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Verslag van de Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Je hebt visie nodig en ijkpunten om op langere 
termijn succesvol te zijn. Maar in het hier en nu 

moet je juist geen visie hebben, want die is 
alleen maar een blok aan je been.’ 

 
Jet Bussemaker in Trouw, 11 februari 2021 

 
'We weten onszelf zo goed te verbergen, 

we laten onze huid alleen zien als we jong zijn, als die niets te zeggen heeft, 
maar die andere huid, met het verhaal van de tijd en wat we hebben meegemaakt, 

de waarheid van het leven, die laten we zelden zien.' 

Raynor Winn, Het zoutpad, p.164, Uitgeverij Balans, 2019 
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Woord vooraf 
 
In één opzicht was 2020 een jaar als alle andere: de 4 jaargetijden wisselden elkaar af. Tijdens die 
seizoenen schreef onze collega Ernst Timmer verhalen. Ook dat was niet zo anders dan anders. 
Verder kreeg alles wat normaal zo vanzelfsprekend is een bijzondere lading. Ernst schreef over de 
intense, bizarre, verdrietige en soms zo prachtige werkelijkheid waar we in leefden (en nog steeds 
leven). Vanuit het perspectief van onze organisatie. En vanuit zijn persoonlijke perspectief, zoals we 
ook allemaal onze eigen belevingen bij deze merkwaardige periode met ons meedragen. Het 
resultaat, waaraan ook – in dank - Irma Bik, Erica de Haas en Margriet van der Meij meewerkten, 
plofte inmiddels bij alle medewerkers en vrijwilligers op de deurmat. 

 
Je mag de vraag stellen wat een formeel jaarverslag dan nog toevoegt. Die vraag beantwoorden is 
niet eenvoudig. We schrijven dit verslag ook omdat het om begrijpelijke redenen moet. Bestuurders 
en interne toezichthouders moeten zich immers verantwoorden. Het jaarverslag is daarvoor een 
geijkt middel. We hopen uiteraard dat het degenen die op dit type verantwoording wachten – en het 
vanuit hun verantwoordelijkheid moeten beoordelen – zal bevredigen.  
 
Dit jaarverslag verschilt ook van De vier jaargetijden omdat het een ander soort doorkijk biedt op het 
doen en laten van de mensen die samen de Gemiva-SVG Groep vormen. Op onze successen en 
mislukkingen, onze vreugden en zorgen. Dat is ook nuttig, al is het maar omdat het opschrijven ons 
aanzet tot reflectie: doen we wel de goede dingen en doen we ze dan ook goed genoeg? Het zou 
mooi zijn als de lezer ook dat in dit document herkent. 
 
Hoe dan ook: in beide geschriften kijken we op een Gemiviaanse manier terug op een jaar waarin we 
steeds weer de vraag moesten stellen wat er in het leven van onze cliënten en onszelf werkelijk toe 
doet. En misschien ook een jaar waarover onze kinderen en kleinkinderen ons ooit zullen bevragen 
met de woorden ‘vertel eens van…’  
 
We willen iedereen van harte bedanken die zich in 2020 met de Gemiva-SVG Groep heeft verbonden: 
voor de inzet, het uithoudingsvermogen, de creativiteit en vooral ook de nabijheid in deze 
merkwaardige (en gedenkwaardige) periode uit ons bestaan.  
 
Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep 

Gerard Gerding en Jos Hiel 
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Onze verslaglegging over 2020 
 

In deze bundel treft u het jaarverslag van de Raad van Bestuur en dat van de Raad van Toezicht aan.  
We kozen ervoor om ons in dit algemene verslag zoveel mogelijk te beperken. Beschouwingen die 
rechtstreeks relateren aan de kwaliteit van zorg hebben we bewaard voor het ‘bestuurlijk 
kwaliteitsverslag’, dat we op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg tegelijk met dit 
jaarverslag en onze jaarrekening publiceren. 
 

U kunt deze verslagen raadplegen via www.gemiva-svg.nl/jaarverslag. Daar vindt u ook onze 
jaarrekening en de volgende verslagen: 

 Het jaarverslag van onze Klachtencommissie Cliënten; 

 Het jaarverslag van onze klachtenfunctionaris cliënten; 

 Het jaarverslag van onze vertrouwenspersonen cliënten; 

 Het jaarverslag van onze Commissie Meldingen Incidenten Calamiteiten; 

 Het jaarverslag van onze Commissie Ethiek; 

 Het jaarverslag van onze Commissie Vrijheid en Eigen Regie; 

 Het jaarverslag van ons Consultatieteam Misbruik en Mishandeling; 

 Het jaarverslag van onze vertrouwenspersonen medewerkers, stagiaires en vrijwilligers; 

 
Zowel onze Centrale Medezeggenschaps Raad als onze Ondernemingsraad geven een eigen 
jaarverslag uit, dat u ook op onze website vindt. 
 
Via www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gegevens inzien die wij verplicht voor DigiMV hebben 
aangeleverd. Daar vindt u ook onze jaarrekening, volgens voorschrift voorzien van een 
accountantsverklaring. 
  

http://www.gemiva-svg.nl/jaarverslag
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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1. Verslag van de Raad van Bestuur  
 
1.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Verslagleggende rechtspersoon:  Stichting Gemiva-SVG Groep 
Adres: Bleulandweg 1B, 2803 HG, Gouda 
Telefoonnummer: 0182 57 58 00 
Identificatienummer Kamer van Koophandel: 411 74 469 
RSIN: 8060 98 351 
E-mailadres: secretariaat@gemiva-svg.nl 
Website: www.gemiva-svg.nl 

 
1.2 Structuur  
 
De Gemiva-SVG Groep heeft de rechtspersoonlijkheid van de stichting. Het bestuur van de 
rechtspersoon is in handen van een Raad van Bestuur onder toezicht van een Raad van Toezicht. De 
organisatie wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, zoals voorgeschreven in de Wet 
Toelating Zorginstellingen (WTZi).  
 
De Stichting Gemiva-SVG Groep beschikt over de zogenaamde ANBI-status, waardoor de stichting 
over ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is en nog enkele andere fiscale voordelen 
geniet. In het maatschappelijk verkeer treedt de stichting op onder de naam Gemiva-SVG Groep. 
Deze naam gebruiken we ook in het vervolg van dit document. 
 
Per einde verslagjaar waren bij de Kamer van Koophandel naast de hoofdvestiging van de 
rechtspersoon te Gouda 127 nevenvestigingen ingeschreven. 
 

Organisatieschema per 31-12-2020  
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In het verslagjaar zijn de statuten van de stichting aangepast teneinde te sporen met de eisen die het 
fiscale vrijstellingsbesluit voor de vennootschapsbelasting stelt. Bij die gelegenheid zijn ook enkele 
meer redactionele aanpassingen doorgevoerd. De medezeggenschapsorganen adviseerden positief 
over deze wijziging of gaven aan geen behoefte aan het uitbrengen van advies te hebben. 
 

1.3 Kerngegevens 
 

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 
De Gemiva-SVG Groep is een maatschappelijke onderneming die diensten verleent aan mensen met 
een handicap. Onze medewerkers bieden hen een breed scala aan zorg en ondersteuning aan. In de 
praktijk gaat het om woonvormen, activiteitencentra, kinderdagcentra, zorgboerderijen, ateliers en 
logeerhuizen en om dienstverlening in het gezin, bij de cliënt thuis, op school of in zijn werksituatie. 
We bieden de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, 
behandeling en verblijf. De doelgroep bestaat uit kinderen en volwassenen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking, een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel.  
 
De Stichting Gemiva-SVG Groep is de statutaire bestuurder van de Stichting Boerderij Valkendam. 
Het landbouwbedrijf van onze zorgboerderij Valkendam in Alphen aan den Rijn is er in 
ondergebracht. Dat was nodig om het SKAL-keurmerk voor biologische landbouw en veerteelt te 
kunnen behouden en biedt een aantal praktische voordelen bij de nakoming van regelgeving omtrent 
voor de agrarische sector verplichte registraties. 
 
Voorts is de Stichting Gemiva-SVG Groep de statutaire bestuurder van de Stichting SBBG 
Administratie Bewonersfinanciën Gemiva-SVG Groep, voorheen Stichting Beheer Bewonersgelden 
Gemiva (SBBG). Deze stichting is de formele opdrachtnemer van handelingsbekwame cliënten en de 
voor cliënten aangewezen familiebewindvoerders die de Gemiva-SVG Groep hebben verzocht voor 
hen een financiële administratie bij te houden.  
 
