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Datum:  27 september 2022 
Aanvang:  20.30 u.  
 
Aanwezig:  CMR:   De dames Kroon, Loenen en Punter  

De heren, Hoogstad, Lodewijk, en Rexwinkel   
RvB:   Mw. Lewis 
RvT:  Mw. Zefzafi 
Ondersteuner:  Mw. Faber  

Afwezig mk: CMR:  De heren Hakkenberg en Munters 
  RvT:  De heer Bos 
  zk: CMR:  De heer Derobertmasure 
 
Voorzitter: Dhr. Hoogstad 
Verslag:  Mw. Peters – ambtelijk secretaris (AS) 
 

 
 
1. Opening en vaststellen agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigen stellen zich kort 
voor. De agenda wordt onder punt 8. Commissie Kwaliteit Zorg (CKZ) aangevuld met het verslag van 
het gesprek CKZ met vertrouwenspersonen cliënten. 
 
2. Concept-verslag overlegvergadering 5 juli 2022. 
Tekstueel: 
Geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: 
Actiepunten: 
21-25: de evaluatie meerjarenplan 2022-2025 wordt geagendeerd voor de Overlegvergadering van 
29 november as. 
22-20: Mw. Kroon heeft contact gezocht met KansPlus maar nog geen inhoudelijke reactie 
ontvangen. Op een later moment zal zij door KansPlus per mail benaderd worden. 
 
3. Ingekomen post. 

- Wat is uw ervaring met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Mail LSR d.d. 21 juli 2022. 
De vraag vanuit het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) is wat de ervaringen van de cliënt 
en/of de vertegenwoordiger van de cliënt zijn met de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg. 
Hiervoor is een digitale vragenlijst beschikbaar. 
Het idee is dat de CMR (CKZ) een brief opstelt voor de Wzd-functionarissen van Gemiva met als 
bijlage het bericht voor de cliënten en verwanten en daarbij het verzoek aan de Wzd-functionarissen 
om de bijlage te willen sturen/geven aan cliënten/verwanten waar zij mee te maken hebben (gehad). 
Mw. Zefzafi stelt voor dat de CMR in de brief ook eigen –aanvullende- vragen kan opnemen, omdat 
de link van de vragenlijst direct gekoppeld is aan het LSR. Zo kan de CMR eveneens zelf –
geanonimiseerde- ervaringen ophalen. 
Mw. Lewis kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze en zoekt hierover contact met de Wzd-
functionarissen. 
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- LSR-congres cliëntenraden 2 december 2022 Mail d.d. 4 augustus 2022. 
 De dames Kroon en Punter en dhr. Hoogstad geven zich op voor de SamenSterkdag 2022. 
 
- Sanne van der Zalm: Zoomgesprek HKZ-certificering maandag 5 december om 11.00u. Mail       d.d. 5 
augustus 2022. 
Mw. Punter en dhr. Rexwinkel nemen deel aan het zoomgesprek HKZ-certificering. AS beantwoordt 
de mail van mw. van der Zalm. 
 
- RvB: Kwaliteitsdialoog Gemiva en zorgkantoren. Mail d.d. 26 augustus 2022 
Dhr. Hoogstad neemt deel aan de Kwaliteitsdialoog. AS beantwoordt de mail van de RvB. 
 
4. ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ Nota dd. 22 februari 2022. 
- Coördinatie 'kwaliteitsdialoog' namens de zorgkantoren VGZ, CZ en DSW. 
- Uitnodigingsbeleid zorgkantoren richting cliëntenraden.  

 * in aanwezigheid van Dhr. van Broekhoven (VGZ) 
Door verhindering van Dhr. van Broekhoven wordt dit overleg verschoven naar de 
Overlegvergadering van 29 november as. 
  
Mw. Lewis geeft een toelichting op de transitienota: Het kwaliteitskader is een kompas vanuit het 
ministerie van VWS voor de zorginstellingen waarbinnen ook Gemiva zich moet verantwoorden voor 
de geboden zorg. De zorgkantoren –onder verantwoordelijkheid van ministerie van VWS- hebben zelf 
nog geen concreet beeld van wat de praktische uitvoering van de transitienota behelst.  
Mw. Lewis biedt CMR-lid mw. Punter een gesprek aan op haar woonlocatie om haar zorgen over de 
toekomst te bespreken. 
Gemiva zet in op 2 thema’s uit de Kanslijnen/Toekomstbestendige Zorgnota die reeds actueel zijn 
binnen de organisatie: 

- Kwaliteit van dagbesteding. Bijvoorbeeld eenzaamheid binnen dagactiviteiten. 
- Netwerk cliënt. Hiervoor bestaan nog geen uitgewerkte plannen 

