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Inleiding 

Regioraad Rotterdam Rijnmond bestaat uit vertegenwoordigers (ouders, verwanten) 
van de cliënten en vergadert samen met de sectormanagers over belangrijke zaken in 
de sector, met als doel de belangen van de cliënten in brede zin mede te behartigen. 
De regioraad denkt mee, praat mee, adviseert en beslist mee als het gaat om de 
belangen van de cliënten.  

   

1. Doelen van de Regioraad 

 Zolang de corona maatregelen voortduren telefonisch contact onderhouden 

met onze achterban door middel van het bellen van woningen en teamleiders. 

  SCR en CCR leden uitnodigen om de (digitale) vergaderingen van de 

regioraad bij te wonen.  

 Achterban informeren door middel van nieuwsbrieven. 

 Betrokken blijven bij het onderwerp klimaatbeheersing/warmteprobleem op de 

locaties. 

 Onze werkgroepen indelen en verder uitwerken,(dit doel is afhankelijk van de 

corona ontwikkelingen en staat voorlopig op een laag pitje). 

 

2. Doelen van de werkgroep 

De verwachting is dat 2022 een overgangsjaar worden vanwege corona en de daarbij 

behorende maatregelen. 

De regioraad zal ook in 2022 voorlopig telefonisch contact met de locaties houden, in 

plaats van de locaties bezoeken vanwege de corona beperkende maatregelen. 

Dit met als doel contact te houden met de achterban en signaleren waar inzet vanuit 

de regioraad nodig is. 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zullen de locaties fysiek door de leden van 

de regioraad bezocht gaan worden. 

 

 

 

 



3 
Concept jaarplan 2022 

 

 

 

3. Welke werkgroepen zijn actief    

In 2020 zijn er voordat Corona uitbrak werkgroepjes gevormd maar nog niet van start 

gegaan. 

Deze werkgroepen worden (als de corona ontwikkelingen het toelaten) in 2022 

opnieuw opgestart met de huidige leden. 

Voorlopig zullen ook zij zich bezig houden met het telefonisch contact met de locaties, 

cliënten en teamleiders. 

 

Werkgroep opties voor 2022 zijn: 

 Wonen, zorg en vrije tijd (nog niet gestart/actief) 

 Nieuw- verbouw en veiligheid (nog niet gestart/actief) 

 Dagbesteding  

 

 

 

 


