
     

 

Dit is de eerste nieuwsbrief in het jaar 2022 van de Familieraad van Zeeuwse Gronden. Met 

deze nieuwsbrief willen wij de familie van de cliënten van Zeeuwse gronden inlichten over de 

activiteiten van de Familieraad, en de familie ook meer betrekken bij onze activiteiten.   

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de activiteiten die in het eerste halfjaar van 2022 

hebben plaatsvonden en tevens kijken we vooruit naar hetgeen in het tweede halfjaar 2022 is 

gepland.  

Activiteiten Familieraad voorjaar 2022  

De familieraad bestaat momenteel uit 7 personen, allen familieleden van cliënten die verbonden 

zijn met Zeeuwse Gronden. De wervingscampagne waarvan wij in de vorige nieuwsbrief mel-

ding maakten heeft eind 2021 tot resultaat gehad dat Maril van Waes zich heeft aangemeld als 

familieraadslid.  

Hierboven een foto van de Familieraad met van links naar rechts (zig zag): Marianne Kuiper, 

Bram Schoe, Hans van Welsum, Rita de Rijke (voorzitter), Maril van Waes, Anneli Deij en 

Marianne Cijvat.  

 

De familieraad is een belangrijk orgaan binnen Zeeuwse Gronden. Wij zijn een vaste overleg 

partner van de Raad van Bestuur, hebben overleggen met de hulpverleners van de FACT teams 

en ambulante teams, overleggen met de seniors- en vertegenwoordigers van de locaties. Daar-

naast hebben we regulier overleg met de Clientenraad en Ondernemingsraad. Zo hebben wij 



invloed en bepalen mede het beleid op veel vlakken. Enkele voorbeelden van de overleggen in 

het eerste halfjaar van 2022 zijn:   

Overleg met bestuur ZG 

- In januari 2022 zijn wij door de afdeling communicatie gevraagd om onze input te geven voor 

het te ontwikkelen visie- en missie statement van Zeeuwse gronden. Onze input werd zeer 

gewaardeerd.  

- In februari 2022 hebben wij samen met de Clientenraad en de Ondernemingsraad ons laten 

voorlichten over de aankomende uitbreidingen van Zeeuwse Gronden met locaties buiten de 

provincie Zeeland en hebben wij onze mening ten aanzien van een aantal aspecten kunnen 

geven.  

Overleg met FACT teams en Ambulante teams:  

Behalve bovengenoemde overleggen heeft de Familieraad in het voorjaar natuurlijk ook het 

reguliere overleg gehad met de beide FACT teams (het FACT team Zeeuws Vlaanderen en het 

Fact team Boven de Westerschelde). Deze overleggen vinden eens per kwartaal plaats.  

Bij deze overleggen brengt de Familieraad belangrijke aspecten naar voren zoals….”wat doet 

ZG aan empowerment van onze familieleden die bij ZG wonen of ambulant client zijn ? Wor-

den zij aangemoedigd om meer aan dagbesteding te doen ? Worden cliënten aangemoedigd om 

mee te doen aan opleidingen, activiteiten, buitenshuis te sporten ? “. 

In een recent overleg met het Ambulante team ZeeuwsVlaanderen is vooral de nadruk komen 

te liggen op: “Hoe kunnen familieleden van de ambulante cliënten meer worden betrokken bij 

de zorg”.   De familieraad heeft zo invloed op aspecten die voor de cliënten zelf en voor de 

familieleden van   cliënten belangrijk zijn. De resultaten van al deze overleggen worden terug-

gekoppeld naar de vergadering van de Familieraad zelf (deze zijn eens per 2 maanden).  

Overleg met de locaties en locatie bezoeken 

In het voorjaar van 2022 heeft de Familieraad overleg gehad met de vertegenwoordigers en 

seniors van de locaties. Deze overleggen vinden twee keer per jaar plaats per zoom. Hierbij 

wordt de Familieraad door de medewerkers van Zeeuwse Gronden op de hoogte gebracht van 

de personele ontwikkelingen en kunnen wij  vragen aan hen stellen of ideeën aandragen.  

In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan dat de familieraad vanaf 2022 besloten heeft per loca-

tie/team één lid van de Familieraad de contactpersoon te laten zijn voor de betreffende locatie 

/ team. Op die manier willen we meer zichtbaar en bereikbaar zijn en contact leggen met de 

familie/naasten van cliënten. Door dit directe contact met de locaties krijgen we een actueel 

beeld, en kunnen we vragen  of ideeën terugkoppelen naar het overleg met de seniors.  

