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Regioraad Waardenland 

Inleiding: 

Deze raad bestaat uit ouders en verwanten van buitenvoorzieningen regio Sliedrecht, 

Dordrecht, Gorinchem, Bleskensgraaf en Lingebolder, Leerdam.   

   

1.  Zijn er veranderingen/ succesjes te melden? 

 Heel fijn dat de dagbesteding weer is opgestart.  

 Er is vorm gegeven aan veel beleidszaken en protocollen met inbreng en advies van 

de Regioraad.  

 Er zijn gesprekken geweest met mogelijk twee nieuwe leden, die zitting in de regioraad 

willen nemen.  

 Helaas heeft  Peter Brandenburg, afscheid genomen als voorzitter CCRv. Ook twee 

leden stoppen per januari 2022.  

 Er is een nieuwe medezeggenschapsregeling volgens  WMCZ 2018 definitief 

geworden.  

    

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

 We hebben ICT middelen om via Teams te vergaderen.  

 We hebben elkaar twee keer fysiek ontmoet (vergadering en etentje) en hebben de 

banden versterkt.  

 We mochten twee gezamenlijke regioraad bijeenkomsten hebben met regioraad 

Merwebolder. Het delen van inzichten en beelden heeft een toegevoegde waarde 

voor beide raden.  

 De versoepelingen en het opstarten van de dagbesteding. (al of niet aangepast) 

 We mochten veel reacties ontvangen op de vragenformulieren die aan de 

sectormanagers werden verstuurd.  

 

3. Welke werkgroepen zijn er actief en wat is er gedaan? 

Werkgroep Lingebolder:  Actieve deelname aan diverse acties en bijeenkomsten. 
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Werkgroep wonen: Vanwege beperkende maatregelen i.v.m. corona geen 

actieve rol hierin gespeeld. 

Werkgroep SCRc:    Geen actieve bijdrage hierin genomen 

Werkgroep dagbesteding:  Door onderbezetting en corona maatregelen geen actieve 

rol in genomen. Deze werkgroep  is slapend.   

Werkgroep ouder-verwantenberaad Actieve deelname aan diversen bijeenkomsten. 

De Nijhofflaan 

 

 

 

4. 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 

 

5. Welke onderwerpen zijn er besproken? 

 Communicatie met ouders en verwanten tijdens coronaperiode 

 Vaccinatie, hoe verloopt het proces? 

 Versoepelingen coronabeleid 

 Dagbesteding tijdens corona en nieuwe dagbesteding per september 2021 

 Vragen over huisvesting gesteld aan de RvB  

 Wel of geen SCR afvaardiging bij de vergadering 

 Klimaatbeheersing 

 Digitale Communicatie met ziekenhuizen 

 Bekwaam/bevoegd personeel 

 Verzuim 

 Crisisplaatsen 

 

 