We leveren administratieve, facilitaire en bestuurlijke dienstverlening aan een andere organisatie 
voor gehandicaptenzorg: Stichting De Haardstee te Leiden. Om niet bieden we een aantal faciliteiten  
(klachtencommissies, vertrouwenspersonen, informele adviezen) aan de Ark Gemeenschap Gouda. 
Onze klachtencommissies voor cliënten c.q. medewerkers en vrijwilligers fungeren op basis van twee 
vijfpartijenconvenanten tevens als klachtencommissie voor Stichting Het Raamwerk te 
Noordwijkerhout. De Gemiva-SVG Groep voert voor het overige geen private activiteiten uit, anders 
dan die welke gerelateerd zijn aan de direct of indirect uit publieke middelen bekostigde taken. De 
opbrengsten van externe dienstverlening worden verantwoord in de jaarrekening.  
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1.3.2.1  Cliënten, capaciteit, prestaties, personeel en opbrengsten 
De kwantitatieve kerngegevens over deze variabelen zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 
 

 
 
1.3.2.2 Wachtlijsten 
Jaarlijks staan we stil bij de ontwikkelingen op onze wachtlijst. Binnen de Gemiva-SVG Groep wordt 
er doorlopend gewerkt aan het tijdig realiseren van passende zorg en ondersteuning. Betreft het een 
vraag naar ambulante begeleiding of dagbesteding, dan kunnen we die vorm van ondersteuning 
meestal op korte termijn leveren. Bij vragen voor logeeropvang of dagbehandeling op een KDC kan 
het zijn dat er iets langer gewacht moet worden tot dat er plaats vrij is. Dat wordt deels veroorzaakt 
doordat de beschikbare capaciteit volledig bezet is, maar in het domein van de jeugdzorg komt het 
ook voor dat financiële restricties vanuit gemeenten een belemmering vormen voor het (tijdig) 
inzetten van passende ondersteuning. In de behoefte aan 24-uurs verblijfsplekken is lastiger te 
voorzien. Ook het afgelopen jaar hebben we weer gezien dat het aantal cliënten dat bij ons op een 
wachtlijst staat voor een (andere) verblijfsplek verder is gestegen.  
 
In de onderstaande tabel geven we inzicht in onze wachtlijst per 31 december 2020 voor cliënten die 
aangemeld zijn voor een (andere) verblijfsplek bij de Gemiva-SVG groep. Een deel van deze cliënten 

Aantal/bedrag 

2018

Aantal/bedrag 

2019

Aantal/bedrag 

2020

Cliënten per einde verslagjaar

Totaal aantal cliënten 4.989 5.211 5.264 cliënten

Waarvan aantal cliënten verblijf 1.487 1.485 1.487 cliënten

Waarvan aantal cliënten dagbesteding 3.324 3.363 3.403 cliënten

Waarvan aantal cliënten ambulant 1.600 1.789 1.888 cliënten

Waarvan aantal cliënten logeren 130 160 111 cliënten

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar*

3.402 3.408 3.409 personen

Aantal ingezette full-time eenheden gemiddeld over 

het jaar

2.294 2.325 2.371 fte

Waavan aantal ingezette full-time eenheden 

gemiddeld over het jaar (vast)

1.753 1.804 1.834 fte

Waarvan aantal ingezette full-time eenheden 

gemiddeld over het jaar (leerlingen)

200 199 197 fte

Waarvan aantal ingezette full-time eenheden 

gemiddeld over het jaar (flexibel)

341 322 340 fte

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar 171,6 185,1 191,4 mln euro

Waarvan opbrengst Wlz 139,2 149,9 157,1 mln euro

Waarvan opbrengst Jeugdwet 6,8 8,6 8,8 mln euro

Waarvan opbrengst Wmo 13,1 13,7 14,0 mln euro

Waarvan opbrengst PGB/derden 6,6 6,0 4,4 mln euro

Waarvan opbrengst Zvw 0,1 mln euro

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 5,9 7,0 7,0 mln euro

Bedrijfskosten

Totaal bedrijfskosten (in euro’s) in verslagjaar 169,7 179,5 183,0 mln euro

Waarvan personeelskosten 118,2 125,3 131,4 mln euro

Waarvan huisvestingskosten (afschrijvingen, huur, 

rente, bijzondere waarderminderingen)

23,4 22,3 22,7 mln euro

Waarvan overige bedrijfskosten 28,1 31,9 29,0 mln euro

Categorie
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woont op dit moment nog zelfstandig of bij familie. Een ander deel heeft op dit moment al een 
verblijfsplek (binnen of buiten onze organisatie), maar heeft behoefte aan een andere plek. 
Bijvoorbeeld omdat op de huidige verblijfsplek niet langer de benodigde ondersteuning geboden kan 
worden, of omdat de wensen van de cliënt (of verwant) veranderd zijn.  
 

Totaal aantal wachtende cliënten op een (andere) verblijfsplek per 31-12-2020. 
 
We constateren dat cliënten (of verwanten) over het algemeen een sterke voorkeur hebben voor een 
specifieke locatie en zich daarom als niet-actief wachtend (voorheen wenswachtend) laten 
registreren. Daarmee spreken ze uit dat zij wel binnen één jaar een verblijfsplek willen, maar alleen 
op een locatie van voorkeur, en dat ze bereid (en in staat) zijn te wachten tot daar een plaats 
beschikbaar komt. Daarnaast is er een groep cliënten die wel geïndiceerd is voor een verblijfsplek, 
maar die op dat moment (nog) geen daadwerkelijke woonwens heeft, of in elk geval niet binnen een 
jaar een eventueel aanbod voor een verblijfsplek zal accepteren. Ze willen wel alvast bij de Gemiva-
SVG Groep aangemeld staan en in beeld zijn voor een van onze woonlocaties. Zij worden als niet-
wachtend (voorheen slapend wachtend) geregistreerd tot het eventuele moment dat er wel een 
behoefte aan een verblijfsplek bij de Gemiva-SVG Groep ontstaat. 
 
We zien een toename van aanmeldingen voor verblijf van cliënten die niet specifiek een voorkeur 
voor een van onze woonlocaties hebben. De situatie thuis (of bij een andere zorgaanbieder) is dan 
dusdanig urgent geworden dat cliënten breed, dat wil zeggen bij meerdere zorgaanbieders en in 
meerdere regio’s, aangemeld worden. Aangezien we over het algemeen niet direct een passende 
verblijfsplek kunnen bieden, betekent dat eerst een plaats op de wachtlijst. De kans is reëel dat tegen 
de tijd dat een dergelijke cliënt aan de beurt is voor plaatsing er geen vraag meer is. Of men vindt ons 
aanbod toch onvoldoende passend, waardoor een plaatsing niet tot stand komt. 
 
Een deel van de cliënten op onze wachtlijst staat ook als zodanig geregistreerd bij de zorgkantoren. 
Dit zijn cliënten die op dat moment nog geen 24-uurszorg krijgen (bij de Gemiva-SVG Groep of een 
andere zorgaanbieder). De Wlz indicatie is nog niet volledig ‘benut’, en kan daarmee als ‘wachtend’ 
geregistreerd kan worden bij het zorgkantoor. Het totaal aantal wachtende cliënten die in beeld zijn 
bij de zorgkantoren is stabiel, al zien we wel (net als voorgaande jaren) een verschuiving van de 
groep niet-actief wachtend naar niet-wachtend. We kijken nu kritischer naar de vraag of er binnen 
een jaar behoefte is aan een verblijfsplek, aangezien het beleid van de zorgkantoren hierop is 
aangescherpt. Voorheen wilde men toch vaak als niet-actief wachtend geregistreerd staan om op 
deze manier maar vast ‘wachttijd’ op te bouwen, ook al was er op dat moment nog geen concrete 

  
Regio 

Niet-actief wachtend Niet-wachtend 

Totaal 
aantal 

cliënten 

Gemiddelde 
wachttijd 

(jaren) 
Aantal 

cliënten 

Gemiddelde 
wachttijd 

(jaren) 
Aantal 

cliënten 

Gemiddelde 
wachttijd 

(jaren) 

2 47 2,1 22 3,1 69 2,4 

3 158 2,1 66 3,7 224 2,6 

4 134 2,1 44 3,7 178 2,5 

5 83 2,2 53 4,0 136 2,9 

6 32 2,3 13 4,3 45 2,9 

7 7 4,2 1 1,3 8 3,8 

8 40 2,4 22 4,9 62 3,3 

9 64 2,6 44 5,4 108 3,7 

10 28 2,6 18 4,8 46 3,5 

Totaal 
2020 

593 2,3 283 4,2 876 2,9 
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woonwens. Daar gaan we nu niet meer in mee, om hierdoor onze wachtlijst zo zuiver mogelijk te 
houden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de aantallen per zorgkantoor.  
 

Regio 
Niet-actief 
wachtend 

Niet-
wachtend 

Totaal aantal 
cliënten 

Mutatie 
2020-2019 

Delft Westland Oostland (DSW) 1 1 2 -2 

Haaglanden (CZ) 1 1 2 -6 

Midden Holland (VGZ) 18 39 57 +2 

Rotterdam (ZK) 1  1 -1 

Waardenland (VGZ) 17 26 43 -2 

Zuid-Holland Noord (Z&Z) 41 59 100 +9 

Zuid-Hollandse eilanden (CZ) 3 3 6 0 

Totaal 2020 82 129 211  

Totaal 2019 107 104 211  

Mutatie 2020-2019 -25 t.o.v. 2019 +25 t.o.v. 2019 0 t.o.v. 2019  

Aantal wachtende cliënten per 31-12-2020 op de zorgkantoor wachtlijsten. 
 
