
     

 

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Familieraad van Zeeuwse Gronden. Via deze nieuwsbrief willen 

wij u bijpraten over wie we zijn, onze activiteiten en onze plannen. 

Samenstelling Familieraad 

Nog even om uw geheugen op te frissen. De Familieraad bestaat momenteel uit zeven leden: Marianne 

Cijvat, Anneli Deij, Marianne Kuiper, Marjan van Laarhoven, Rita de Rijke (voorzitter), Bram Schoe en 

Hans van Welsum. Wij hebben allen familie of naasten bij Zeeuwse Gronden, zowel op de locaties als 

ambulant.  

                            

Eenmaal per acht weken hebben wij overleg. Afwisselend op het hoofdkantoor in Terneuzen of op het 

kantoor aan de Herengracht in Middelburg.   

Ook hebben wij structureel overleg met de Raad van Bestuur, het FACT team onder de Westerschelde 

en het Ambulant team boven de Westerschelde en met de vertegenwoordigers van de locaties. Daar-

naast ook structureel overleg met de Clientenraad (CR) en de Ondernemingsraad (OR).  Deze overleg-

gen zijn zeer belangrijk om een goede samenwerking en communicatie met alle teams van Zeeuwse 

Gronden en met de diverse raden te bewerkstelligen.  

In verband met Corona vinden veel overleggen momenteel plaats via Zoom.  

Enquête Familieraad  

Eind 2020 hebben wij onze tweejaarlijkse enquête van de Familieraad gehouden. Voor het eerst kon 

deze ook online worden ingevuld. Dit heeft het mooie resultaat van 98 ingevulde enquêtes en het 

gemiddelde cijfer van 7.9 opgeleverd.  

De waardering voor de organisatie Zeeuwse Gronden is hoog en de communicatie met de medewer-

kers verloopt vriendelijk en toegankelijk. Verder is er grote waardering voor de dagbesteding en de 

activiteiten.  

   



Maar er blijven ook aandachtspunten, zoals de wens van naasten om meer betrokken te worden bij 

de zorg van een familielid, de behoefte aan meer contact bij de ambulante zorg en de vraag om meer 

aandacht voor het schoonmaken van de woning.  

De Familieraad heeft de resultaten van de enquête voorgelegd en besproken met de Raad van Be-

stuur van Zeeuwse Gronden alsmede met de behandelaren en met het FACT team. Tevens zullen de 

individuele resultaten per locatie tijdens de locatie bezoeken worden besproken met de begeleiding 

aldaar.  

De volledige uitslag is terug te lezen op de website van Zeeuwse Gronden. Voor het eerst kunt u daar 

ook de uitslag per locatie/per team terugvinden. 

Jaarevaluaties 

De afgelopen periode zijn de jaarevaluaties van de woonlocaties, de ambulante teams, de dagbeste-

ding Kraaghoeve en van nog een aantal andere dagbestedingen gehouden.                                   

Bij de jaarevaluaties is altijd iemand van de Familieraad aanwezig en ook  worden er enkele ouders 

uitgenodigd. Vanwege corona en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen konden de jaarevalu-

aties veelal niet op de locaties zelf plaatsvinden en daarom werd uitgeweken naar de Kraaghoeve.  

Op een jaarevaluatie geeft de senior een presentatie over de 

 Samenstelling en wijzigingen in het team van de medewerkers;  

 Doelstelling van het afgelopen jaar en voor het komende jaar; 

 Dagbesteding; 

 MIC meldingen; 

 Activiteiten die zijn georganiseerd; 

De jaarevaluaties geven een uitstekend inzicht in het functioneren op de woonlocaties, in de ambu-

lante teams en op de dagbestedingen en geven inzicht in de plannen voor het komende jaar. Tevens 

geven zij de mogelijkheid om van elkaar te leren.  Al met al een uitstekende ontwikkeling en zeer 

leerzaam om deze bij te wonen.  

Jaarverslag 2020  

Het jaarverslag van de Familieraad over het jaar 2020 is inmiddels afgerond en staat op de website 

van Zeeuwse Gronden.  

Komende activiteiten Familieraad  

De komende periode zal de Familieraad een plan gaan opstellen voor het bezoeken van locaties. We 

zullen dan de aandachtspunten van de enquête met de behandelaren en met de begeleiding bespre-

ken.  

Tevens hebben zich inmiddels enige belangstellenden gemeld om ook zitting te nemen in de Familie-

raad en zij gaan in de volgende vergadering kennis met ons maken.  

In onze volgende Nieuwsbrief zullen wij u over beide onderwerpen verder inlichten en ook zullen wij 

u dan informeren over verdere activiteiten van de familieraad die hopelijk weer kunnen plaats gaan 

vinden als de corona maatregelen versoepeld gaan worden. 



 

 

Corona  

In de afgelopen periode was er nog steeds sprake van maatregelen in verband met corona. Wellicht 

heeft u hierdoor minder contact kunnen hebben met uw familielid of met de hulpverleners van uw 

familielid.  Als Familieraad attenderen wij u erop dat u ook altijd zelf contact mag en kunt opnemen 

met de medewerkers van Zeeuwse Gronden als u vragen heeft over uw familielid in dit verband.  

Gelukkig zijn de vaccinaties inmiddels goed op gang gekomen, zodat er binnenkort wellicht meer 

ruimte zal zijn voor contacten.  

Slot 

Tot zover onze tweede nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enigszins te informeren over de fami-

lieraad. Wij vinden het contact met de familie en met de naasten van cliënten van Zeeuwse Gronden 

ontzettend belangrijk. Dus indien u een steuntje in de rug kunt gebruiken of vragen heeft kunt u con-

tact met ons opnemen per email familieraad@zeeuwsegronden.nl of per telefoon naar het algemeen 

telefoonnummer van Zeeuwse Gronden 0115 621314 en dan vragen naar de Familieraad.  

 

Vriendelijke groet,   

Marianne en Marianne  
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