Nieuwsbrief Regioraad
Midden Holland
Hallo,
Ik ben Raymond Simons en vader van Patrick Simons, wonende Zorgboerderij Nooitgedagt
in Nieuwerkerk a/d IJssel. (voorzitter Regioraad)
Even een korte informatie over onze raad, die in deze tijd van onzekerheid, ook nog steeds
probeert ondersteuning te geven aan ouders en verwanten, om hun dierbare door het
doolhof van veiligheidsmaatregelen te loodsen.
We hebben in de afgelopen maanden, door middel van belronden, naar de betreffende
woningen, via de teamleiders contact gezocht met de woningen. Hierbij werd een
vragenlijst afgewerkt om erachter te komen in hoeverre de bewoners zich wel bevonden.
Ook werd gevraagd of zij nog wensen hadden, die wij misschien voor hen konden
uitvoeren. In het kort kwam het er op neer, dat de meeste bewoners zich goed hielden. Dit
is vooral te danken aan de goede ondersteuning en veiligheid, tijdens de Covid 19, die zij
ervaren in hun directe omgeving.
Bijna alle bewoners konden zelf aangeven wat ze leuk vonden en stonden dan ook positief
achter de invulling van de aangepaste dagbesteding. Fijn was ook dat er een grote
bereidheid was tot vaccineren, dit was vooral omdat alle bewoners weer hun oude leven
wilden oppakken.
Als Regioraad willen we graag een grote pluim geven aan alle medewerkers van ASVZ
voor hun tomeloze inzet om onze dierbaren een goede veiligheid te blijven bieden in deze
woelige tijden.
Rest mij toch nog een verzoek te plaatsen voor vrijwilligers, die zich willen inzetten om nog
meer leuke dingen mogelijk te maken, voor onze bewoners.
Ook kunnen wij als raad nog steeds mensen gebruiken, die zich willen aan sluiten bij
onze raad. Hierdoor kunnen wij de adviezen aan de CCR nog breder dragen.
Als u interesse heeft kunt u contact op nemen met onze ondersteuner van de
Regioraad Midden Holland: Hannie Deen, Secretarieel ondersteuner (Regioraad
Waardenland, Regioraad Midden Holland) Werkdag: dinsdag (+ enkele uren:
maandag of woensdag)
Telnr. 0613000684 en hdeen@asvz.nl
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U kunt ook kijken op de website: www.asvz.nl, bij: meer, medezeggenschap, regioraad.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HERSTART DAGBESTEDING
In alle regio’s wordt hard gewerkt aan de herstart van de dagbesteding.
Het streven is dat dit tussen 1 september en half oktober overal gerealiseerd is.
Vanaf 1 september mogen meer vermengingen plaatsvinden tussen cliënten van
verschillende woonlocaties.
Naar aanleiding van de inventarisatie Talenten van cliënten, worden (nieuwe) indelingen
gemaakt van de dagbestedingsgroepen. Hierover is contact met de woning en/of verwant.
Zeker als het een verandering betreft.
Dan is er nog veel werk aan de winkel, zoals het verhuizen van materialen, inrichting van
lokalen, inplannen medewerkers, opstellen van de dagprogramma’s, inventariseren van de
benodigde materialen en aandacht voor de overdracht.
Mogelijk heeft u al meer gehoord over de dagbesteding van uw eigen verwant, of hoort u dit
binnenkort.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Herverdeling dagbesteding Rotterdam
Beste ouder(s)/verwant(en),
Deze brief betreft informatie over de herverdeling van de dagbesteding die gaat
plaatsvinden vanaf 1 september 2021. De afgelopen maanden is met behulp van een
vragenlijst en de uitkomsten van de gesprekken met u, uw verwant(e), wonen en de
orthopedagoog door de medewerkers dagbesteding hard gewerkt aan het ontwerp van een
concept-indeling van de dagbesteding voor na de coronaperiode. Het uitgangspunt hierin is
geweest dat alle cliënten passende dagbesteding hebben naar de huidige wensen en
behoeftes, met hierin de kwaliteitsslag verwerkt, van wat we hebben geleerd in de
coronaperiode.
Momenteel is er een concept gemaakt van de (nieuwe) indeling van de
dagbestedingsgroepen. De activiteitenbegeleider, neemt met u en/of wonen contact op, om
de veranderingen die gelden voor uw verwant(e) te bespreken. De veranderingen die gaan
komen zullen eerst met u en wonen worden doorgenomen, voordat deze daadwerkelijk
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plaatsvinden.
