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CONCEPT 
 
Datum:  17 mei 2022 
Aanvang:  20.00 u.  
 
Aanwezig:  CMR:   De dames Kroon, Loenen (voorzitter) en Punter en de heren  
   Derobertmasure (via Zoom), Hakkenberg en Rexwinkel   

RvB:   Dhr. Gerding  
RvT  Mw. Pannekoek en dhr. De Jong 
Ondersteuner:  Mw. Faber  

Afwezig mk: CMR:  De heren Hoogstad, Lodewijk en Munters 
 

Verslag:  Corrie Peters 
 

 
1. Opening  
De vicevoorzitter mw. Loenen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda 
wordt onveranderd vastgesteld.  
 
2. Concept-verslag overlegvergadering 22 maart 2022. 
Tekstueel: 
Geen opmerkingen 
Naar aanleiding van: 
Pag. 5. Punt 13. Rondvraag: navraag door dhr. Gerding bij Greet de Wit (Manager Behandeling & 
Ondersteuning) over een pilot rond de inzet van AVG maakt duidelijk dat het hier gaat om 
opleidingsplekken die Gemiva biedt aan (huis)artsen die deelnemen aan de AVG-opleiding. 
Actiepunten: 
21-19  Medio januari 2023 zal de RvB rapporteren over de stand van zaken binnen ‘Dichtbij in de 

Rijnstreek’ 
21-23 De Jaarrekening is binnenkort beschikbaar, in elk geval vóór het breed overleg RvT op 9 juni 

a.s.   
22-07 Dhr. Hakkenberg informeert in hoeverre het beleid ‘Airco’s in woonlocaties’ is 

gecommuniceerd met de locatiemanagers. Dhr. Gerding heeft het beleid voorgelegd aan de 
afdeling Vastgoed & Faciliteiten (V&F) en zal nagaan hoe de communicatie daarover is 
verlopen. 

 
3. Ingekomen post. 

-       Mail Hoge Gouwe d.d. 28.04.2022 
In de mail vraagt de lokale medezeggenschapsraad (LMR) om het concept rookbeleid in te zien en 
hierover mee te denken. 
RvB: de bestuurder is nog in onderhandeling met de Ondernemingsraad (OR) over het concept-
beleid. Een aangepaste versie zal opnieuw aan de CMR en de OR worden voorgelegd. Na 
overeenstemming krijgen de LMR-en –na de zomerperiode- het rookbeleid voorgelegd en zal om hun 
reactie worden gevraagd. 

- Brief KansPlus en het LSR d.d. 04.05.2022: betreft toekomstplannen van zorgaanbieders 
en zorgkantoren 
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De brief geeft aanleiding om een aantal bijeenkomsten voor cliëntenraden onder de aandacht te 
brengen: 25 juni a.s.: Themabijeenkomst: voor jou wil ik zijn (KansPlus) 
 22 juni a.s.: Cliëntenradenbijeenkomst (Zorg en Zekerheid) 

Diverse informatiebijeenkomst cliëntenraden VGZ: Dhr. Gerding heeft Gertjan van 
Broekhoven (Senior zorginkoper Langdurige Zorg bij VGZ) bereid gevonden om in de CMR-
vergadering van 27 september a.s. informatie te verschaffen en vragen van de CMR te 
beantwoorden. 
CMR-leden die een –externe- bijeenkomst willen bijwonen geven zich op via de Ambtelijk 
Secretaris. 

- Mail Humanitas DMH d.d. 11.05.2022: betreft vervolg brief ‘Meer openbare 
verzorgingsplaatsen’ met een overzicht van de tips, door zorginstellingen en 
cliëntenraden aangeleverd. 

- Mail Humanitas DMH d.d. 03.05.2022: betreft jaarverslag 2021 Centrale Cliëntenraad. 
- Vervolgmail LMR Westeinde d.d. 05.05.2022: betreft vergoeding voor voeding van 

cliënten: krijgen cliënten/vertegenwoordigers schriftelijk bericht wanneer de bijdrage 
wordt gewijzigd?  
RvB: een aanpassing van de vergoeding wordt niet schriftelijk gecommuniceerd. In de 
daarover geformuleerde spelregels is een indexatiebepaling opgenomen en die wordt 
verondersteld bekend te zijn. 
Corrie zal de betreffende mail beantwoorden. 
 