Grofweg een kwart van de cliëntvragen naar (andere) verblijfsplekken is dus in beeld bij de 
zorgkantoren. Tenminste, waar het gaat om vragen die bij de Gemiva-SVG Groep bekend zijn. Dit 
gegeven is de zorgkantoren (en de landelijke politiek) niet onbekend. Om meer inzicht te krijgen in 
de huidige wachtlijstproblematiek zijn de zorgkantoren onder leiding van het ministerie van VWS 
een verbeterproject gestart. Een van de resultaten van dit verbetertraject is de nieuwe structuur van 
wachtlijstdefinities (wachtstatussen met classificaties). Per 2021 zijn de wachtstatussen uitgebreid 
(van 3 naar 4) en daarnaast zijn 19 classificaties toegevoegd als variabele in het wachtlijstbeheer. De 
wachtstatus is een aanduiding van de urgentie voor opname en de classificatie beschrijft de context 
of de wens van de cliënt of diens omgeving. In de eerste helft van 2021 zullen we voor alle cliënten 
op de wachtlijst bij een zorgkantoor de nieuwe status en classificatie moeten vaststellen en die 
melden aan het betrokken zorgkantoor. De zorgkantoren beogen met dit nieuwe beleid meer zicht te 
krijgen op de wachtlijstproblematiek, zodat hier vervolgens ook beter gericht (inkoop)beleid op 
gevoerd kan gaan worden. Een verdere specificering en detaillering van de definities lost echter het 
capaciteitsprobleem niet op, noch geeft dit zicht op de vragen van cliënten die niet in de lijsten van 
het zorgkantoor opgenomen kunnen worden omdat ze reeds een verblijfsplek hebben. 
Vanzelfsprekend zijn wij met de zorgkantoren in gesprek om hen te helpen bij hun taak om cliënten 
zo snel mogelijk een juiste, passende plek bij hun voorkeuraanbieder te bieden. 
 
1.3.3 Werkgebieden 
De Gemiva-SVG Groep biedt in de provincie Zuid-Holland zorg en ondersteuning aan mensen met 
een beperking. Dat doen we op basis van diverse wettelijke regimes. Voor de Wet langdurige zorg 
(Wlz, de ‘opvolger’ van de voormalige AWBZ) contracteren we met de zorgkantoren Zuid-Holland 
Noord, Midden-Holland, Waardenland, Zuid-Hollandse Eilanden, Haaglanden, Rotterdam en 
Westland, Schieland en Delfland. In 2020 leverden wij in tegenstelling tot 2019 geen zorg aan 
asielzoekers. Deze zorg wordt in voorkomende gevallen gecontracteerd met het zorgkantoor van 
DSW. Aan jeugdige asielzoekers kunnen we zo nodig zorg leveren op basis van een overeenkomst 
met RMA Healthcare. Voor het zesde jaar contracteerden we in 2020 ook met gemeenten. Het gaat 
dan om ondersteuning die geleverd wordt op basis van de Wet op de maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Onder de Wmo 2015 valt ook de zorg die we aan enkele 
cliënten met een indicatie voor beschermd wonen bieden. Op bescheiden schaal sluiten we ook 
overeenkomsten met zorgverzekeraars over wijkverpleging en over paramedische diensten.  
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1.4 Samenstelling Raad van Bestuur  
 
De Raad van Toezicht van de Gemiva-SVG Groep benoemt en ontslaat de leden van de Raad van 
Bestuur en stelt daarmee de omvang van dit orgaan vast. De Raad van Bestuur was op 31-12-2020 als 
volgt samengesteld: 
Dr. G. (Gerard) Gerding, voorzitter (bestuurder sinds 1 februari 1991) 
Drs. J.W.D. (Jos) Hiel, lid (bestuurder sinds 1 januari 1999) 
 
De Raad van Bestuur verricht zijn werkzaamheden op basis van de statuten, een door de Raad van 
Toezicht goedgekeurd bestuursreglement en de NVZD-gedragscode voor de goede bestuurder. Het 
bestuursreglement bevat een bijlage waarin de taakverdeling tussen de twee bestuurders is 
vastgelegd. Het bestuursreglement en deze bijlage zijn met goedkeuring van de Raad van Toezicht in 
het verslagjaar aangepast aan de situatie die in 2019 door het vertrek van de derde bestuurder 
ontstond. In 2020 nam de Raad van Toezicht ook het voorgenomen besluit om de omvang van de 
Raad van Bestuur structureel op twee leden vast te stellen. Dit voorgenomen besluit is ter advisering 
aan de medezeggenschapsorganen CMR en OR voorgelegd. De definitieve besluitvorming is in 2021 
voorzien. De nevenfuncties van de bestuurders – alle geaccordeerd door de Raad van Toezicht – zijn 
vermeld in bijlage 1 bij dit jaarverslag.  
 

1.5 Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties 
 
Elke maatschappelijke onderneming kent vele interne en externe relaties waarmee al dan niet 
verplicht wordt samengewerkt. Dat geldt ook voor de Gemiva-SVG Groep.  
 
Cliënten, hun ouders en hun verwanten 
Zij zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Voor hen zijn we op aarde. Elke zorgrelatie is een relatie 
op individueel niveau, met een eigen betekenis. Maar we investeren ook in de collectieve 
medezeggenschap van cliënten en vertegenwoordigers. Niet omdat het moet, maar omdat we het 
belangrijk vinden onze dilemma’s en zijnsvragen met hen te delen en samen consistente en 
herkenbare beleidslijnen uit te zetten. 
 
Op beleidsmatig niveau is de Centrale MedezeggenschapsRaad (CMR) het platform waarmee we 
bestuurlijk overleg voeren. De CMR publiceert een eigen jaarverslag, dat via onze website is te 
raadplegen. Wij kunnen ons geheel vinden in de weergave die de CMR in dat jaarverslag van het 
gevoerde overleg geeft. Om die reden verwijzen we voor onze verslaglegging over medezeggenschap 
van cliënten en hun vertegenwoordigers naar dit verslag. We voegen daar aan toe dat het wel steeds 
lastiger wordt om (naasten van) cliënten bereid te vinden om in de meer formele vormen van 
medezeggenschap te investeren. Daarom stimuleren we dat de cliënten en vertegenwoordigers die 
dat willen samen met onze medewerkers en leidinggevenden ook van alternatieve vormen van 
betrokkenheid en meedenken gebruik kunnen maken. 
 
Overheden 
Met de overheid – waaronder we niet alleen het ministerie van VWS en de gemeenten verstaan, 
maar ook de door die overheden ingestelde externe toezichthouders (Nederlandse Zorgautoriteit, 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) – proberen we een constructieve relatie te onderhouden. 
Binnen ons maatschappelijk bestel vervullen zij de rol van financier of beoordelaar van 
‘systeemkwaliteit’. Wij realiseren ons dat wij ons dienen te verplaatsen in hun 
verantwoordelijkheden. Meedenken en meebewegen is in het algemeen effectiever dan in het verzet 
gaan.  
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is onze belangrijkste externe toezichthouder. We melden er 
de meldingsplichtige incidenten in de zorgverlening en trekken lering uit de al dan niet thematische 
bezoeken die de IGJ ons brengt. In het verslagjaar hebben we drie keer gemeld. Een van deze 
meldingen had betrekking op seksueel misbruik van een cliënt buiten de zorgrelatie en dus buiten de 
invloedssfeer van de zorgaanbieder. De IGJ gaf daarom aan dat de melding niet verplicht was, maar 
vroeg ons wel om zelf onderzoek te doen. Dat is uiteraard ook gebeurd en leidde tot de conclusie dat 
wij dit misbruik redelijkerwijs niet hadden kunnen voorkomen. Een tweede en een derde melding 
handelden ook over seksueel misbruik, maar dan wel binnen de context van de zorgrelatie. Het 
betrof in de ene situatie misbruik van een cliënt door een medecliënt in een logeercontext. Het 
uitgevoerde onderzoek wees uit dat verbeteringen mogelijk zijn rond de meldcultuur (bekendheid 
met de meldcode en het interne Consultatieteam misbruik en mishandeling) en in de wijze waarop 
het toezicht op de logés is vormgegeven. De IGJ moest zich per ultimo verslagjaar nog over de 
ingediende onderzoeksrapportage uitspreken. De andere situatie betrof een bewoonster van een 
woonlocatie die meldde door een begeleider onzedelijk te zijn betast. Zowel de bewoonster als haar 
wettelijk vertegenwoordiger weigerden vanwege de stress die dat voor de bewoonster zou 
veroorzaken om aangifte te doen. Uit eigen beweging is het voorval wel bij de politie gemeld. Op 
verzoek van de IGJ is onderzoek uitgevoerd. Dit leidde echter niet tot een sluitende bewijsvoering. 
Het contract met de betrokken medewerker is niet verlengd. Een leerpunt uit deze situatie is dat ook 
in geval een medewerker elders binnen onze organisatie werkzaam is geweest er toch referenties 
moeten worden ingewonnen. Over deze kwestie en de vragen die de IGJ ons ter zake heeft gesteld 
was ten tijde van de jaarwisseling nog overleg gaande. 
 
Afgesloten meldingen 
Een melding die al in 2018 was gedaan en die betrekking had op een geweldsincident in een 
woonlocatie – waar men zo collegiaal was om een plotselinge noodsituatie als gevolg van de 
gedwongen sluiting van een particuliere jeugdzorgaanbieder op te vangen – is na het 
spreekwoordelijke goede gesprek door de IGJ in 2020 afgesloten. 
 