Tijdens het gesprek zullen de wensen en behoeften van uw verwant(e) besproken worden,
de groep waar hij/zij (op)nieuw ingedeeld is en uw persoonlijke verwachtingen omtrent de
dagbesteding. Daarnaast vind er afstemming met u en wonen plaats wanneer de exacte
datum van de ingang van de herverdeling plaats gaat vinden. Dit varieert per locatie.
Vanaf 1 september mogen er meer vermengingen plaatsvinden. Echter is het niet haalbaar
om de gehele sector in één keer te heropenen. Dit heeft o.a. te maken met het verhuizen
van materialen, inrichting lokalen, inplannen medewerkers (in september zijn veel
medewerkers nog op vakantie). We gaan gefaseerd open. De planning is dat alle
dagbestedingslocaties van regio Rotterdam e.o. (regulier), in de 2e week van oktober
volledig open zijn.
Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, wil ik u vragen contact op te
nemen met de locatie of activiteitenbegeleider van uw verwant(e).
Met vriendelijke groet,
Yardena Verhagen (sectormanager)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Als lid van de Regioraad nam ik deel aan een online-bijeenkomst op 26 mei 2021.
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ging in gesprek met verschillende mensen van
ASVZ.

Het thema was 'ASVZ op weg naar 2030'
We hebben met elkaar gepraat over de gehandicaptensector en maatschappij richting de
toekomst aan de hand van de visie van VGN zie bijlagen. Hoe kijken wij er binnen ASVZ
tegen aan, wat zijn onze ervaringen, waar dromen we van. Het jaar 2030 lijkt nog ver weg,
toch is het belangrijk nu al na te denken en te investeren in de toekomst. Voor je het weet
ben je 9 jaar verder. En steeds opnieuw kritisch kijkend naar hoe ASVZ zorg en
ondersteuning biedt aan bewoners en een fijne werkplek kan zijn voor medewerkers
Er waren verschillende medewerkers aan het woord, maar ook cliënten en ikzelf als
ouder/verwant.
Waar zijn we binnen ASVZ trots op?
Al pratend kwamen we tot de conclusie dat ASVZ veel heeft om trots op te zijn.
 Zo is er het denken vanuit de driehoek.
 Triple C, de visie en methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met
een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische
problemen hebben. De drie C's staan voor Cliënt, Coach en Competentie.
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 ASVZ wil mensen met een beperking menswaardige zorg bieden. Ieder naar eigen
behoefte en mogelijkheden. Daar waar warmte en geborgenheid nodig is voor de
één, zal ruimte en eigen regie van belang zijn bij de ander. En alles wat daar tussen
in ligt.
 We kunnen vaststellen dat ASVZ hierin zeker goed op weg is, al blijven er altijd
leerpunten waar aan gewerkt kan worden.
 We zijn trots op de dialoogdiners, daar komen veel goed ideeën naar voren waar ook
daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.
 ASVZ wil transparant zijn en is dat in mijn beleving ook. Het samen denken en praten
waarin we het belang van de cliënt voor ogen houden.
 Zorg dragen voor goede huisvesting, fijne dagbestedingen en werkplekken zoeken
buiten de zorginstelling. Zodat iedereen met plezier naar zijn werk gaat.
 Zorg en ondersteuning bieden op basis van gelijkwaardigheid.
 Het meedoen aan opleidingen.
 Technologie geeft mogelijkheden binnen ASVZ, voor alle niveaus moet dit toegankelijk
en bruikbaar zijn.
 Belangrijk blijft goed te luisteren naar cliënten. Ook wanneer communiceren moeilijk
is. Luisteren is ook goed kijken en observeren.
Zelf heb ik ingebracht aandacht te houden voor mensen met een ernstige verstandelijke
beperking. Ook zij hebben recht op al deze facetten. ASVZ heeft deze zorg zeker in beeld.

Netwerk
Verder is het netwerk rondom de cliënt erg belangrijk en zal in de toekomst steeds
belangrijker worden. Zorg is duur, er is vaak moeilijk aan personeel te komen en ook is er
minder begrip voor mensen met een beperking in onze snelle, veeleisende samenleving.
Ouders vinden het soms lastig om hun eigen netwerk te betrekken bij de zorg van hun zoon
of dochter. Men wil er een ander niet mee belasten. Daar ligt nog een kans, maar ook een
missie om daar samen naar te kijken hoe je zoiets aan kan pakken. Hoe kunnen we dit
binnen ASVZ vorm geven.
Ook al was het online, het was een fijne bijeenkomst waarin we met elkaar naar het heden
en naar de toekomst keken.
Neeltje (Nel) Hoogervorst, Regioraad ASVZ Vincentius
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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