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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; 3 juni 2019  

 

Nieuwe directeur regio Oost-Veluwe  

Bert de Lange, vanaf januari 2019 de interim-directeur, is aangesteld als de nieuwe directeur 

van regio Oost-Veluwe. Cliënten uit de Lathmerraad en verwanten uit de Regioraad zijn door 

de bestuurder van Zozijn bij dit besluit betrokken. 

 

Reacties op brief van Bert de Lange 

Alle verwanten (regio Oost-Veluwe) hebben een brief ontvangen van de regiodirecteur. In 

deze brief worden een aantal onderwerpen nader toegelicht die spelen binnen de regio. 

Het is goed dat verwanten op deze manier geïnformeerd worden.  

In de regioraad is gesproken over zorgen die er zijn over het verloop van personeel en de 

vele invalkrachten. 

De regiodirecteur geeft aan dat hij deze zorgen deelt en er is zeker aandacht voor. 

Er zijn al vakantiekrachten geworven voor de vakantieperiode. Deze invalkrachten worden 

toegewezen aan bepaalde woningen, om de wisselingen zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Vrije tijdsbesteding van cliënten 

Alle cliënten betalen per maand €17,50 voor vrije tijd. Echter zijn er twijfels of er voldoende 

aanbod is voor alle cliënten. Daarnaast worden er soms extra begeleidingskosten gevraagd 

als een cliënt wil deelnemen aan een activiteit. De regioraad wil dit graag bespreken met de 

regiodirecteur. Over de extra begeleidingskosten zijn ook van andere verwanten vragen 

gekomen. Bert de Lange gaat hierover in gesprek met het Zorgkantoor. Wat verwacht het 

Zorgkantoor van Zozijn en is dit reëel?  

 

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 zullen, samen met Bert en Jet Smit (manager vrije tijd) een plan 

maken hoe dit geld het beste besteed kan worden. 

 

Plannen rondom Dagbesteding 

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. Zo zal bijvoorbeeld het 

magazijn verdwijnen, zodat er meer ruimte voor cliënten beschikbaar is. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de individuele cliënt. Alle cliënten binnen een groep 

starten en eindigen op dezelfde tijd. Er zijn misschien cliënten die behoefte hebben aan later 
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starten, of de mogelijkheid om tussen de middag te rusten op de eigen woning. Men wil meer 

kijken naar de individuele behoefte van de cliënt. Dat dit organisatorische wijzigingen tot 

gevolg kan hebben moet geen belemmering zijn. De cliënt moet centraal staan. 

 

Rijgedrag Lathmerterrein 

Het valt op dat sommige auto’s te hard over het Lathmerterrein rijden. Dit probleem is 

bekend en is men mee bezig. Een idee is om extra borden neer te zetten en het komt op de 

‘WC-poster. Dit is een nieuwsbrief die op alle toiletten hangt op de woningen en het 

Dienstencentrum (waar de Gasterij is). 

 

Lathmer 70 jaar 

Volgend jaar bestaat De Lathmer 70 jaar. Dit wordt op Lathmerterrein gevierd, maar het 
wordt een feest voor heel Zozijn. De festiviteiten worden verdeeld over het hele jaar. 
 

Zomerfeest 

23, 24, 25 juli is het Zomerfeest. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Ook bij medewerkers 
van het Dienstencentrum (hoofdgebouw) 
 

Ander Nieuws: 

 

 Volgend overleg van de Regioraad Oost-Veluwe: 23 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