Daarnaast sloot de IGJ na ontvangst van de door ons opgemaakte onderzoeksrapportages ook drie 
meldingen uit 2019 af. Twee daarvan betroffen onvrijwillige zorg. Daarbij was sprake van samenloop 
met een klachtzaak, waarin de klaagster ook een vermoeden van opsluiting van een bewoner op zijn 
kamer had geuit. Nadat de klachtzaak was afgewikkeld gaf de klaagster aan de IGJ aan dat zij geen 
verdere behandeling van de kwestie met de (vermeende) opsluiting op de kamer wenste. De tweede 
melding die betrekking had op onvrijwillige zorg ging over een schouderbreuk, opgelopen door een 
bewoonster tijdens een fixatie waarvan moest worden vastgesteld dat die in strijd met de 
behandelrichtlijn in geval van agressief gedrag van een cliënt was uitgevoerd. De derde afgesloten 
melding handelde om een vermoeden van seksueel misbruik van een cliënt van een 
activiteitencentrum door een medewerker. Het uitgevoerde onderzoek leidde niet tot sluitend 
bewijs. Na ontvangst van de rapportage sloot de IGJ ook deze melding af. 
 
De IGJ bracht ons in het verslagjaar geen (verwachte of onverwachte) bezoeken met een al dan niet 
thematisch karakter. 
 
Toezichthouders Wmo 
De ondersteuning die we op basis van de Wlz of de Jeugdwet bieden, valt onder het bereik van de 
IGJ. Voor de zorg die de gemeenten op basis van de Wmo contracteren wijzen zij zelf een 
gemeentelijke toezichthouder aan. In het verslagjaar waren er geen inhoudelijke contacten met deze 
toezichthouders. 
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Zorgkantoren 
Namens de centrale overheid vervullen de zorgkantoren de rol van contracterende en betalende 
partij. Achter de zeven zorgkantoren waarmee wij ook in 2020 voor het leeuwendeel van onze 
bekostiging zaken doen, gaan vijf zorgverzekeraars schuil. We beschouwen hen stuk voor stuk als 
constructieve gesprekspartners. Wel blijven we ons afvragen wat de toegevoegde waarde van deze 
variëteit in de uitvoering van een landelijke, wettelijke regeling is. Dat zou toch een stuk simpeler 
kunnen, met minder bureaucratie en lastendruk.  
 
De zorgkantoren publiceerden in het voorjaar van 2020 hun inkoopbeleid 2021-2023. Met verbazing 
moesten we constateren dat over dit beleid geen behoorlijk overleg met onze branchevereniging 
VGN was gevoerd. Dit klemde des te meer omdat we in dit beleid een radicale koerswijziging van de 
zorgkantoren ontwaarden. Praktisch gesproken wensten de zorgkantoren blijkens hun plannen een 
einde te maken aan de enkele jaren geleden ingezette vereenvoudiging en ontbureaucratisering van 
hun inkoopbeleid. Het oude ‘punten scoren’ voor percentages van het tarief kwam weer op tafel en 
werd gecombineerd met een maximering van het tarief op 96% van het geldende NZa-tarief. 
Gelukkig oordeelde de voorzieningenrechter dat de zorgkantoren hun beleid voor het jaar 2021 met 
onvoldoende zorgvuldigheid hadden ontwikkeld en verbood hij de invoering voor het jaar 2021. 
Inmiddels is op landelijk niveau overleg op gang gekomen over het inkoopbeleid 2022-2023. 
 
Dat alles neemt niet weg dat zorgkantoren van ons mogen verwachten dat wij ons actief en 
navolgbaar inspannen voor het toepassen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in alle 
relevante dimensies. Met het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2019 als aanleiding voerden we samen 
met enkele leden van de Ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de Centrale 
Medezeggenschaps Raad een gesprek over de ‘kwaliteitspraktijk’ zoals verschillende betrokkenen die 
ervaren. Door de beperkingen verbonden aan de corona-epidemie kon dit gesprek dit jaar helaas niet 
worden gecombineerd met een rondleiding door en kennismaking met de cliënten van een locatie.  
 
Gemeenten 
Ook in 2020 onderhielden we al werkende weg onze contacten met de gemeenten als inkoper van 
ondersteuning ten behoeve van burgers. De zonder twijfel complexe verantwoordelijkheid die 
gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is toebedeeld, leidt in 
elk geval tot een verveelvoudiging van het aantal te onderhouden inkoop- en 
verantwoordingsrelaties. In totaal lopen er met afzonderlijke gemeenten en hun onderlinge 
samenwerkingsverbanden zo’n 60 overeenkomsten voor het leveren van zorg en ondersteuning. 
Anders dan bij de zorgkantoren kenmerken die zich door een grote diversiteit. We ervaren dat 
gemeenten nog steeds worstelen met de opgave om deze maatschappelijke opdracht vorm te geven. 
Te vaak gaat het in onze optiek nog over tarieven en procedures. Te weinig zien we dat gemeenten 
ook bereid zijn lastige boodschappen aan hun burgers te brengen. Als er dan een financieel probleem 
ontstaat, kijkt de gemeente naar de zorgaanbieders die niet voldoende zouden ‘transformeren’. 
Diverse onderzoeken tonen aan dat die transformatie bepaald niet in het tempo verloopt dat de 
wetgever destijds kennelijk voor ogen had. Wij stellen vast dat bij veel gemeenten de focus primair 
ligt op budgetbewaking en op het voorkomen van tumult bij de burger, in de media of in de 
gemeenteraad. Het via restrictieve toegang beperken van de verwachtingen van en de toezeggingen 
aan burgers rondom zorg komt nauwelijks of niet van de grond. Dat gezegd zijnde onderkennen we 
dat dit de nieuwe politieke realiteit is en spannen we ons er voor in om rolvast en constructief met 
gemeenten samen te werken. 
 
Gelukkig sluiten veel gemeenten inmiddels meerjarige contracten, die zij soms na de verloopdatum 
met een of twee jaar verlengen. Dat draagt bij aan het spreiden van de contracteringslast. In het 
verslagjaar schreven we in op de ‘open house’ aanbesteding die de gemeenten in de regio 
Haaglanden voor de jeugdzorg uitschreven. Voor alle zorgvormen waarvoor we hebben ingeschreven 
is ons een overeenkomst gegund. Aan de Voornse gemeenten hebben we gemeld dat we niet bereid 
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waren om voor zorglevering in deze gemeenten opnieuw in te schrijven. In onze optiek stelden deze 
gemeenten disproportionele eisen aan aanbieders zoals de Gemiva-SVG Groep, die voor onze 
medewerkers een aanzienlijke lastenverzwaring zouden betekenen en geen reëel cliëntenbelang 
dienen. Na overleg met de betrokken ambtenaren is overeengekomen dat we gedurende 2021 nog 
onder de oude condities onze dienstverlening aan burgers – waaronder kinderen die gebruik maken 
van ons gespecialiseerde kinderdagcentrum in Middelharnis – voortzetten. Na uitvoerig overleg 
bereikten we overeenstemming met ZorgSamen – de combinatie die voor de Wmo-zorg in de 
gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is gecontracteerd - over het voortzetten van de zorg 
voor cliënten die op expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel zijn aangewezen. 
 
Als gevolg van de corona-pandemie stelden diverse gemeenten hun reeds aangekondigde nieuwe 
aanbestedingsrondes uit. Het betrof onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en 
Braassem en Nieuwkoop, die daarom de opdracht aan het samenwerkingsverband Tom in de buurt – 
waarin de Gemiva-SVG Groep deelneemt – met een jaar hebben verlengd. 
 
Partners in ketens en netwerken 
In de dagelijks ondersteuning van cliënten ontmoeten we heel veel andere organisaties en hun 
medewerkers. Dat zijn er veel te veel om hier op te sommen. Bij wijze van illustratie noemen we 
echter huisartsen, thuiszorgorganisaties, zelfstandige aanbieders van zorgdiensten, de MEE-en die in 
ons werkgebied actief zijn, bedrijven waarbinnen onze cliënten (vrijwilligers)werk verrichten, het 
Centrum voor Consultatie en Expertise, vervoersbedrijven en franchisegevers. Met diverse andere 
zorgaanbieders in de branche gehandicaptenzorg onderhouden we over en weer een relatie van 
onderaanneming. Die is nooit een doel op zichzelf, maar steeds een middel om de cliënt 
overeenkomstig zijn voorkeuren en mogelijkheden op een efficiënte manier te ondersteunen.  
 
In de vorige paragraaf noemden we al de combinatie Tom in de buurt. Sinds 2014 bestaat die uit 
Stichting Kwadraad, Stichting Kwintes, Stichting Participe en de Gemiva-SVG Groep, die zich laten 
bijgestaan door Ipse de Bruggen, De Binnenvest, WIJdezorg  en Activite. In het verslagjaar verkenden 
de partners de mogelijkheden om opnieuw samen in te schrijven op de door de gemeenten Alphen 
aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop uit te schrijven aanbesteding voor de jaren vanaf 2022.  
 
