellen. 

 

Het volgende overleg van de regioraad is 21 oktober 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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