De door de CMR beoogde herinvestering van een deel van de winst (zie notulen CMR-overleg van 5 
juli 2022) wordt hierin meegenomen na het overleg van RvB/dhr Gerding met de CMR-afvaardiging 
(13 juli 2022). 
Om ook voor de resterende 10% van de bekostiging van de zorgkosten door de zorgkantoren in 
aanmerking te komen laat Gemiva zich breed informeren over de voorwaarden waaraan de –
vernieuwde- zorg uit de kanslijnen moet voldoen. 
Mw. Lewis brengt verslag uit van een pilot binnen Regio 3 waarbij zorgkantoren (WLZ) en gemeenten 
(WMO) onderwerpen gezamenlijk oppakken die in elkaars verlengde liggen. Ook de 
branchevereniging VGN vraagt om innovaties. In dat kader nemen twee medewerkers van Gemiva 
deel aan de pilot ‘Andere vormen van dagbesteding’. 
Verder gaat het gesprek over de positie van de beleidsmakers t.o.v. de dagelijkse praktijk in de 
gehandicaptensector, waarbij mw. Zefzafi opmerkt dat beleidsmakers geen ervaringsdeskundigen 
hoeven te zijn maar wél affiniteit met de doelgroep moeten hebben en daar ook daadwerkelijk 
informatie ophalen (werkbezoek). Beleidsmatig gemaakte keuzes komen voornamelijk voort uit 
beschikbare financiële middelen.  
Gemiva is nog in gesprek met de zorgkantoren over de twee uit te werken thema’s uit de 
Transitienota. Mw. Lewis zal op de Overlegvergadering van 29 november as. de stand van zaken rond 
de eerste twee kanslijnen verder toelichten. 
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5. Mededelingen: 
* CMR 
Geen mededelingen 
* RvB   
- Mw. Lewis: ‘100 dagen Gemiva’ 
Mw. Lewis wil graag haar 100-dagen-verhaal via de beamer presenteren maar omdat dat binnen 
deze vergadering te veel tijd in beslag neemt volstaat ze met een mondeling verslag van haar eerste 
100 dagen als bestuurder van Gemiva. Leidinggevenden, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad 
hebben inmiddels kennisgenomen van haar verhaal.  
Voordat mw. Lewis aan de slag ging heeft zij zich een goed beeld kunnen vormen van de 
geschiedenis en van de waarden van Gemiva door de jaren heen. Wat hierin opvalt is het vertrouwen 
en de ruimte in de relatie tussen cliënt en medewerker waarbinnen eenieder met elkaar aan de slag 
gaat. Intussen is er meer en meer sprake van complexe zorgvragen. 
Binnen de Gemiviaanse cultuur bemerkt zij echter ook een gebrek aan verbinding tussen regio’s en 
thema’s. Zo zouden o.a. digitalisering en externe positionering verder uitgebouwd kunnen worden 
door met elkaar meer beeldvormend het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld innovatie, 
vrijwilligers of medezeggenschap.  
Toekomstgericht gaat het dan om structuur en duidelijkheid m.b.t. beleid en wetgeving: wie zijn wij 
en waar staan we voor. Handelend vanuit het belang van de cliënt kan elke medewerker trots zijn op 
de organisatie. Daarbij is het ophalen van ideeën en inzichten bij medewerkers essentieel om 
toekomstige stappen te zetten die binnen de organisatie breed gedragen worden. Denk daarbij aan 
kwaliteit van leven en de combinatie arbeid en zorg. 
Na deze eerste ‘verkenning’ komt ‘100 dagen Gemiva’ opnieuw op de agenda van de 
Overlegvergadering van 29 november as. 
 
- Ontwikkelingen corona 
De coronaregiegroep komt weer wekelijks bijeen, omdat de zorgen weer zijn toegenomen. 
Protocollen kunnen in werking treden wanneer de besmettingscijfers weer oplopen (lokaal testen en 
testfaciliteit Swetterhage). Intussen worden er weer vaker testen aangevraagd na een relatief rustige 
zomerperiode. Mw. Loenen vraagt of het zinvol is om het Corona-overleg met de CMR-afvaardiging 
weer op te starten. Mv. Lewis zal dit in de komende coronaregiegroep-vergadering bespreken. 
 
- Business-case ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ 
Zie verslag onder agendapunt 4. 
  
