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Gemiva betrekt ouders of vertegenwoordigers van cliënten bij het 

beleid van de organisatie. U kunt meedenken, meepraten en 

meebeslissen via de regionale medezeggenschapsraad (RMR).  

Georganiseerde medezeggenschap is belangrijk. Ouders en 

vertegenwoordigers zijn ervaringsdeskundigen. Door samen te 

werken met de organisatie ontstaat een beter en completer aanbod 

van zorg- en dienstverlening.  

In de Hoeksche Waard is één RMR die is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van alle locaties. Minimaal 4 keer per jaar 

vergadert de RMR met de regiodirecteur en indien nodig met één of 

meerdere Locatiemanagers. Hier worden de ontwikkelingen per 

locatie besproken en houdt de regiomanager de RMR op de hoogte 

van ontwikkelingen binnen de organisatie en de relevante 

regelgeving. Er is geen sprake van individuele belangenbehartiging.  

 

Op een aantal onderwerpen vraagt de organisatie advies aan de 

RMR. Voorbeelden hiervan zijn:  

- Onderwerpen die voor cliënten van meerdere locaties van 

belang zijn en op regioniveau worden besloten  

- Het aannemen van een nieuw locatiemanager of 

regiodirecteur  

- Verhuizing van de locatie of een ingrijpende verbouwing  

- Inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden  

Eénmaal per jaar wordt een ontmoetingsavond gehouden voor 

ouders en/of vertegenwoordigers van cliënten  

Op de site van Gemiva-SVG kunt u meer informatie vinden over 

medezeggenschap waaronder het Reglement Medezeggenschap: 

https://www.gemiva-svg.nl/Clientenweb/Inspraak/Over-medezeggenschap  
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 De leden van de RMR vinden het belangrijk om samen te werken 

met het management van Gemiva. Naast het geven van (gevraagd) 

advies komen signalen en vragen aan de orde. Input vanuit de 

cliënten en de vertegenwoordigers is van belang om een eerlijk en 

open gesprek te voeren. Vragen en opmerkingen kunnen dan ook 

doorgegeven worden aan de leden van de RMR via het mailadres 

van de rmr Hoeksche Waard. Het gaat om zaken die direct van 

invloed zijn op alle cliënten (veranderingen in wetgeving, personele 

inzet, communicatie, contacten met ouders, rechten en plichten, het 

nakomen van afspraken, vervoer, inzet vrijwilligers, enz.)  

De RMR vergadert (o.v.b..van wijzigingen) in 2022 op:   

 

    26 januari, 30 maart, 13 juni, 31 augustus en 21 november  

 

Ouders en/of vertegenwoordigers kunnen de vergaderingen 

desgewenst bijwonen (Graag even aanmelden bij de secretaris).  

De verslagen van de vergaderingen kunt u lezen op de locatiepagina’s 

op de Gemiva-website (www.gemiva-svg.nl).   

De ontmoetingsavond voor ouders en/of vertegenwoordigers zal  

i.v.m. de coronamaatregelen helaas geen doorgang kunnen vinden.  

Daarom zullen wij af en toe een nieuwsbrief via de locatie verspreiden. 

U kunt zich aanmelden via mail als u contactpersoon wil zijn voor uw 

locatie, wij zullen dan 4x per jaar mailcontact hebben over het wel en 

wee van uw locatie.  

Voor meer informatie over de locaties zie:  

https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties  

Voor de verslagen van de RMR-vergaderingen zie het blokje  

‘medezeggenschap’ onder elke locatie op de website.                    

  

mailto:RMR.HOEKSCHEWAARD@GEMIVA-SVG.NL
http://www.gemiva-svg.nl/
http://www.gemiva-svg.nl/
http://www.gemiva-svg.nl/
http://www.gemiva-svg.nl/
http://www.gemiva-svg.nl/
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Zuid-Hollandse-Eilanden/Het-Molenschaer/RMR
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Zuid-Hollandse-Eilanden/Het-Molenschaer/RMR


 

4   

 RMR Hoeksche Waard   

Uw cliëntenvertegenwoordigers:  

  

Adres voor reacties, vragen 

en opmerkingen  

rmr.hoekschewaard@gemiva-svg.nl  

  

  

Iris Bos (voorzitter)  

  

  
Woonlocatie ‘De Hendrikshoeve’  
Ac ‘Het Molenschaer’  
‘Buitenmaas’  

 Ad Vos 

  

Woonlocatie ‘De Hendrikshoeve’  
Ac ‘Het Molenschaer’  ‘Dorpsmolen’  

  

Karin Sirag (secretaris)  Logeerhuis ‘De Bijenkorf’  

  

Adrie de Regt  

 

Vacant o.a. 

Woonlocatie ‘Julianastraat’  ‘de Vlier’  

 

Woonlocatie Debussyring 

AC Symfonie 

KDC Kleurrijk 

 

  

  

  

  

Om de RMR voort te laten bestaan en huidige leden het schema van 

aftreden kunnen volgen zoeken wij naar nieuwe ouders / client  

vertegenwoordigers die willen deelnemen aan de RMR. 

Stuurt u ons een mailtje bij interesse of als u een keer een vergadering 

wilt bijwonen. 


