
     

Vóór u ligt de allereerste nieuwsbrief van de Familieraad van Zeeuwse Gronden. In deze 
nieuwsbrief kunt u lezen wie we zijn, onze ac?viteiten en de plannen die op stapel staan. 

Even voorstellen 

De huidige Familieraad bestaat uit zeven leden: Marianne Cijvat, Anneli Deij, Marianne Kui-
per, Marjan van Laarhoven, Rita de Rijke, Bram Schoe, en Hans van Welsum. We hebben al-
len familie of naasten die wonen op verschillende loca?es van Zeeuwse Gronden of die am-
bulant worden behandeld. De Familieraad is er voor familie en naasten van cliënten. Wij ge-
ven familieleden en naastbetrokkenen van cliënten van Zeeuwse Gronden een stem en een 
plaPorm om ervaringen uit te wisselen. 

Overleggen 

De Familieraad heeQ ongeveer eens per acht weken overleg. Normaal gesproken vindt dit 
overleg plaats in de vergaderruimte in het hoofdkantoor van Zeeuwse Gronden in Terneuzen, 
of in het kantoor aan de Herengracht in Middelburg, echter vanwege de coronacrisis over-
leggen we nu meestal via Zoom. Tevens hebben wij structureel overleg met o.a. de Raad van 
Bestuur, het FACT team onder de Westerschelde en het ambulant team boven de Wester-
schelde en met de vertegenwoordigers van de loca?es. Eveneens worden leden van de Fami-
lieraad regelma?g uitgenodigd om werkoverleggen en jaarevalua?es van de loca?es en van 
de dagbesteding bij te wonen. Dit wordt als zeer zinvol ervaren. 

Loca0ebezoeken 

De Familieraad is zeer betrokken bij de gehele organisa?e. Daarom vinden er regelma?g lo-
ca?ebezoeken plaats. Op deze manier houden we contact met de medewerkers van de loca-
?es en is het goed om te vernemen hoe het daar gaat. Op veel loca?es van Zeeuwse Gron-
den hebben wij als Familieraad “het Hartje” uitgereikt. Dit staat symbool voor “hart voor je 
werk” en “warme betrokken zorg voor onze cliënten”.  Helaas zijn de loca?ebezoeken nu in 
verband met corona niet mogelijk geweest 

 “het Hartje 
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Ac0viteiten 

De Familieraad van Zeeuwse Gronden organiseert regelma?g ac?viteiten voor familieleden 
en naasten van cliënten. Enkele voorbeelden: 

• Familiebijeenkomsten  

• Psycho-educa?e 

• Lezing met een gastspreker in Porgy & Bess  

• Filmavond 

• AanschuiQafel: Op een informele manier met elkaar in gesprek gaan onder het genot 
van een hapje en een drankje. Dit stond op het programma voor 2020. Helaas gooide 
corona le]erlijk roet in het eten. Maar we houden moed en dit  blijQ op de planning 
staan voor betere ?jden. 

  

Twee-jaarlijkse enquête van de Familieraad  

Onze meest recente ac?viteit was het houden van een enquête onder de familieleden en 
naasten van cliënten van Zeeuwse Gronden in december 2020. De resultaten zijn onlangs 
bekend geworden en zullen worden gepresenteerd aan de Raad van Bestuur en aan de ver-
tegenwoordigers van de loca?es. In onze volgende nieuwsbrief kunnen wij u hierover verder 
berichten. 

Tot slot 

Tot zover onze eerste nieuwsbrief. Als Familieraad vinden wij het contact met de familie en 
naasten van de cliënten van Zeeuwse Gronden ontze]end belangrijk. Deze nieuwsbrief is 
daarom een handreiking. Indien u een steuntje in de rug kunt gebruiken, of vragen heeQ, 
kunt u contact opnemen per email aan familieraad@zeeuwsegronden.nl of bellen naar tele-
foonnummer 0115-621314 van Zeeuwse Gronden en vragen naar de Familieraad.  

Tot onze volgende nieuwsbrief ! 

Hartelijke groeten, Marianne en Marianne (namens de Familieraad van Zeeuwse Gronden) 
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