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Inleiding 

 

Dit jaar heeft volledig in het teken gestaan van de corona maatregelen en het contact 

onderhouden met de achterban. 

 

   

1. Zijn er veranderingen/ successen te melden?  

 Afgelopen jaar stond wederom in het teken van Corona.  Daar ging het ook heel 
vaak over in de vergaderingen. Het succes zit met name in de wijze waarop 
iedereen toch zijn of haar inzet kon leveren aan dat wat nodig was. Zowel vanuit 
de organisatie als door de cliënten en ouders/verwanten. De samenwerking in 
deze moeilijke en nieuwe situatie was voelbaar en fijn. En dan zien dat iedereen 
goed door een moeizame periode heen komt.  

 Onze Regioraad is helaas uitgedund, we hopen dat er binnenkort nieuwe leden 
zich bij ons gaan voegen. Dat zou uitermate fijn zijn.  

 Het was een jaar van afwachten en corona evaluatie. 

 Voor de werkgroep "bouw en verbouw" kan gemeld worden dat ASVZ het 
hoofdgebouw heeft verkocht aan ontwikkelaar BOEI. Deze gaat er 
appartementen van maken. De ontwikkeling van de kapel gaat gestaag door 
maar vergt veel tijd gelet op de financiën. 

 

 

2. Wat vonden de leden van de raad waardevol in dit jaar? 

 Het was een bijzonder positieve ervaring om mee te doen aan de bijeenkomst 
ASVZ op weg naar 2030. Te zien hoeveel positieve ontwikkelingen er zijn binnen 
ASVZ.  

 Waardevol was: Het 'samen doen’, dat is wel gebleken. Dat is onmisbaar en 
absoluut heel waardevol.  

 Het contact dat er is met de SCR cliënten. Deze raad is in het afgelopen jaar flink 
uitgebreid met nieuwe leden en draait momenteel heel enthousiast.  

 De online vergaderingen besparen reistijd in het donker naar Udenhout, zeker in 
de wintermaanden, alleen mist men soms het persoonlijke.   

 Ook het etentje met het team was een aangename gelegenheid. 
 

 

3. Welke werkgroepjes zijn er actief en wat willen zij vertellen?  

 

 Vanwege corona hebben de werkgroepjes niet hun werk zoals anders kunnen doen. In  

plaats daarvan heeft de regioraad telefonisch contact met de locaties gezocht om te 

vragen hoe het ging en wat de regioraad eventueel nog kon betekenen.  

 

4. Zijn er (ongevraagde) adviezen gegeven?  

 Ventilatie 

 Klachtenregeling voor cliënten 
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 Beleid nachtzorg 

 Beleidsdocument wet zorg en dwang 

 Integraal veiligheidsbeleid 

 Privacybeleid 

 Beleidsdocument bevoegd- en bekwaamheid bij risicovolle handelingen 

 Rookvrije zorg 

 Medicatieprotocol 

 Beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

5. Welke onderwerpen zijn er besproken? 

Vaccinatie(bereidheid) 

Ouderwordende cliënt 

Nieuwbouw 

Mediawijsheid 

Voeding 

Smartwork 

Personeel 

Plancare/ECD 

Nieuwe voorzitter/leden werven 

 