4. Mededelingen: 
* CMR - overleg RMR Hoekschewaard  
Arie Hoogstad (voorzitter CMR) en Corrie Peters (ambtelijk secretaris CMR) hebben op 31 maart jl. 
via Zoom overleg gevoerd met 2 leden van de RMR Hoekschewaard over de communicatie tussen 
CMR en RMR. Er is opheldering gegeven over de miscommunicatie en uitleg gegeven over de 
werkwijze van de RMR met daarbij een principe-afspraak dat leden van de CMR mogelijk op termijn 
een RMR-vergadering bijwonen. 
* RvB  - ontwikkelingen corona 
Het aantal besmettingen is teruggelopen maar wordt nog altijd bijgehouden. Gemiva heeft de eigen 
teststraat gesloten en het Regie-corona-overleg staat on hold. Voor de medewerkers geldt dat ‘de 
rek’ er langzaam maar zeker uit raakt, met name daar waar veel roosterverstoringen voorkomen. 
Met de zomerperiode in het verschiet, een hoog verzuim en een dunne bezetting worden er strakke 
afspraken gemaakt over de spreiding van de medewerkersvakanties. Een mogelijke nieuwe 
coronagolf zal om een alerte reactie van het management vragen en opnieuw een beroep doen op 
de veerkracht van de medewerkers.  
Omdat de versoepelingen per locatie uiteenlopen komen enkele praktijkvoorbeelden aan de orde. 
Mw. Pannekoek (RvT) informeert naar de betrokkenheid van de lokale cliëntenraden bij het bepalen 
van de versoepelingen.  
De RvB heeft geen zicht op de eigen ruimte binnen de afzonderlijke locaties m.b.t. de te treffen 
versoepelingen. Dhr. Gerding zegt toe hiernaar te informeren binnen het management en hiervan 
een terugkoppeling te geven naar de CMR. 
 
5. ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ Nota d.d. 22 februari 2022. 
De nota waarin de gemeenschappelijke ambitie van zorgkantoren en zorgaanbieders is opgetekend 
baart de CMR zorgen. Deze bestaan o.a. uit: 
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- de kanslijnen zijn in feite verkapte bezuinigingen. Dagbesteding wordt verder vermaatschappelijkt, 
ambulante zorg uitgebreid, terwijl er onvoldoende woningen zijn om het wonen met ambulante zorg 
uit te breiden en netwerken worden ingezet alsof die zomaar beschikbaar zijn. 
-er is sprake van een beperkte instroom (huidige en nieuwe indicaties) waardoor netwerken van 
cliënten nóg meer lijken te zullen gaan worden aangesproken 
-  inzet van technologie voor Gemiva (en andere zorgorganisaties) veelal een verregaande technische 
ontwikkeling en té grote investering is waardoor de cliënt tóch op de hulp van de medewerker is 
aangewezen 
- er onvoldoende oog is voor het cliëntenperspectief, wat dit allemaal betekent voor de cliënten en 
hun verwanten. Het is opvallend en zorgelijk dat er weinig aandacht is in de landelijke media voor de 
toekomst van de gehandicaptenzorg. 
De CMR verneemt hierop graag de reactie van de Gemiva: kan de bestuurder nadere 
achtergrondinformatie verschaffen en hoe werken de plannen uit in de praktijk? 
Dhr. De Jong verwijst naar de brief van KansPlus en LSR d.d. 4 mei jl. die als cliëntenorganisaties in 
gesprek zijn met het ministerie van VWS. 
Dhr. Gerding zet kort uiteen hoe de zorgkantoren in opdracht van het ministerie van VWS in het 
verleden bezuinigingen op de zorgbudgetten moesten doorvoeren en daartoe tariefskortingen 
doorvoerden. Ook is de toegang tot zorg ‘afgeknepen’ via het saneren in zorgzwaartepakketten. De 
hervormingen van de langdurige zorg (2005) was ook bedoeld om de macro-kosten te verlagen.  
Steeds grotere groepen hulpvragers doen echter een beroep op de zorg vanuit de WMO waarvoor de 
gemeenten verantwoordelijk zijn. Hierdoor waren de beschikbare zorgbudgetten van de gemeenten 
ontoereikend. 
Dhr. Gerding ziet in de voorliggende nota echter kansen voor creatieve oplossingen binnen de 
zorgverlening waarbij niet alleen de financiering maar meer nog de beschikbare menskracht de 
uitdaging vormt. Helaas is het een realiteit dat er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om in 
de stijgende zorgvraag te kunnen voorzien. Hij toont echter ook begrip voor de zorgen van de CMR. 
Mw. Pannekoek benadrukt dat de branchevereniging VGN –samen met de zorgkantoren- 
vooruitloopt op de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. 
De CMR ziet dat een deel van de vijf kanslijnen uit de nota positief zijn geformuleerd en vraagt zich af 
hoe zorgaanbieders daarop inspelen. De vergadering voert het gesprek o.a. over de politieke keuzes 
en de werkwijze van het ministerie van VWS: vermindering van de groei van de zorguitgaven ligt 
hieraan ten grondslag. Daarbij komt ook de brief van KansPlus en het LSR van 4 mei jl. aan de orde. 
Dhr. De Jong (RvT) adviseert de CMR om de discussie over de kanslijnen uit de brief te ondersteunen 
via KansPlus en LSR. Een andere mogelijkheid is om verantwoordelijke politici uit te nodigen voor een 
werkbezoek. Mw. Kroon –lid van KansPlus- zal bij de belangenvereniging informeren op welke wijze 
de CMR de meeste invloed kan uitoefenen op de beleidsvoornemens uit de transitienota, zodat een 
betrouwbaar vangnet en goede basiszorg voor cliënten gewaarborgd blijft.  
Dhr. Gerding voegt daaraan toe dat de zorgorganisaties, samen met de cliëntenraden, daarin 
gezamenlijk kunnen optrekken. Voor Gemiva geldt dat de organisatie als geheel moet uitdragen dat 
Gemiva een aantrekkelijke werkgever is die medewerkers wil behouden en ruimhartig faciliteert.  
Verder adviseert dhr. Gerding om –door zorgkantoren georganiseerde- bijeenkomsten voor 
cliëntenraden bij te wonen en daar rechtstreeks de stem van de medezeggenschap te laten klinken. 
Bezwaar hierbij is dat de bijeenkomsten overdag plaatsvinden waardoor cliëntvertegenwoordigers 
vrij zouden moeten nemen. Dhr. Gerding biedt daarom aan om zorgkantoor Zorg en Zekerheid uit te 
nodigen om binnen de CMR-vergadering op vragen over de transitienota in te gaan. De vergadering 
stelt dit zeer op prijs. Tot slot komt de mogelijkheid aan de orde om politici uit te nodigen voor een 
werkbezoek en de optie om, namens de CMR, een brief te sturen naar het landelijk overleg van 
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zorgaanbieders en zorgkantoren, met een afschrift naar alle politieke partijen. Vooralsnog wordt 
daar geen besluit over genomen. 
 
