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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/ succesjes te melden?   

 

In 2021 heeft de regioraad 1 keer fysiek vergaderd en de overige keren via Teams. 

Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht. 

Net als in 2020 zijn ook dit jaar de cliënten van Ondersteuning Thuis niet vergeten en 

verrast met een presentje door de Raad van Bestuur. 

Doordat de werkgroepjes niet van start zijn gegaan, is er ook in 2021 telefonisch 

contact geweest tussen de locaties en de leden van de regioraad. 

Hier zijn veel positieve reacties op gekomen.  

De voorzitter en een regioraadslid hebben een vergadering van de SCR in 

Vlaardingen bijgewoond, dit is zowel door de SCR als regioraad positief ervaren. 

Michael de Koning heeft uitleg gegeven over klimaatbeheersing binnen ASVZ. 

We hebben 3 nieuwe leden mogen verwelkomen,1 lid gaat verder bij Regioraad 

Rotterdam Rijnmond door verhuizing van haar verwant . 

Wij hebben afscheid genomen van 2 leden. 

 

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

Als raad waren wij er niet alleen voor onze achterban, maar waren we ook een 

enorme steun voor elkaar in deze rare tijd. 

De contacten met de sectormanagers zijn in 2021 enorm verbeterd. 

Door het bellen van de locaties/teamleiders kregen de leden een positief kijkje in de 

“keuken”, wat enorm gewaardeerd werd door zowel de locaties als de regioraad. 

Het digitaal vergaderen via Teams was wennen, maar is steeds beter gegaan. 

 

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

Begin 2020 zijn er werkgroepjes samengesteld. Vanwege corona zijn deze niet verder 

van start gegaan. 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. 
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3 Zijn er (ongevraagde) adviezen gegeven?  

 

 Advies inzake beleidsdocument Domotica 

 Advies inzake Beleidsdocument nachtzorg 

 Advies inzake klachtenregeling clienten 

 Advies inzake Wet Zorg en Dwang (WZD) 

 Advies inzake Rookvrije zorg 

 Advies inzake beleidsdocument Talentontwikkeling cliënten 

 Advies inzake bevoegdheid risicovolle handelingen 

 

    5. Instemmingsverzoeken 

 Integraal veiligheidsbeleid 

 Privacy beleid 

 Medicatieprotocol 

 Beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

6.Welke onderwerpen zijn er tijdens de digitale overleggen besproken? 

 

We hebben gesproken over: 

 Hoe houden we contact met onze achterban tijdens de corona 

 Het nieuwe (digitaal) vergaderen van de regioraad tijdens corona 

 Legionella locaties Maassluis 

 Uitbreiding locatie Koningshof Maassluis  

 Conform de WMCZ de leden wiens 1e termijn er op zit vragen of zij voor een 2e 

termijn willen gaan. 

 De nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018 

 Talentontwikkeling cliënten 

 Warmte/klimaatbeheersing alle locaties 

 Personeelstekort alle locaties 

 De problemen rondom ITT (Internet Telefonie Televisie)  

 Zorgen rondom haalbaarheid voedingsbudget 

 Werven van nieuwe leden 

 De verhuizingen naar nieuwbouw de Lage Weide 

Zie hiervoor de verslagen van de regioraad in 2021 
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