In 2018 hebben we na een lange aanloop – zie daarvoor ons Jaarverslag 2017 – onder de naam Go! 
voor jeugd samen met de organisaties Cardea, Horizon, De Opvoedpoli, Kwadraad, Ipse de Bruggen, 
Curium en Prodeba een vliegende start gemaakt met het uitvoeren van de opdracht om voor de  
gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem de integrale jeugdhulp vorm en inhoud te 
geven. Een uitdagende en spannende opdracht, ook gelet op de budgettaire restricties die we met de 
inschrijving hebben geaccepteerd. Tegelijkertijd een uitgelezen mogelijkheid om te leren en te 
experimenteren met een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling, waarbij we als gezamenlijke 
aanbieders ook een verantwoordelijkheid hebben voor het reguleren van de toegang. De praktijk 
wijst uit dat het onder druk tegelijkertijd werken aan inhoudelijke transformatie, andere 
rolverhoudingen tussen hulpverlener en cliënt, het samenwerken met andere aanbieders binnen en 
buiten het gevormde consortium en het realiseren van stevige besparingen bepaald geen sinecure is. 
Nadat 2018 en 2019 in financieel opzicht voor de combinanten sterk verliesgevend bleken, kwam de 
vraag op tafel of het binnen de geldende condities wel mogelijk zou zijn om de gezamenlijke – en met 
de twee gemeenten gedeelde - transformatie-ambities op een ook vanuit bedrijfseconomisch 
oogpunt acceptabele wijze te realiseren. Een door het adviesbureau Rebel Groep uitgebracht rapport 
bevestigde dat hier in feite sprake was van een ‘mission impossible’. In intensief overleg met de 
gemeenten is daarvoor uiteindelijk een oplossing gevonden, die in elk geval een nieuw perspectief 
oplevert. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de gemeenten voor de jaren vanaf 2023 een 
nieuwe aanbesteding tegen meer realistische condities uitschrijven. Dit alles neemt niet weg dat we 
ook binnen de Gemiva-SVG Groep geloven in de inhoudelijke formule van Go!, maar wel in het besef 
dat daarvoor een stevig en langjarig partnerschap met de gemeentelijke opdrachtgevers nodig is, 
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evenals het samen verantwoordelijkheid nemen voor alle financiële en inhoudelijke risico’s die aan 
de complexe opdracht om adequate jeugdzorg aan burgers te bieden verbonden zijn. 
 
Samen met Ipse de Bruggen zijn we onder de merknaam GIJS actief om in een door de gemeente 
Rotterdam gegund kavel zorg aan jeugd met een beperking te leveren. Zoals eerder opgemerkt 
ontmoeten we daarbij in de toeleiding van de categorie cliënten waarvoor wij specifiek hebben 
gecontracteerd de nodige problemen. Hoewel ook de gemeente daarover zorg uitspreekt, zijn die 
problemen – die buiten onze invloedssfeer liggen – nog steeds niet opgelost.  
 
We participeren ten behoeve van de exploitatie van sociale teams in Gouda en omstreken in de 
coöperatie waarin deze functie is ondergebracht. Voorts zijn we lid van de Coöperatie Jeugd- en 
Gezinsteams Holland Rijnland. Bij beide coöperaties detacheren we enkele medewerkers die zich 
met ‘de toegang’ bezig houden. Binnen Holland Rijnland gaven de gemeenten in het verslagjaar te 
kennen ‘eigen wegen’ te willen bewandelen. Dat vertaalde zich in het besluit om niet meer met de 
coöperatie te willen contracteren voor de toegang. Vanwege de corona-pandemie werd de voor die 
toegang geplande aanbesteding echter uitgesteld, waardoor de opdracht voor de coöperatie tot 1 
juli 2021 is verlengd. De Gemiva-SVG Groep heeft in een combinatie ingeschreven op de toegang 
voor de gemeenten Leiden. Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, die de constructie met jeugd- 
en gezinsteams willen voortzetten. Deze combinatie heeft de opdracht per 1 juli 2021 gegund 
gekregen. 
 
Een algemeen punt van aandacht bij dergelijke samenwerkingsverbanden is de rechtspositionele 
positie van medewerkers. De betrokken werkgevers zijn gebonden aan uiteenlopende cao’s. Dat 
veroorzaakt fricties bij medewerkers die – in elk geval in hun beleving – binnen een samengesteld 
team hetzelfde werk doen, maar anders worden gesalarieerd. Deze voor de betrokken medewerkers  
teleurstellende situatie kan eigenlijk alleen maar worden weggenomen door een andere 
rechtspositionele constructie, waaraan dan de keuze voor één arbeidsvoorwaardenregime wordt 
verbonden. 
 
We maken ook deel uit van het samenwerkingsverband Hersenz, waarin 13 zorgorganisaties hun 
kennis en kunde over behandeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische 
fase bundelen. Hersenz biedt cliënten en hun naasten die niet meer in aanmerking komen voor 
extramurale behandeling een integraal, samenhangend programma dat gebaseerd is op de 
cognitieve, fysieke en emotionele aspecten die zijn verbonden aan niet-aangeboren hersenletsel. In 
het verslagjaar is gewerkt aan de oprichting van de Coöperatie Hersenz (oprichting vindt plaats in 
2021), het opstellen van kwaliteitseisen voor het aanbod van Hersenz met als doel de werkwijze 
aantoonbaar te verantwoorden en aan de voorbereiding op de overgang naar financiering vanuit de 
Zorgverzekeringswet per januari 2021. 

In 2020 is de coöperatieve vereniging Dit vind ik ervan! opgericht. Binnen deze coöperatie zijn de 
eigendomsrechten van de methodiek voor cliëntenraadpleging Dit vind ik ervan! ondergebracht en 
wordt deze doorontwikkeld. De Gemiva-SVG Groep is mede-oprichter en lid van deze coöperatie. De 
Raad van Toezicht keurde een daartoe strekkend besluit van de Raad van Bestuur goed. 

Onderzoek 
De drie onderdelen van het onderzoek dat in 2015 met Stichting Omega, het Centrum voor 
Consultatie en Expertise en het Academisch Medisch Centrum is gestart naar indicatoren voor 
kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen zijn in 2018 
afgerond. In 2020 was het de bedoeling het laatste van de vier artikelen te publiceren. Het onderzoek 
heeft door Corona vertraging opgelopen. Het vierde artikel is nog niet ingediend. 
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Onze medewerker David Gast werkt aan een promotieonderzoek naar het effect van 
voedingssupplementen op gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. De cliënten en 
medewerkers van de Gemiva-SVG groep hebben een grote bijdrage aan het onderzoek geleverd, met 
77 van de in totaal 185 onderzoekstrajecten. Daarnaast is er binnen de Gemiva-SVG groep een 
focusgroeponderzoek gedaan naar de acceptatie van supplementen als interventie voor moeilijk 
verstaanbaar gedrag. De dataverzameling is eind 2020 voltooid en de analyses zullen in het voorjaar 
van 2021 plaatsvinden. Voor de promotie worden in totaal zeven artikelen geschreven over de 
volgende onderwerpen: 1) Het effect van supplementen op agressie (meta-analyse). 2) Het effect van 
supplementen op het gedrag van gedetineerden. 3) De acceptatie van supplementen als interventie 
in de zorg. 4) De kwaliteit van voeding bij mensen met een verstandelijke beperking. 5) Het effect van 
supplementen op het darm-microbioom. 6) Het effect van supplementen op agressie bij mensen met 
een verstandelijke beperking. 7) Het doen van een interventieonderzoek naar gedrag binnen een 
kwetsbare populatie (lessons learned). 
 

De Gemiva-SVG Groep is één van de drie organisaties die participeren in het onderzoek ‘Wat vindt u 
belangrijk  in de zorg? Organiseren van menswaardigheid’. De onderzoekers Erik Gallé en John 
Luijten vragen zich of hoe bestuurders die menswaardigheid organiseren. Blijven zij trouw aan 
menselijke waarden als allerlei tegenstrijdige impulsen dat belemmeren en hoe dan wel? De beelden 
die de onderzoekers daaromtrent over onze organisatie hebben opgebouwd zijn in 2018 met ons 
gedeeld. De onderzoekers zijn nog druk doende met het schrijven van een verantwoorde rapportage. 
Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de toegankelijkheid vanuit het perspectief van de lezer. De 
onderzoekers hopen eind 2020 het schrijfwerk afgerond te hebben en te promoveren in 2021/2022 

Medio 2020 is Hanneke Borst (fysiotherapeut bij de Gemiva-SVG Groep) gestart met een 4 jarig PhD 
traject aan de universiteit van Maastricht. Het doel van het promotieonderzoek is om een 
beweeginterventie te ontwerpen om de kwaliteit van leven in het functioneren van personen met 
Rett syndroom te vergroten. 
Het eerste onderzoeksproject (vertalen van een Engelstalige grof-motorische test naar het 
Nederlands) is afgerond en zal worden ingestuurd om te publiceren in een wetenschappelijk 
tijdschrift. Het tweede onderzoeksproject loopt nu, een kwalitatieve Needs Assessment waarin de 
behoeften en prioriteiten voor fysiotherapie voor mensen met Rett syndroom worden 
geïnventariseerd.   
 
Twee medewerkers van de Gemiva-SVG groep zijn toegelaten tot een Masterclass Data Science: 
Zij onderzoeken de vraagstelling ‘Kunnen we het aantal valincidenten voorspellen in de toekomst op 
basis van onze bestaande data als we de huidige richtlijnen hanteren?’ Op basis van de ervaringen in 
de masterclass willen we nagaan op welke manier we beter gebruik kunnen maken van beschikbare 
data voor verbetering van kwaliteit van leven van cliënten. 
 