6. Kwaliteitsjaarverslag Gemiva 2022 
De CMR vindt het een goed leesbaar verslag waarin een veelheid aan cijfermateriaal is opgenomen. 
Het verslag roept evenwel vragen op hoe de toekomstige zorg binnen de Gemiva eruit zal zien.  
Dhr. Gerding verwijst daarvoor naar het meerjarenperspectief 2022-2025 met als rode draad: het 
meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Met het Kwaliteitsjaarverslag legt de 
organisatie –als zorgaanbieder- verantwoording af aan de zorgkantoren –als geldverstrekker- over de 
geleverde zorg. Aan de orde komt verder: 
- De vraag over de regiobudgetten: vooraf is altijd onbekend of de regiobudgetten van de 
zorgkantoren voldoende zijn om per saldo alle geleverde zorg te betalen; na de finale afrekening met 
het zorgkantoor wordt –tot nog toe- uiteindelijk alle geleverde zorg wel betaald. 
- De eigen regie van de cliënt na de coronaperiode: praktijkvoorbeelden leren dat locaties op 
uiteenlopende manieren teruggaan naar ‘het gewone leven’, waarbij soms nog Corona beperkingen 
worden opgelegd aan cliënten en “het op maat” vormgeven vanuit begeleiding vorm krijgt. 
- Dat de CMR het primair kwantitatieve verslag graag aangevuld zou zien met ook kwalitatieve 
informatie en met doelen die SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. 
- De Teamreflecties: De CMR mist hierbij inbreng van en een terugkoppeling naar de cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers (feedback ophalen van buiten het team van begeleiding ten gunste van de 
kwaliteit) 
Verbeterpunten uit de teamreflecties worden niet vertaald naar organisatiebrede verbetertrajecten. 
De CMR adviseert de Teamreflecties in genoemde zin aan te passen. Voorafgaand aan de 
Teamreflecties zou dhr. Gerding meer nog willen investeren in de locatiemanagers, die vervolgens 
d.m.v. de teamreflecties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zorg. 
- Seksualiteit: m.b.t. de maatschappelijke aandacht voor misbruik (“#MeToo”) en de kwetsbaarheid 
van veel cliënten ziet de CMR een prominentere plek voor kwalitatieve informatie, zoals het 
aangeven wat aan preventie en bewustwording wordt gedaan, bijv. door het Consultatieteam 
Misbruik en Mishandeling (CMM), binnen het kwaliteitsjaarverslag. 
Om binnen de organisatie de (zorg)doelen op een hoger kwaliteitsniveau (meer SMART) te brengen 
suggereert de CMR een mogelijke samenwerking met wetenschappers van een Hogeschool of 
Universiteit. 
De bovenstaande onderwerpen zal de CMR verwoorden in een reflectie van de CMR en uiterlijk 20 
mei a.s. mailen naar de RvB. 
 
7. Commissie Kwaliteit. 
- Conceptverslag d.d. 10 februari 2022. 
Geen opmerkingen 
- Formuleren commissie-opdracht. 
De voorzitter van de commissie schetst de achtergrond van het instellen van de commissie: het 
uitwerken van het speerpunt Dit Vind Ik Ervan als voorbereiding op de CMR-overlegvergadering. 
Vervolgens is het ontwikkelen van de “soft controls” in reactie op het DEV- rapport toegevoegd.  De 
overlegvorm van de commissie ontwikkelt zich echter nagenoeg in een parallelle CMR-vergadering 
met de bestuurder die verantwoordelijk is voor de portefeuille Zorg, hetgeen de commissie niet 
wenselijk acht, ook omdat de status van dat overleg daarmee onduidelijk is. Het incidenteel 
uitwerken van CMR-opdrachten in een extra overleg met deze bestuurder is wel een mogelijkheid. 
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Over doel en overlegvorm van de commissie wordt van gedachten gewisseld. Daarbij stelt dhr. 
Gerding de mogelijkheid aan de orde dat de CMR-overlegvergadering deels ook met de betrokken 
bestuurder (vanaf 01-06 is dat Marjolijne Lewis) gevoerd kan worden omdat er veelal agendapunten 
zijn die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van zorg. Dhr. Gerding kan dan aansluiten wanneer er 
bedrijfsorganisatorische onderwerpen zijn geagendeerd. In het kennismakingsgesprek met Mw. 
Lewis, tijdens de CMR-vergadering van 5 juli a.s., zal dit aan de orde worden gesteld.  
 
8. Commissie Communicatie 
- In de Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de wisseling van het voorzitterschap van de CMR en 
aan ‘de open stoel’ binnen de CMR. 
- Er is een overzicht binnen welke regio er een RMR actief is. Er zijn diverse regio’s zonder RMR. Het 
vinden van mensen die het willen doen is lastig Voor het vormgeven aan (lokale- of regionale) 
medezeggenschap wijst Ingrid (Staffunctionaris medezeggenschap) op een aantal basisprogramma’s. 
Inbreng vanuit cliëntenraden is relevant en heeft wel degelijk zin. 
- De overige punten uit het communicatieplan worden nog verder uitgewerkt.   
 
