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De Regionale Medezeggenschapsraad (RMR) Hoeksche Waard is gesprekspartner van en 

werkt samen met het management van de Gemiva-SVG groep van de locaties in de 

Hoeksche Waard. De raad spreekt over beleidsonderwerpen en thema’s die alle locaties 

aangaan en geeft hierbij (on)gevraagd advies. 

De RMR behartigt de belangen van cliënten en hun verwanten van de volgende locaties: 

Woonlocaties: Debussyring, De Hendrikshoeve, Julianastraat 

Dagbesteding: Het Molenschaer, Symfonie, Vlier, Gemivaria, Groen & creatief, 

Dorpsmolen, Buitenmaas 

Kinderdagcentrum:  Symfonie (sinds juni 2021 kdc Kleurrijk)  

Ambulante dienstverlening: regio 10 

Logeerhuis/deeltijd wonen De Bijenkorf 

De RMR bestaat uit de volgende leden: 

Naam: Functie (sinds - tot): Vertegenwoordigt: 
Iris Bos 
 

Lid (2014 - ) 
Voorzitter per 20-11-2019 

De Hendrikshoeve - Het Molenschaer - 
Buitenmaas             

Lian Evers Lid (2014 - 2021) 
Secretaris tot 17-02-2020 

De Hendrikshoeve 

Karin Sirag Lid (2018 - ) 
Secretaris per 17-02-2020 

Kdc Symfonie / Kleurrijk - logeerhuis 
de  Bijenkorf 

Ad Vos        Lid (2014 - ) De Hendrikshoeve - Het Molenschaer - 
Buitenmaas 

Piet Wildeman Lid (2016 - ) Julianastraat - Gemivaria 
Vacant Lid (Leden) Debussyring, de Vlier, Groen & 

Creatief en Buitenmaas en Ac 
Symfonie 

Lian Evers heeft te kennen gegeven na zeven jaar deelname aan de 

medezeggenschapsraad te willen stoppen per 1 januari 2022. De raad bedankt haar voor 

haar bijdrage, betrokkenheid, tijd en inzet namens de ouders/verwanten. 

De RMR is een vijftal keren regulier bijeengekomen in aanwezigheid van de regiodirecteur:  

• 27 januari 2021 (digitaal) 

• 24 maart 2021 (digitaal) 

• 17 mei 2021 

• 04 oktober 2021 

• 08 november 2021 (digitaal) 

Daarnaast is er nog extra vergaderd, waarvan één (08 november) met de RMR Goeree 

Overflakkee. Beide RMR’en vallen binnen Gemiva’s regio 10. 

• 11 februari 2021 

• 31 mei 2021 

• 16 juni 2021 

• 08 november 2021 (digitaal) 

• 29 november (digitaal) 
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De voorgenomen ontmoetingsavond op 24 maart 2021 is i.v.m. de maatregelen door covid-

19 voor de tweede maal niet doorgegaan. De RMR organiseert deze avond speciaal voor de 

ouders/verwanten. Het doel is ontmoeten en geïnformeerd worden. De uitgevallen 

ontmoetingsavond is omgezet in een RMR-vergadering.  

Tijdens de RMR-vergaderingen is onder andere gesproken over de volgende onderwerpen: 

• Regiowerkplan 10 besproken (samen met RMR Goeree Overflakkee) 

Advies: diverse suggesties over een meer praktijkgerichte invulling met regio thema’s 

voor 2022. Hoe kan RMR hier een meer adviserende rol in vervullen. 

 

• Communicatie en samenwerking  (samen met RMR Goeree Overflakkee) 

Voortbestaan en doel medezeggenschap. Ondersteuning Gemiva advies- 

instemmings- en initiatiefrecht relatie met regiodirecteur 

 

 

• Huishoudelijk reglement, rooster van aftreden en zittingstermijnen en het verbeteren 

van contact met de achterban 

 

• Coronamaatregelen en -ervaringen binnen de locaties, maar ook het vervoer en de 

rol van de RMR bij de totstandkoming van de maatregelen 

 

• Vaststellen sluitingsdagen 2022 

 

• Onderwerpen naar aanleiding van mededelingen van Gemiva 

Daarnaast heeft de RMR Hoeksche Waard: 

• Nut en noodzaak van een Regionale Medezeggenschapsraad 

Veel aandacht is besteed aan het bespreken van de meerwaarde van een RMR. Het 

blijkt dat een enkele locatie een Locatie Medezeggenschapsraad (LMR) heeft. Dat 

betekent dat de belangen van ouders en clienten onvoldoende zouden worden 

vertegenwoordigd met betrekking tot Gemiva-beleid als er geen LMR zou zijn. Naar 

aanleiding van de veranderde wetgeving is een nieuw huishoudelijk reglement en 

een vergaderplanning opgesteld. Daarnaast is de vergaderstructuur iets gewijzigd, is 

er gezocht naar een contactpersoon per locatie en is er een enquête gehouden 

onder de verwanten. Voor de doorontwikkeling van de RMR heeft de staffunctionaris 

medezeggenschap I. Faber van Gemiva ons verder geadviseerd en hebben rmr 

leden deelgenomen aan een webinar op 22 juni over de implementatie van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (wmcz). 

 

• Relatie Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) – RMR 

Ondanks vele pogingen van de RMR om tot een relatie met de CMR te komen, is er 

geen verbetering opgetreden. De RMR houdt in dezen vol. Het advies van de RMR 

Hoeksche Waard aan de CMR om elke raad de mogelijkheid te bieden een gemiva 

mailadres aan te maken is overgenomen. Hopelijk draagt dit bij aan de betere 

communicatie tussen raden onderling, vindbaarheid en professionalisering van de 

raden. 
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• Enquête  

Om te onderzoeken wat er onder de verwanten leeft en daarmee het gesprek aan te 

gaan met Gemiva is er een enquête uitgezet. De uitkomst leverde een top drie op, 

die de RMR in 2022 zal uitwerken: 

o Communicatie 

o Hygiëne 

o Gebouwen, brandveiligheid, bhv 

 

• Advies  

In 2021 heeft de RMR 2 maal een positief advies uitgebracht aan de regiodirecteur 

bij het aanstellen van een nieuwe locatiemanager voor zowel de Hendrikshoeve als 

kdc Kleurrijk & logeerhuis de Bijenkorf 

 

• Kascontrole van de CR (lmr) 

 

• RMR leden hebben in 2021 de open dagen bezocht van een aantal Gemiva locaties 

in de Hoeksche Waard 

 

 