Financiële instellingen en het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
Voor onze bedrijfsvoering zijn we afhankelijk van kredietverstrekking door onze huisbanken en om 
ons vastgoed te financieren doen we regelmatig een beroep op de kapitaalmarkt. Omdat we over 
een redelijke solvabiliteit beschikken, sinds jaar en dag een sluitende exploitatie kennen en de 
financiële instellingen de kwaliteit van ons management blijkbaar als positief beoordelen, lukt het 
ons tot op heden om in onze behoefte aan externe financiering te voorzien. We realiseren ons echter 
terdege dat de eisen die de banken aan onze bedrijfsvoering stellen toenemen, niet in de laatste 
plaats als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid inzake de zorgsector. Daar spelen we op in door 
in onze bedrijfsvoering tijdig aanpassingen door te voeren en door alleen te investeren in stevige 
business cases. We maken geen gebruik van derivaten. Een groot deel van onze leningenportefeuille 
is geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).  
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Eind 2020 is een nieuwe leningovereenkomst afgesloten van € 10 mln ten behoeve van ons 
meerjareninvesteringsprogramma. Een deel van de lening (€ 6,3 mln) is afgesloten in de vorm van 
een ‘groenlening’. Voor een tweetal nieuwbouwprojecten is een groencertificaat ontvangen 
waarmee, op basis van de Regeling groenprojecten, een rentekorting is ontvangen. Het betreft een 
niet-geborgde overeenkomst met een looptijd van 7 jaar en een aflossingstermijn van 20 jaar.  
 
Dialoog 
Wij geven de dialoog met onze belanghebbenden vorm door hen meer of minder regelmatig, al dan 
niet in vergaderverband, te ontmoeten, uit eigen beweging of op hun verzoek van informatie te 
voorzien en ons ook steeds te oriënteren op relevante ontwikkelingen die bij hen spelen. Ons streven 
is steeds om het evenwicht tussen zenden en ontvangen te bewaren.  
De Jaarverantwoording zorg en jeugd vraagt van ons dat we laten zien dat we ‘economische 
meerwaarde voor de samenleving realiseren’, aandacht besteden aan ‘milieu- en 
duurzaamheidsaspecten’ en actief zijn met ‘het sponsoren van maatschappelijke doelen’. Elders in 
dit verslag gaan we in op onze ambitie om onze ecologische voetafdruk terug te brengen. Onze 
economische meerwaarde zouden we niet in termen van geld maar van beschaving (wat heeft een 
samenleving over voor zijn kwetsbaarste burgers?) willen duiden. We beschouwen onszelf niet als 
sponsor van maatschappelijke doeleinden buiten de gehandicaptenzorg, maar juichen het uiteraard 
toe dat anderen in onze maatschappij hun verbondenheid met de bedoeling van de Gemiva-SVG 
Groep ook in materiële zin laten blijken. 

 
1.6 Belangrijke ontwikkelingen buiten en binnen 
 
Corona 
In maart 2020 werden ook wij plotsklaps geconfronteerd met de uitbraak van het Coronavirus. Dat 
heeft vervolgens een groot deel van onze werkelijkheid bepaald. Toen we op 31 december de balans 
opmaakten, telden we 235 positief geteste cliënten en 318 positief geteste medewerkers. Drie 
cliënten zijn in die periode overleden. Bij de besmettingscijfers moet in aanmerking worden 
genomen dat de testpraktijk in de eerste maanden van de epidemie nog niet was uitontwikkeld. Tot 
de schade behoort zeker ook het soms zeer langdurige – tot in 2021 doorlopende – hersteltraject dat 
een aantal cliënten en medewerkers na een besmetting moesten doorlopen. 
 
Van meet af aan is het opvolgen van de besluiten van het kabinet, het volgen van de richtlijnen van 
het RIVM en het aansluiten bij de adviezen van onze branchevereniging VGN onze leidraad geweest 
in het omgaan met de opgaven waarvoor de pandemie ons stelde (en in 2021 nog steeds stelt). De 
vertaling naar onze organisatie maakten we in het daartoe ingestelde regie-overleg, waarvan de 
manager Behandeling en Ondersteuning, een regiodirecteur, de manager Personeel & Organisatie, 
een communicatieadviseur en de twee bestuurders deel uitmaakten. Aanvankelijk vergaderden we 
dagelijks in dat gezelschap, maar later konden we dat tot twee- of eenmaal per week terugbrengen. 
We bespraken de aantallen besmettingen, het testen, sluiting van locaties, bezoekregelingen, 
communicatie met de diverse belanghouders, roosterproblemen, de beschikbaarheid en de 
distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen en wat dies meer zij. De berichtgeving vanuit de 
VGN hebben we tijdens deze reis door een goeddeels onbekend landschap zeer op prijs gesteld. Een 
compliment aan medewerkers, directie en bestuur van onze branchevereniging is dan ook op zijn 
plaats. 
 
Voor medewerkers schreven we met een zekere regelmaat eindeweeksberichten, waarin we naast 
feitelijke informatie ook onze duiding van de ontwikkelingen gaven, benadrukten wat er goed ging  
(‘samen maken we het verschil!’), het persoonlijke woord niet schuwden en vooral onze waardering 
voor de enorme inzet van velen uitspraken. Met delegaties van de OR en de CMR voerden we na een 
aanloopperiode regelmatig ‘corona-overleg’. We ervoeren aan den lijve wat het betekent om - het is 
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een tot cliché verworden citaat – met 50% van de informatie 100% van de beslissingen te moeten 
nemen. Hier en daar ontmoetten we ook onbegrip voor onze maatregelen en de consequenties 
ervan. Steeds boden we aan daarover in gesprek te gaan, maar we hielden vast aan onze eerder 
geformuleerde uitgangspunten. Een draaiboek voor deze crisis hadden we niet en we hebben dat 
eigenlijk geen moment gemist. ‘Gezond verstand’ is inmiddels een gekaapte term, maar met goed 
nadenken in gezelschap van competente mensen kom je in onze ervaring een heel eind. 
 
In financieel opzicht heeft de zorgsector bepaald niet te klagen over de door de regering genomen 
compenserende maatregelen. Anders dan veel ondernemers hebben wij ons niet druk hoeven te 
maken over omzetderving en extra coronakosten. We vertrouwen erop dat financiers – waarbij 
gemeenten mogelijk wat extra aansporing nodig hebben – hun toezeggingen en de verplichtingen die 
zij op zich namen ook gestand zullen doen. 
 
Binnen de diverse compensatiemaatregelen is ook voorzien in het (gedeeltelijk) bekostigen van 
onderaannemers en vervoerders voor niet-gerealiseerde prestaties. Waar wij zelf onderaannemer 
zijn, hebben wij om compensatie van 90% van de gederfde omzet verzocht. Die is ons in het 
algemeen ook toegekend. De hoofdaannemer kan deze vergoeding declareren bij zijn financier. Onze 
eigen onderaannemers compenseerden wij eveneens voor 90%. In lijn met landelijke afspraken 
hebben we vervoerders 80% van de waarde van de gederfde omzet betaald. 
 
Opmerkelijk was voorts dat de bureaucratie waarmee zorginstellingen gebruikelijk worden omringd 
zich goed wist in te houden. De IGJ speelde haar rol op afstand, we mochten onze 
jaarverantwoording 2019 na 1 juni indienen – een mogelijkheid die we niet hoefden te benutten – en 
ook de uiterste datum voor het inleveren van ons bestuurlijk kwaliteitsverslag werd fors 
opgeschoven. Van die laatste optie hebben we wel gebruik gemaakt. Dit alles roept natuurlijk de 
vraag op of het ook buiten coronatijd met al die verplichtingen niet een paar tandjes minder kan… 
 
Over de samenwerking met onze collega zorgaanbieders hadden we in deze crisistijd niets te 
mekkeren. Wij wisten hen waar nodig te vinden en zij ons. In diverse regionale overlegsituaties 
konden we zo afspraken maken over het inrichten van cohort-units, mocht de nood aan dergelijke 
gespecialiseerde en gesepareerde opvang daadwerkelijk aan de man komen. We hebben het in het 
verslagjaar echter met quarantaines in onze eigen woonlocaties kunnen redden. Wel was onze 
ervaring dat de vier GGD-en waarmee wij in ons werkgebied te maken hebben moeite hadden om 
hun processen goed af te stemmen. Dat veroorzaakte hier en daar ruis en frustratie, bijvoorbeeld 
rond het testen van cliënten. Omdat de GGD-en er aanvankelijk niet in slaagden voor 
zorgmedewerkers voldoende testcapaciteit – met snelle terugmelding van de uitslag – te realiseren, 
openden we op 23 september 2020 op het terrein van Swetterhage een eigen teststraat. In het 
verslagjaar zijn daar bij medewerkers van onze organisatie 499 testen afgenomen. 
 
Veel routines kwamen als gevolg van de pandemie onder druk te staan. Het thuiswerken van 
‘kantoorpersoneel’ kreeg een flinke impuls en we dienden alle inventiviteit te mobiliseren om na 
periodes van beperkte openstelling – alleen voor cliënten wier ouders of partner een cruciaal beroep 
uitoefenen of voor cliënten waarbij het vervallen van dagbesteding tot ernstige gedragsproblematiek 
zou leiden – vanaf de zomer van 2020 onze dagbesteding weer ‘op anderhalve meter’ op te starten, 
onze logeerhuizen te heropenen en cliënten van de ambulante dienstverlening thuis te bezoeken. 
Achteraf bezien hadden we sommige zaken misschien anders kunnen doen (bezoekregelingen, 
informeren verwanten, betrekken vrijwilligers), maar grosso modo vinden we dat we er ons in de 
Gemiva-SVG ‘gemeenschap’ heel behoorlijk doorheen geslagen hebben. 
 