Een voorbeeld is dat de FR contactpersoon voor locatie Kruiningen op 20 mei 2022 een fami-

liedag heeft bijgewoond van deze locatie. Er was een gezellige bingo en de sfeer was uitstekend 

met veel familieleden op bezoek. Er wonen vooral jonge cliënten die hier worden begeleid. De 

FR contactpersoon heeft een zeer goede indruk gekregen van deze locatie, de medewerkers, de 



cliënten, de familie van cliënten. Deze manier van contact leggen blijkt dus goed te werken. In 

de volgende nieuwsbrief vertellen we over een ander locatiebezoek.  

 

Familiebijeenkomst Aanschuiftafel  

Op 7 april 2022 konden wij eindelijk de eerste familiebijeen-

komst in de vorm van Aanschuiftafel houden, doordat de corona 

maatregelen waren afgeschaft. Bij de Aanschuiftafel kunnen de 

belangstellenden, familie van cliënten van ZG, onder het genot 

van soep en broodjes luisteren naar een lezing of mondeling ver-

haal en kunnen zij elkaar ontmoeten.  

Deze keer hadden wij twee sprekers gevraagd, Jordi Lander (psycholoog bij ZG) en Peter Knip-

meijer (verpleegkundige bij het FACT team). Beiden hadden een zeer aansprekend en leuk 

gebracht verhaal. Jordi gaf uitleg over diagnostiek en behandelmogelijkheden. Peter gaf uitleg 

over psychose algemeen. Na elke spreker was er de mogelijkheid tot stellen van vragen. Hier-

van werd goed gebruik gemaakt, waaruit bleek dat er goed contact was tussen sprekers en aan-

wezigen.  

De bijeenkomst is als gezellig en informatief ervaren. Het aantal bezoekers was boven ver-

wachting groot. Ook nu weer bleek dat het vooral gaat om de ontmoeting met elkaar: de familie 

onderling, de familie met de FR leden en de familie met de behandelaren.  

 

Jaarverslag 2021  

Nog te vermelden is dat in mei 2022 de Familieraad het Jaarverslag van 2021 heeft uitgebracht. 

Het jaarverslag geeft een goed overzicht van de activiteiten van de familieraad in 2021. Als u 

het jaarverslag wilt lezen kan dat op de website van Zeeuwse Gronden.  

 

Komende activiteiten Familieraad:  

Naast de reguliere overleggen in het tweede halfjaar van 2022, zijn er ook de volgende activi-

teiten:  

Tweede aanschuiftafel:  Gelet op het succes van de eerste aanschuiftafel hebben we besloten 

om in het najaar weer een familiebijeenkomst in de vorm van een “ aanschuiftafel” te organi-

seren en wel op donderdag  13 oktober 2022 met als spreker de nieuwe geneesheer-directeur 

van Zeeuwse Gronden, drs. Wim Otte, psychiater. Voor verdere informatie over de aanschuif-

tafel in oktober verwijzen wij u naar de website van Zeeuwse Gronden. Uiteraard zal de familie 

ook nu weer een persoonlijke uitnodiging toegezonden krijgen.  



Enquête: na de zomervakantie beginnen wij met de voorbereiding van de nieuwe twee jaar-

lijkse    enquête van de Familieraad, die in het najaar van 2022 wordt gehouden onder de fami-

lieleden/ naastbetrokkenen van de cliënten van Zeeuwse Gronden. De vorige enquête dateerde 

van 2020.   Ook dit jaar zal het mogelijk zijn om de enquête digitaal in te vullen en we hopen 

weer op veel respons. De resultaten van de enquête zullen na afloop worden voorgelegd aan het 

bestuur van Zeeuwse Gronden en op de website worden geplaatst.  

 

Tenslotte: 

Tot zover onze eerste nieuwsbrief voor 2022. Mocht u na het lezen van deze Nieuwsbrief den-

ken “die Familieraad dat lijkt me wel wat, zij doen belangrijk werk voor onze familieleden die 

bij ZG wonen” , dan zouden wij het fijn vinden als u met ons contact wilt opnemen. Wij staan 

te springen om meer FR leden, gelet op de vele werkzaamheden.  

Indien u vragen heeft over de Familieraad , kunt u contact opnemen met onze voorzitter Rita 

de Rijke, per email familieraad@zeeuwsegronden.nl of per telefoon naar het algemene tele-

foonnummer van Zeeuwse Gronden 0115-621314 en vragen naar de familieraad. En mocht u 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken of andere vragen hebben,  dan kunt u eveneens met 

ons contact opnemen.  

 

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe ! 

 

De Familieraad van Zeeuwse Gronden      

mailto:familieraad@zeeuwsegronden.nl