9. Breed overleg RvT/ CMR/ OR/ RvB is 9 juni 2022. 
Aan het breed overleg RvT zal Helma Punter deelnemen i.p.v. Thomas Derobertmasure. 
 
10. Rooster van aftreden/ zittingstermijnen CMR-leden. 
De voorzitter bedankt dhr. Gerding voor het toesturen van het Rooster van aftreden en het Overzicht 
van de zittingstermijnen CMR-leden. De vervolgstap is aan de CMR: het opstellen van de 
verschillende profielen van de CMR-zetels. Hier is nog geen tijdslijn aan verbonden. 
 
11. Rondvraag en sluiting. 
Mw. Kroon informeert bij de bestuurder naar de vergoeding voor medezeggenschap (LMR)  
Dhr. Gerding is zich niet bewust van een beleidswijziging op dat punt. Over het algemeen geldt dat 
declaraties via de locatiemanager worden afgehandeld. Binnen enkele locaties bestaat de 
mogelijkheid dat medezeggenschapsorganen een eigen budget ontvangen en beheren; alle gemaakte 
kosten –voortvloeiend uit de activiteiten van de raad- worden dan vanuit dit budget betaald, waarna 
daarover verantwoording wordt afgelegd.  
De vraag uit de betreffende LML zal Mw. Kroon ter informatie doorsturen naar Dhr. Gerding.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 
 

 
Werkafspraken CMR-RvB  
 

Nr. d.d. Omschrijving Actie Wanneer 

15-17 17 november Uitnodigingen zorgkantoren aan CMR 
doorsturen per mail 

GG PM 

16-32 15 november Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten 
markeren als deze aan CMR worden 
voorgelegd 

GG PM 
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17-04 28 maart Concept-verslagen CMR na akkoord 
voorzitter en secretaris op website 

GG PM 

 
 
Actiepunten CMR per 17 mei 2022 
 

Nr. d.d. Omschrijving Actie Wanneer 

21-19 18 mei CMR betrekken bij evaluatie Dichtbij in de 
Rijnstreek 

GG Januari ‘23 

21-25 30 november CMR via halfjaarrapportages informeren over 
uitvoering meerjarenplan 2022-2025 en krimp 
formatie 

GG September ‘22 

22-03 1 februari Opstellen werkwijze communicatie RMR-LMR Cie. Comm. PM 

22-05 1 februari Praktijkvoorbeelden rookafspraken cliënten Cie. Comm. Nazomer ‘22 

22-08 22 maart Aangepaste versie Het anti-rokenbeleid van 
de Gemiva-SVG Groep voorleggen aan LMR-en 

GG Kwartaal 3-
2022 

22-11 22 maart Marjolijn Lewis (RvB) uitnodigen in CMR-
vergadering 5 juli 2022 

GG  PM 

22-12 22 maart Visiestuk CMR voor vormgeving voorleggen 
aan de afdeling Communicatie 

Arie/ Corrie PM 

22-15 22 maart Klachten Jaarverslag Klachtenfunctionaris 
categoriseren in jaarverslag 2022 

GG PM 

22-17 17 mei Deelnemen externe bijenkomsten doorgeven 
aan Ambtelijk secretaris 

CMR-leden PM 

22-18 17 mei Mail LMR Westeinde d.d. 5 mei 
beantwoorden 

Corrie Mei ‘22 

22-19 17 mei Informeren naar betrokkenheid van lokale 
cliëntenraden bij bepalen van Corona- 
versoepelingen. 

GG Mei ‘22 

22-20 17 mei Informeren bij KansPlus naar invloed op 
transitienota 

Mw. Kroon Mei ‘22 

22-21 17 mei -Uitnodigen Zorg & Zekerheid binnen CMR-
vergadering m.b.t. transitienota 
- Dhr. Broekhoven (VGZ) aanwezig in CMR-
vergadering 27 sept. as. 

GG 27-09-2022 

22-22 17 mei CMR-reflectie op Kwaliteitsjaarverslag Gemiva 
2022 

DB 20 mei ‘22 

22-23 17 mei Opstellen profielen CMR-zetels CMR PM 

22-24 17 mei LMR-mail doorsturen aan GG m.b.t. 
declaraties LMR 

Mw. Kroon Mei ’22  

 
 


