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Jaarverslag RMH 2021 

 

 

Jaarverslag 2021 

Regioraad Midden Holland 

Inleiding: 

Deze raad bestaat uit ouders en verwanten van buitenvoorzieningen regio Rotterdam 

Nesselande, Prinsenland,  Capelle a/d IJssel, Voorschot, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d 

Lek, Lekkerkerk, Bodegraven, Gouda, Waddinxveen, Moordrecht.  

De leden hebben nagedacht over de vragen 1 en 2 en hebben afzonderlijk geantwoord. Het 

was een goed jaar, maar weer beperkt door corona. Eind dit jaar moesten we helaas afscheid 

nemen van twee leden.  

    Zijn er veranderingen/ successen te melden? 

a) Er zijn geen hele grote veranderingen geweest maar doordat wij input kunnen leveren 

over beleidszaken worden er wel zaken aangepast en of beter geformuleerd. Dit komt 

ten goede van de cliënten/werknemers. 

b) Door een actieve regioraad, dat zijn we denk ik wel steeds meer aan het worden de 

afgelopen periode, komen we op voor de belangen van de bewoners van ASVZ en laten 

we soms het tegengeluid horen richten bestuur van ASVZ. 

c) De veranderingen zitten voornamelijk in het feit, dat we nog steeds digitaal moeten 

vergaderen en dat blijft lastig. 

Tevens kunnen we veel minder goed de achterban bereiken daardoor. 

d) Ja, er zijn nieuwe leden bij gekomen heel fijn maar nog geen kennis mee gemaakt. 

Geen bezoeken aan woningen is ook een gemis want de woningen hadden dit in 

sommige gevallen wel nodig. 

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

 

a) Ik vind de bijeenkomsten/online teamgesprekken zeer waardevol. We spreken 

teamleiders, elkaar, medewerkers over allerlei zaken. Hierdoor horen wij wat er speelt 

op de verschillende ASVZ locaties, maar kunnen ook wij iets inbrengen of aangeven hoe 

wij tegen bepaalde zaken aankijken. Ook als je vragen hebt waar je tegenaan loopt in de 

instelling van je zoon/dochter/zus/nicht etc. zit word je gehoord en kunnen er onderling 

tips/adviezen worden uitgewisseld. 

 

b) Dat ondanks corona we wel gezocht hebben naar mogelijkheden om elkaar te spreken 

en met elkaar in gesprek te blijven. We konden de woningen niet zelf bezoeken maar 
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hebben wel diverse telefoontjes gepleegd met teamleiders van onze regio zodat zij hun 

verhaal konden doen en zich gehoord voelden en wij de regioraad opnieuw onder de 

aandacht konden brengen. 

 

c) Waardevol vond ik, dat we toch elkaar op de hoogte hielden via Whatsapp en mail en 

dat we ook de doelen van de raad duidelijker hebben geformuleerd. 

 

d) Waardevol? 

Dat wij met elkaar toch nog konden vergaderen (wat vaak ook niet lukte.) 

Dan mis ik wel het contact en het elkaar spreken. 

Een beeld bij alles wat je bespreekt is nu minder aanwezig. 

De problemen in huizen zijn soms groot, die worden minder zichtbaar. 

Alle contacten die er waren zijn zeker waardevol maar ik ervaarde dat je meer 

waardevolle gesprekken had met de woningen waar je nog kwam. 

Een bloemetje of wat lekkers werd als waardevol op de woning gezien. 

 

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

Er waren geen werkgroepjes actief.  

 

3. Zijn er (ongevraagde) adviezen gegeven? 

 

• Ventilatie 

• Klachtenregeling voor cliënten 

• Beleid nachtzorg 

• Beleidsdocument wet zorg en dwang 

• Integraal veiligheidsbeleid 

• Privacybeleid 

• Beleidsdocument bevoegd- en bekwaamheid bij risicovolle handelingen 

• Rookvrije zorg 

• Medicatieprotocol 

• Beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 Verhuizing Devonia 

 Dagbesteding Rhijnspoor 

 

4. Welke onderwerpen zijn er besproken? 

 

Met betrekking tot corona: beperkingen/versoepelingen, corona-uitbraak, besmettingen 

Vaccinatie en quarantaineregels 

Kunnen cliënten mippen? Nieuw onderzoek 

Mediawijsheid 

Verplicht “contact op facebook verbreken” 

Dagbesteding tijdens corona en nieuwe dagbesteding per september 2021 

Bezuinigen personeel 

Nieuwbouwplannen achter Kaap Florida 

Verhuizing Bewoners Devonia naar de watervilla’s 

Dagbesteding Rhijnspoor 

Functioneren Regioraad 


