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Korte impressie 

jaarvergadering Regioberaad  

 

Opening 

Op de jaarvergadering die van het Regioberaad Zonhove die op maandag 20 april jl. plaats vond  

waren ongeveer  50 personen aanwezig. Peter van Lisdonk, de nieuwe voorzitter, opende  als 

opvolger van Ruud Posthuma de vergadering .  In zijn opening benadrukte Peter dat, om de stem van 

onze kinderen te laten horen, het wenselijk is als elke  groep vertegenwoordigd is in het regioberaad. 

Hij riep de aanwezigen op zich aan te melden als lid . Dit kost 7 avonden in het jaar en u kunt dan 

meedenken invloed uit oefenen op het beleid met name voor Zonhove. Voor een verslag van de 

werkzaamheden van het regioberaad in 2014 verwijzen wij u naar 

www.zonhove.nl/contact/regioberaad 

Cliëntvertrouwenspersoon 

De voorzitter stelde Marieke Ubbink (externe vertrouwenspersoon)  voor. Zij gaf een korte uitleg van 

haar taak. Op www.zonhove.nl/contact/clientvertrouwenspersoon is meer informatie over haar te 

vinden. 

Het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) 

 Evelien  Vark,  coördinerend begeleider en trainer ECD, introduceerde het Elektronische Cliënten 

Dossier (ECD) wat na een pilot op Buitenbrink 1-3 nu op heel Zonhove wordt ingevoerd. Datgene wat 

voorheen in de rode mappen stond wordt nu digitaal opgeslagen. De privacy is dusdanig 

gewaarborgd dat medewerkers uit elke discipline alleen datgene kunnen inzien wat voor de 

werkzaamheden van belang is. Er wordt nu onderzocht naar mogelijkheden om de wettelijke 

vertegenwoordigers ook inzage te laten krijgen. 

Recepten (homogeen) gemalen 

De medewerkera van de Komeet hebben in samenwerking met de logopediste receptenboekjes 

samengesteld t.b.v. (homogeen) gemalen voeding. Deze boekjes zijn inmiddels op elke woning 

beschikbaar. 

 

http://www.zonhove.nl/contact/regioberaad
http://www.zonhove.nl/contact/clientvertrouwenspersoon
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Empowerment  

Henny Groote Schaarsberg, geestelijk verzorger gaf uitleg van dit initiatief waarbij het uitgangspunt is 
dat cliënten elkaar helpen met een begeleider op de achtergrond. 3 cliënten en hun begeleiders 
worden hier nu op voorbereid en het voorlopige resultaat is hoopgevend. Het motto is:  “Sterker 
worden met elkaar, van elkaar en voor elkaar”. Voor meer informatie:www.zonhove.nl/nieuws 
 

ICT en EMB 
 
 Karen Sterringa, Ergotherapeut en Benjo Plandsoen, Adviseur ICT,  lieten via een PowerPoint 
presentatie zien hoe ICT programma’s beelden koppelt aan favoriete muziek stimulerend werkt. De 
muziek en het beeld stopt door op een knop te drukken aangepast aan de mogelijkheden van de 
cliënt start alles weer. Voor meer informatie www.zonhove.nl/ontwikkelingen 
 
Huisvesting 

Yvonne den Exter heeft meegedeeld  dat de Raad van Bestuur de mogelijkheden t.a.v. nieuwbouw 
gaat onderzoeken. Daar dat natuurlijk enige tijd in beslag gaat nemen is er budget vrij gemaakt om 
de woningen op te knappen. Zodra er daadwerkelijk sprake is van het besluit tot nieuwbouw zal het 
Regioberaad daar zeker over gaan meedenken. 

 

 

 

Innovatie 

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het inzetten van een 

zorghorloge, met name in de nachtelijke uren. Voor meer informatie:  www.vivago.nl 

 

http://www.zonhove.nl/nieuws
http://www.zonhove.nl/ontwikkelingen
http://www.vivago.nl/
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Bewegen voor meer welzijn 
 
Theo van Haandel,  clustermanager toonde door middel van een filmpje hoe bewegen bij kan dragen 

aan meer welzijn. Men kon zien hoe enkele apparaten bv paardrijden of motor rijden kunnen 

nabootsen doen waardoor met behulp van tv beelden het gevoel daarvan helemaal kan wordne 

ervaren. Voor meer informatie: www.vita-care.eu  wij hopen  u hierover spoedig meer te kunnen 

vertellen en zijn voornemens deze apparaten eind mei in D’n Tref te plaatsen. 

 

 

 
 

LEAN 
 
Vorig jaar is op Zonhove gestart met het project Let’s Lean met als doel een aantal proicessen te 
verbeteren op basis van LEAN principes. Wilt u dit zelf zien ga dan naar 
www.zonhove.nl/ontwikkelingen 
 
Tot slot: 
Volg Zonhove op facebook: www.zonhove.nl/facebook 
 

http://www.vita-care.eu/
http://www.zonhove.nl/ontwikkelingen
http://www.zonhove.nl/facebook

