
     

 

Dit is alweer de derde en laatste nieuwsbrief van de Familieraad van Zeeuwse Gronden voor 

dit jaar.  Een jaar dat zeer snel is voorbij gegaan !. In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de 

activiteiten die het afgelopen halfjaar plaatsvonden en richten we onze blik op het nieuwe jaar 

2022. 

De Familieraad van Zeeuwse Gronden zoekt versterking ! 

In onze vorige nieuwsbrief van juni 2021 hebben wij u verteld dat de Familieraad momenteel 

bestaat uit zeven leden. Inmiddels is daar enige verandering in opgetreden omdat er één lid is 

gestopt. 

Vanwege de vele werkzaamheden is er teveel werk voor alleen zes leden. Daarom zijn we in 

oktober/november een wervingscampagne begonnen voor nieuwe leden voor de Familieraad. 

Hiervoor is een flyer gemaakt met de taakomschrijving en gewenste functie eisen. Deze is op 

de website is gepubliceerd en aan alle locaties uitgedeeld. Bij voorkeur wil de familieraad van-

uit elke locatie een vertegenwoordiger hebben. Indien u belangstelling heeft om zitting te heb-

ben in de familieraad kunt u contact opnemen met onze voorzitter Rita de Rijke. Inmiddels heeft 

één nieuw lid zich gemeld ! 

 

                                                 

 
De Familieraad is een belangrijk orgaan binnen Zeeuwse Gronden.  In de vorige nieuwsbrief is aange-
geven welke overleggen wij bijwonen: Raad van Bestuur, FACT teams, Ambulante Teams, Woonbege-
leiding Teams, Clientenraad, Ondernemingsraad. Daarmee blijven we goed op de hoogte van wat 
speelt binnen Zeeuwse Gronden en hebben we ook invloed, en bepalen wij mede het beleid op veel 
vlakken.  
 
Dit jaar hebben we ook voor het eerst kennis gemaakt met het Team Kind en Jeugd. De familieraad 
zelf vergadert eens per 2 maanden. In verband met Corona vinden veel overleggen momenteel 
plaats via Zoom.  

 



Contactpersonen FR per locatie/team vanaf 2022  

In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat de Familieraad het plan had om locaties te gaan 

bezoeken. Dit plan is bijgesteld in die zin dat we dit anders gaan aanpakken, we gaan niet als 

volledige raad bij de locaties op bezoek, maar vanaf 2022 zal per locatie / team één lid van de 

Familieraad de contactpersoon zijn. Op die manier willen we meer zichtbaar en bereikbaar zijn 

en hopen we meer contact te kunnen leggen met familie/ naasten van cliënten.  

De contactpersoon zal namens de Familieraad familiebijeenkomsten van de locatie/het team 

bijwonen, een locatiebezoek afleggen, de jaarevaluatie bijwonen. Bij de locaties is bekend wie 

de contactpersoon is. Bij belangrijke zaken en verzoeken voor ondersteuning zullen wij door-

verwijzen naar onze voorzitter Rita de Rijke.  

Familiebijeenkomst “aanschuiftafel”  18 november uitgesteld  

De Familieraad organiseerde in het verleden altijd zeer goed bezochte familiebijeenkomsten 

bijvoorbeeld in Porgy en Bess in Terneuzen en in de Kraaghoeve. De afgelopen tijd konden 

deze telkens niet plaatsvinden vanwege de corona maatregelen.  

Op 18 November hadden wij voor het eerst weer een familiebijeenkomst in de Kraaghoeve 

georganiseerd met twee sprekers. Er was veel belangstelling voor. Helaas hebben wij deze fa-

miliebijeenkomst in de vorm van een “aanschuiftafel”  op het laatste moment moeten uitstellen 

in verband met de corona maatregelen. Hopelijk kan het volgend jaar wel plaatsvinden. U krijgt 

dan een nieuwe uitnodiging van ons.       

Bijwonen Jaarevaluaties 

Ook dit jaar heeft de Familieraad weer veel jaarevaluaties van de woonlocaties / ambulante 

teams, en verschillende dagbestedingen bijgewoond.  Bij een jaarevaluatie van een loca-

tie/team houdt de senior een presentatie over alles wat te maken heeft met de locatie. Het is 

een terugblik en een vooruitblik, vaak met foto’s over de activiteiten die zijn georganiseerd. 

De jaarevaluatie geeft een uitstekend inzicht in het functioneren op de woonlocatie/het team.  

Dit jaar heeft de Familieraad het idee geopperd om de goede ideeën uit de jaarevaluaties ook 

tussen de verschillende teams te delen zodat men van elkaar kan leren.   

Komende activiteiten Familieraad  

Wij hopen in 2022 weer nieuwe activiteiten te kunnen gaan ontwikkelen als de corona maat-

regelen versoepeld gaan worden. Binnenkort heeft de Familieraad een vergadering waar de 

Familievertrouwenspersoon Ina de Bruyn bij aanwezig zal zijn. Ook zullen wij ons volgend 

jaar gaan bezighouden met welke consequenties de uitbreidingen van Zeeuwse Gronden met 

meer locaties heeft voor de familieraad. Wij zullen u over deze activiteiten en ontwikkelingen 

meer vertellen in de volgende nieuwsbrief.  

Contact van familieleden met Zeeuwse Gronden 



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 hulpver-

leners van uw familielid.  Vanuit de Familieraad attenderen wij u erop dat u zelf óók contact 

kunt en mag opnemen met de medewerkers van Zeeuwse Gronden als u vragen heeft over uw 

familielid.  

Een Kerstgroet  

De Familieraad wenst alle familieleden / naasten van         

cliënten van Zeeuwse Gronden goede kerstdagen toe en   

een gelukkig nieuwjaar 2022 …                                                    

Blijf vooral actief en gezond ! 

 

 

 

Slot 

Dit was onze derde en laatste nieuwsbrief van 2021.  Wij vinden het contact met de familie / 

naasten van cliënten van Zeeuwse Gronden ontzettend belangrijk. Indien u een steuntje in de 

rug kunt        gebruiken of vragen heeft,  kunt u contact met ons opnemen, per email familie-

raad@zeeuwsegronden.nl  of per telefoon naar het algemene telefoonnummer van Zeeuwse 

Gronden 0115 - 621314     en dan vragen naar de Familieraad.  

 

Hartelijke groeten,   

 

Namens de Familieraad van Zeeuwse Gronden 
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