6. Het anti-rokenbeleid van Gemiva. -Stand van zaken consultatieversie- 
In de mail van de RvB van 28 juli jl. aan locatiemanagers wordt gevraagd om uiterlijk 31 oktober te 
reageren op het voorgelegde rookbeleid. Voor zover bekend hebben twee raden (CR/ LMR) 
gereageerd op het rookbeleid. Binnen veel locaties levert het al dan niet roken geen problemen op. 
Mw. Lewis vult aan dat CR/ LMR-en ook met de Regiodirecteuren hierover het gesprek aan kunnen 
gaan. Dit punt komt terug in het CMR-overleg als de opgehaalde gegevens samengevoegd zijn in een 
verslag. 
 
7. Samenwerkingsovereenkomst met SBB (leerbedrijven) Nieuwsbericht Gemiva d.d. 7 juli 2022 

https://www.gemiva-svg.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/Gemiva-tekent-
samenwerkingsovereenkomst-met-SBB 

about:blank
about:blank
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De CMR geeft aan dat de raad het op prijs had gesteld wanneer hij van de samenwerking op de 
hoogte zou zijn gesteld en wat de consequenties zijn van de overeenkomst.  
Mw. Lewis legt uit dat het hier gaat om een bestaande samenwerking die opnieuw onder de 
aandacht is gebracht, omdat de organisatie vol inzet op onderwijs. 
 
8. Commissie Kwaliteit Zorg (CKZ). 
- Omschrijving opdracht vanuit de CMR. 
Mw. Loenen licht toe dat deze omschrijving van de opdracht in het CMR-vooroverleg is besproken en 
dat dit op de Overlegvergadering van 29 november a.s. aan de orde zal komen in het CMR-overleg 
 
- Verslag gesprek CKZ met vertrouwenspersonen cliënten. 
Uit het gesprek is naar voren gekomen dat de cliëntvertrouwenspersonen (CVP) zich meer willen 
profileren onder cliënten-/ lokale medezeggenschapsraden. Om naamsbekendheid onder de 
medezeggenschapsraden te bewerkstellingen hebben zij aanvankelijk de CMR benaderd. CMR vraagt 
op welke wijze deze verbetering van de naamsbekendheid door de RvB weer is opgepakt, want 
kennelijk is naamsbekendheid iets wat onderhouden moet worden. 
Mw. Lewis maakt duidelijk dat de RvB dit punt van de vertrouwenspersonen cliënten onder de 
aandacht heeft en wijst tevens op het onderscheid tussen de cliëntvertrouwenspersonen en de Wzd-
vertrouwenspersonen. De CVP zijn –laagdrempelig- beschikbaar. Wzd-vertrouwenspersonen zijn 
gekoppeld aan de wet zorg en dwang en ondersteunen in specifieke situaties in relatie tot die wet.  
De RvB is in overleg met de afdeling Communicatie hoe beide typen vertrouwenspersonen binnen de 
organisatie beter kunnen worden verankerd. De CMR ziet een mogelijkheid om via de –op handen 
zijnde- digitale infrastructuur binnen de medezeggenschap de RMR-en en de LMR-en te informeren 
over wat er in de CMR overleggen m.b.t. de CVP wordt besproken.  
 
-Extra overleg RvB met CKZ 
Tot slot meldt Mw. Loenen dat op 13 oktober as. de CKZ-overleg nog een extra overleg voert met de 
bestuurder. Agendapunten zijn het digitale dossier en het speerpunt van de CMR ‘Dit vind ik ervan’. 
 
9. Commissie Communicatie.  
- Smoelenboek. 
Alle informatie voor het smoelenboek is aangeleverd. Samen met de afdeling Communicatie wordt 
dit uitgewerkt en binnenkort op de website geplaatst. 
- CMR-visie. 
De CMR-visie in begrijpelijke taal is inmiddels op de website geplaatst. 
- Bijwonen RMR-vergaderingen. 
Op de mail van de CMR aan de RMR-en over het bijwonen van de RMR-vergadering door CMR-leden 
is nog weinig response gekomen. Zonodig wordt de mail na 1 oktober as. opnieuw verstuurd met –dit 
keer-  een afschrift aan de Regiodirecteuren.  
 