Zoals voor de ziekenhuiszorg de prioriteit uitging naar het realiseren van de benodigde IC-capaciteit 
en het voorkomen van overvraging van de betrokken medewerkers en faciliteiten, zo heeft voor ons 
het beschermen van medewerkers voorop gestaan. Verwanten konden kiezen, maar medewerkers 
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niet. Zij moeten er steeds voor cliënten zijn, willen we ons zorgsysteem in stand houden. Dat het om 
die reden nodig was om inbreuk te maken op (vrijheids)rechten van cliënten en hun verwanten - 
bijvoorbeeld via bezoek- en terugkeerregelingen – vonden en vinden wij dan ook acceptabel. Het is in 
dat perspectief veelzeggend dat veel medewerkers zich in hun privécontacten beperkingen oplegden 
om zo hun inzetbaarheid voor zorgtaken te optimaliseren. Het is mooi dat ook het kabinet die 
enorme inzet onderkende en daarom de zorgbonus van € 1000 per zorgmedewerker in het leven 
riep. Nauwgezet gebruikmakend van de handreiking van onze branchevereniging VGN hebben wij die 
bonus voor 3868 medewerkers aangevraagd. Voor de ongeveer 100 medewerkers van onze 
organisatie die in die periode wel hebben gewerkt, maar daar binnen de regeling van het kabinet niet 
voor in aanmerking kwamen, hebben we de bonus uit eigen middelen bekostigd. In totaal besloeg 
onze aanvraag een bedrag van € 6,6 miljoen. De bonussen zijn met de salarissen in november 2020 
uitbetaald. 
 
In de zomerperiode van 2020 hebben we onder cliënten, verwanten en medewerkers vragenlijsten 
uitgezet om naar hun ervaringen tijdens de ‘lockdown’ te informeren. Op deze uitvraag hebben 211 
cliënten, 501 verwanten en 813 medewerkers gereageerd. 
 
Het globale beeld dat uit hun respons naar voren komt is dat we op hoofdlijnen een ‘voldoende’ tot 
‘goed’ scoren. Door cliënten/verwanten vaak genoemde zaken die we goed gedaan hebben, zijn:   
 Goede vertaling van het landelijk beleid  
 Aandacht van en contact tussen begeleider/locatie en cliënt/verwant  
 Duidelijke informatie  
 
Meerdere cliënten/verwanten gaven aan dat we dit beter hadden kunnen doen:  
 Tempo van het doorvoeren maatregelen 
 Meer maatwerk in maatregelen  
 Meer contact met thuisfront over hoe het thuis ging 
 
We vroegen ook wat men tijdens de crisis ontdekt heeft en vast wil houden. Onderstaande punten 
werden meerdere malen genoemd:  
 Rust in locatie door minder prikkels. 
 Benutten mogelijkheden van beeldbellen.  
 Digitale dagbesteding/alternatieve vormen van dagbesteding.  
 
Als het stof van de pandemie is neergedwarreld zullen we bekijken hoe we deze wensen in onze 
dagelijkse praktijk kunnen integreren. 
 
De beleidscontext 
Wetgeving – en dan met name de inspanningen die we moeten verrichten om de essenties daarvan 
in onze structuren en processen te verweven – is een belangrijke randvoorwaarde voor ons 
functioneren als zorgaanbieder voor kwetsbare medeburgers. In het verslagjaar hebben we veel 
energie gestoken in de implementatie van de procedures die de Wet zorg en dwang ons oplegt. 
Volgens de minister van VWS zou 2020 een overgangsjaar zijn en als het gaat om duidelijkheid over 
wat er exact van zorgaanbieders verwacht wordt, bleek dat ook zo te zijn. Of alle voorschriften die nu 
over onze medewerkers worden uitgestort goed uitvoerbaar zijn, wagen we nog steeds te 
betwijfelen. 
 
Binnen de Gemiva-SVG Groep willen we dat de cliënt zichzelf kan zijn en in contact met anderen kan 
zijn. We willen talenten van cliënten benutten en hen zoveel mogelijk eigen regie over hun leven 
geven. Daar hoort bij dat we cliënten niet in hun vrijheid beperken. Inzichten rondom de inzet van 
onvrijwillige zorg helpen ons om die eigen regie zo min mogelijk in te perken. 
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In het verslagjaar is de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) voorbereid en grotendeels 
onder begeleiding van een daartoe ingestelde stuurgroep uitgevoerd. De ‘oude’ wet Bopz en de 
‘nieuwe’ Wzd verschillen in een aantal opzichten van elkaar. Met name het grotere bereik van de 
nieuwe wet, de verandering van wat onder onvrijwillige zorg wordt verstaan en de introductie van 
een in tijd, taken en verantwoordelijkheden uitgewerkt stappenplan vroegen daarbij om aandacht. In 
onze visie veranderde niets. ”Nee, tenzij” bleef het uitgangspunt. In eerste instantie is de aandacht 
vooral uitgegaan naar het formuleren van beleid, het opzetten van een goed werkbaar registratie- en 
rapportagesysteem, het omzetten van Bopz-registraties naar Wzd-registraties en het voorbereiden 
van scholingsprogramma’s voor verschillende functionarissen die een rol spelen in het Wzd-
stappenplan. Ook is samenwerking gezocht (en gevonden) met externe partners voor het 
organiseren van de vereiste externe adviesfunctie en zijn praktische werkwijzen opgesteld voor onze 
medewerkers. Die kunnen alle relevante informatie vinden op de themapagina onvrijwillige zorg op 
ons intranet. Door de omstandigheden veroorzaakt door het corona-virus zijn er met enige 
vertraging diverse scholingen (deels digitaal) verzorgd en is een programma gemaakt om alle 
zorgmedewerkers te informeren. Hierbij zijn ook de ontwikkelde werkwijzen onder de aandacht 
gebracht. De verwachting is dat al onze medewerkers in het eerste kwartaal van 2021 geschoold zijn.  
 
Het is de bedoeling dat in 2021 de werkzaamheden van de commissie Vrijheid & Eigen Regie – maar 
nu onder de naam commissie Onvrijwillige Zorg - weer worden opgestart en de stuurgroep Wzd haar 
taken afrondt. De commissie werkt vanuit onze visie en ondersteunt op locaties begeleiders en 
cliënten in het zoeken naar mogelijkheden en het op de juiste manier inhoud geven aan 
noodzakelijke en onvermijdelijke vormen van vrijheidsbeperking.  
 
In de Wzd is opgenomen dat periodiek de registraties rondom onvrijwillige zorg worden verzameld 
en geanalyseerd. In de landelijke stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is afgesproken om 
de verplichte jaarlijkse analyse structureel op te nemen in de bestuurlijke kwaliteitsrapportage. Het is 
nog niet helemaal duidelijk in welke vorm dit gegoten gaat worden. Het is mede door de verschillen 
tussen de wet Bopz en de Wzd niet mogelijk om over 2020 een deugdelijke kwantitatieve (of 
kwalitatieve) analyse te geven. We hebben ervoor gekozen om op peildatum 31-12-2020 een aantal 
gegevens te verzamelen. Dit biedt voor 2021 als het ware een nulmeting op basis waarvan volgend 
jaar een analyse is te maken. Er waren op 31 december 2020 154 cliënten geregistreerd met een 
opnamestatus op basis van artikel 21 (voorheen artikel 60 Wet Bopz). Er waren geen cliënten met 
een registratie RM of een IBS.  
 
Op deze peildatum werd bij in totaal 145 cliënten onvrijwillige zorg ingezet. De verdeling van de 
ingezette onvrijwillige zorg over de verschillende vormen is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Vorm van onvrijwillige zorg Verdeling 

Medische handelingen en therapeutische maatregelen 3% 

Beperken bewegingsvrijheid 35% 

Insluiten 36% 

Toezicht (incl. domotica) 20% 

Controle op middelen die gedrag beïnvloeden 0% 

Beperken vrijheid om het eigen leven in te richten 5% 

 
Gezien het grotere bereik van de wet, de uitbreiding van wat onder onvrijwillige zorg wordt verstaan 
en onze ongewijzigde visie op het toepassen van onvrijwillige zorg is de verwachting dat in eerste 
instantie het aantal ingezette maatregelen toe zal nemen voordat eventueel een afname zichtbaar 
zal zijn.  
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Relevant voor onze organisatie is ook de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. 
Hoewel de naam doet vermoeden dat de ingangsdatum van deze opvolger van de ‘oude’ Wmcz in 
2018 ligt, wordt van zorgaanbieders gevraagd om deze wet in overleg met zittende 
medezeggenschapsorganen en met inachtneming van een overgangstermijn van een half jaar per 1 
januari 2021 door te voeren. Die datum halen we niet, want het overleg met de Centrale 
Medezeggenschaps Raad over de vertaling in passende reglementen voor onze 
‘medezeggenschapspiramide’ kostte meer tijd dan voorzien. Heel erg lijkt dat niet want de 
verwachting is dat er aan de praktijk van de medezeggenschap van cliënten en hun verwanten 
nauwelijks iets zal veranderen. Hoewel het goed is dat we samen nog eens worden herinnerd aan het 
belang van een goed vormgegeven medezeggenschap, lijkt de wetgever zich onvoldoende te hebben 
gerealiseerd dat in dit dossier de nodige praktische bezwaren – zoals de beperkte bereidheid van 
cliënten en verwanten om in een strak gereglementeerd medezeggenschapsorgaan plaats te nemen 
– in de weg staan.  
 