10. Kans Plus: ‘Minister publiceert Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een 

beperking’ d.d. 19 juli 2022.  
https://www.kansplus.nl/2022/07/19/minister-publiceert-toekomstagenda-zorg-en-
ondersteuning-voor-mensen-met-een-beperking/ 

De CMR vraagt Mw. Lewis om een eerste reactie te geven op ‘De toekomstagenda’ en de betekenis 
ervan voor Gemiva. 

about:blank
about:blank


Notulen  
CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

 

5 
Notulen CMR 27 september 2022 

Mw. Lewis geeft aan dat het er in ‘De toekomstagenda’ vooral om gaat dat zorgaanbieders een 
antwoord formuleren op complexe zorgvragen en cliëntondersteuning goed op de kaart zetten. Denk 
daarbij aan het –vanuit de visie- doorontwikkelen van zorgprogramma’s voor cliënten met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB/ LVB+) gekoppeld aan leerprogramma’s voor medewerkers.  
Verder gaat het o.a. om zorgtechnologie en innovatie; arbeidsmarkt en vakmanschap en totale 
zorgpakketten (combinatie WLZ en WMO) met een levenslang perspectief voor cliënten.  
Een aantal van deze aandachtsgebieden komen reeds aan de orde in het meerjarenperspectief van 
Gemiva. Het gaat erom deze afzonderlijke doelen met elkaar te verbinden. 
Vanuit de praktijk stelt de CMR een aantal vragen over het realiseren van zorgtechnologie (kosten) 
en geschiktheid van de indicaties van reeds bij Gemiva wonende cliënten. Zou dit kunnen leiden tot 
ook gedwongen verhuizen? 
Mw. Lewis: Gemiva is geen voorstander van –gedwongen- verhuizing van cliënten omwille van 
ontwikkelingen vanuit de Zorgkantoren. 
 
11. Concept CMR-Vergaderschema 2023. 
Concept vergaderrooster RvT 2023.        
De vergadering stemt in met het CMR-vergaderschema 2023 en neemt kennis van het 
vergaderrooster van de RvT 2023. 
 
12. Rondvraag en sluiting. 
Dhr. Lodewijk: in de eerstvolgende Nieuwsbrief wordt de visie van de CMR opgenomen. 
In de Nieuwsbrief daaropvolgend gaat het over de Wet Zorg en Dwang. De CMR zal dan 
terugkoppelen over de reacties die zij heeft opgehaald bij betrokken cliënten en verwanten.  
Mw. Kroon vraagt óf en wanneer het voedingsbudget voor zelfhuishoudens wordt verhoogd. 
Mw. Lewis geeft aan dat de indexering gaat aan de hand van de prijsaanpassingen die het NIBUD 
maakt. Ze geeft een toelichting op de indexatie voor 2023 waarbij het ernaar uitziet dat de 
vergoeding voor voeding en huisvesting eerder naar beneden zal worden bijgesteld dan verhoogd.  
Mw. Zefzafi informeert naar het toezicht op het kopen van gezonde voeding in relatie tot het budget 
van de cliënt. 
Kort komt hierbij de rol/ verantwoordelijkheid/ ondersteuning van de PB-er en locatiemanager aan 
de orde. Ook hoe het gaat in de praktijk met cliënten binnen de ambulante zorg en hun beperkte 
voedingsbudget komt ter sprake. De vraag vanuit de CMR is of begeleiders extra ondersteuning 
behoeven om dit op te pakken met cliënten omdat bekend is dat een deel van de mensen die in 
armoede leeft dit verbergt. Is dat ook het geval bij sommigen van onze cliënten?  Mw. Lewis geeft 
aan dit punt te zullen benoemen. De CMR en RvB houden bij of er vaker vragen over de 
voedingsbudgetten worden gesteld. 
 
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 
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16-32 15 november Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten 
markeren als deze aan CMR worden 
voorgelegd 

GG PM 

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

GG PM 

 
 
 
Actiepunten CMR 
 

Nr. d.d. Omschrijving Actie Wanneer 

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

Dhr GG Januari ‘23 

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

Dhr GG November 
‘22 

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

Dhr GG PM 

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 GG Mei ‘22 

22-23 17 mei Opstellen profielen CMR-zetels CMR Medio ‘22 

22-27 27 sept. Contact met de Wzd-functionarissen over 
ervaringen met WZD (Enquête LSR/ 
Nieuwsbrief Gemiva)) 

Mw. Lewis November 
‘22 

22.28 27 sept. Deelname SamenSterkdag 2022 Mw. Kroon 
Mw. Punter 
Dhr. Hoogstad 

2 dec. ‘22 

22.29 27 sept. Deelname zoomgesprek HKZ-certificering Mw. Punter 
Dhr. Rexwinkel 

5 dec. ‘22 

22.30 27 sept. Kwaliteitsdialoog Gemiva en zorgkantoren. Dhr. Hoogstad Nader te 
bepalen 

22.31 27 sept. Herhaling mail bijwonen RMR-vergaderingen. AS PM 

22.32 27 sept. Indien nodig CMR-RvB corona-overleg Mw. Lewis Nader te 
bepalen 

 
 