In het verslagjaar accepteerde de Tweede Kamer de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), die moet 
voorkomen dat personen met verkeerde intenties een zorgbedrijf beginnen. Die wet past in een 
reeks van wetten die een integere en transparante bedrijfsvoering door zorgaanbieders moeten 
bevorderen. Tot op heden hebben we niet de indruk dat die voor ons vergaande consequenties 
zullen hebben, maar hopelijk helpen ze om de zogenaamde ‘cowboys’ uit de sector te weren. De 
inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2022. 
 
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg treedt gefaseerd in 
werking. Sinds 1 juli 2020 dienen wij cliënten die daarom vragen kosteloos elektronische inzage en 
afschrift van hun eigen dossier te bieden. Bovendien moeten we de loggings ter beschikking stellen 
als de cliënt daarom vraagt. Dat kunnen we helaas niet omdat het door ons – en veel aanbieders – 
benutte ECD daar geen technische voorziening voor bevat. Overigens is ons in het verslagjaar slechts 
tweemaal om een inzage of afschrift, zoals in de wet bedoeld, gevraagd. De betrokken vragers 
ontvingen via beveiligde mail een omvangrijk pdf-bestand. 
 
Als nawee van de Hervorming Langdurige Zorg – een operatie van het kabinet Rutte-Asscher uit 2014 
– is op 1 januari 2021 de Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiënten (GZSP-zorg) overgeheveld 
naar de Zorgverzekeringswet. Dat impliceert een uitbreiding van de contracteringslast voor 
zorgaanbieders en soms afrekening tegen 50 of 70% van het NZa-tarief. De discussie over 
behandeling binnen de Wlz is nog steeds niet afgerond. Wel sloot onze branchevereniging VGN met 
landelijke partijen waaronder de Landelijke Huisartsen Vereniging een convenant inzake de medisch-
generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hopelijk biedt dit perspectief op een verdere 
‘normalisering’ van de toegang tot medische diensten voor mensen met een beperking die in 
instellingen wonen. Gelet op het bestaande en voorziene tekort aan medisch-specialistische zorg 
voor deze doelgroep zou dat geen slechte zaak zijn. 
 
Accommodaties 
In het verslagjaar besloten we om de ontwikkeling van een dagbestedingslocatie voor Swetterhage 
volgens een ontwerp van de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser stop te zetten. 
Ondanks het enthousiasme van velen en hun enorme inzet om de realisatie mogelijk te maken, 
moesten we de conclusie trekken dat er in financieel opzicht geen sprake was van een haalbare 
kaart. Dat was een verdrietig besluit, maar in onze ogen het enige verstandige. We danken vanaf 
deze plek iedereen nogmaals die ons in het traject van de afgelopen jaren heeft gesteund en 
bijgestaan. Hartverwarmend waren de reacties van gevers die hun toegezegde of reeds gestorte 
bijdrage ter beschikking stelden voor een nieuwe kinderboerderij op het Swetterhage-terrein. Alle 
anderen hebben uiteraard de reeds door hen als gift overgemaakte bedragen terugontvangen. 
Inmiddels is een ontwerp gemaakt voor een vervangend dagbestedingsgebouw voor ongeveer 100 
cliënten. We gaan uit van oplevering in 2023.  
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Veel energie is ook gaan zitten in de ontwikkeling van het project Langerakkerweg in Schoonhoven 
(33 appartementen voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking of moeilijk verstaanbaar 
gedrag). Onze partner in dit project is een grondeigenaar die de accommodatie voor ons bouwt en 
daarna aan ons verhuurt. We kochten in Gouda een appartementsrecht van de gemeente om te 
kunnen beginnen met de vervangende bouw van het KDC Bloemendaal. De oplevering van het 
nieuwe KDC is in 2022 voorzien. Voor het vrijkomende perceel aan de Magalhaeslaan in Gouda 
ontwikkelen we een plan voor het realiseren van een woonlocatie.  
 
We verkochten panden aan de Oostelijke Achterweg in Middelharnis en de Geversstraat in 
Oegstgeest omdat we die in het kader van onze huisvestingsstrategie niet meer nodig hadden.  
In het verslagjaar is volgens planning verder gebouwd aan een nieuw onderkomen voor het 
kinderdagcentrum in Oud-Beijerland en de realisatie van 47 appartementen aan het Kanaalpark in 
Leiden. We verwachten de opleveringen in 2021. Daarnaast zijn plannen in ontwikkeling voor een 
woonlocatie in Drechtsteden en de vervanging van het activiteitencentrum Spoorzicht in Dordrecht. 
 
ICT en AVG 
We werkten in 2020 aan de verdere verbetering van de veiligheid van onze ICT-voorzieningen en het 
gebruik daarvan. Als vervolg op een ‘e-Health inspectiebezoek’ van de IGJ in 2019 lieten we een 
aantal penetratietesten uitvoeren. Een extern assessment wees uit dat we qua beveiliging op de 
goede weg zijn. Zoals alle Citrix-gebruikers werden ook wij opgeschrikt door berichten over ‘lekken’ 
binnen deze software. Daardoor konden we een aantal dagen slechts beperkt gebruik maken van ons 
netwerk. Dit heeft niet tot ernstige verstoringen in de zorgverlening of de bedrijfsvoering geleid. 
In het verslagjaar werd ons ook bericht dat de leverancier van ons ECD PlanCare door een andere 
partij was overgenomen, die vervolgens aangaf PlanCare te gaan uitfaseren. Dat was voor ons 
aanleiding om – ook gegeven de beperkingen in het gebruiksgemak van dit programma en de 
belasting die het onderhoud ervan met zich meebrengt – de oriëntatie op een vervangend pakket te 
starten. We hebben ons daarbij laten bijstaan door een extern bureau, dat een aantal ‘proeverijen’ 
met op de markt beschikbare opties voor ons heeft georganiseerd. In 2021 maken we een keuze die 
we dan per 1 januari 2022 willen effectueren. 
 
Over de inrichting van onze ICT-huishouding hebben we ook advies gevraagd. Op die basis kozen we 
voor ontwikkeling richting een ‘regie-organisatie’, waarbij de pragmatische kanttekening past dat de 
rauwe werkelijkheid ons dwingt om naast ‘uitbesteding’ (Software as a Service) voor diverse functies 
een eigen datacenter in de lucht te houden. 
 

Organisatie 
Op 1 januari 2020 was de formele vorming van een Dienst Vastgoed en Faciliteiten een feit. Daarin 
zijn functies rond huisvesting, bouwen, beheer, onderhoud, facility en vervoer samengebracht. 
Binnen de dienst wordt nu gewerkt aan he herordenen van die functies, zodat er logische samenhang 
tussen de verschillende pakketten ontstaat en ook duidelijkheid komt over de rollen die de 
medewerkers van de dienst ten opzichte van de lijnorganisatie hebben. Ook vormden we binnen ons 
Servicecentrum een afdeling Digitale Zorg, waarin de helpdeskfunctie en het applicatiebeheer voor 
ons ECD zijn samengebracht.  
 
Door het vertrek van het hoofd Leren en Ontwikkelen is opnieuw nagedacht over de positionering 
van deze afdeling binnen onze organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat we zijn teruggekomen op een 
besluit van een aantal jaren geleden en de afdeling grotendeels weer onder de aansturing van de 
manager P&O brengen. De opgave om ons opleidingsbeleid duidelijker te structureren en aan onze 
zorginhoudelijke ambities te koppelen is daarmee echter nog niet gerealiseerd. Met het opstellen 
van aan de zorgprogramma’s gekoppelde leerprogramma’s zijn we in het verslagjaar wel een stuk 
gevorderd, maar aan de logistieke uitwerking moeten we nog de nodige aandacht geven. Daarom is 
inmiddels besloten daarvoor een ‘kwartiermaker’ op tijdelijke basis aan te trekken. 
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In 2020 zijn we gestart met een andere overlegstructuur tussen de regiodirecties, het management 
van het Servicecentrum, stafmedewerkers en de Raad van Bestuur. Aanvankelijk splitsten we dit 
overleg in een overleg met ‘staf’ en een overleg met ‘management’, waarbij de vraag wie er nu ‘echt’ 
onder welk ‘segment’ valt natuurlijk voor veel spraakverwarring zorgt. Het is onmiskenbaar een 
omvangrijk gezelschap, maar vanuit de gedachte dat ‘meegenomen worden’ en ‘inbreng kunnen 
leveren’ de ambities zijn die we met dergelijk overleg willen realiseren, is aan het eind van het 
verslagjaar besloten om beide overlegvormen te integreren. Na een jaar evalueren we de ervaringen. 
 

Meerjarenperspectief 
In het voorjaar van 2017 stelden we het meerjarenperspectief – onze term voor een strategisch plan 
– voor de jaren 2017 tot en met 2020 vast onder de titel ‘Realistisch werken aan het gewone leven’. 
Nu we aan het eind van de planperiode zijn, is het zaak de eindstand op te maken, ook met het oog 
op de ontwikkeling van een perspectief voor de jaren 2021 tot en met 2024. In dit jaarverslag 
volstaan we met reflectie op de drie uitgangspunten reflectie, verhalen vertellen en aanspreken. 
Daarbij past de kanttekening dat door de corona-pandemie ook binnen onze organisatie een groot 
deel van de voor 2020 voorgenomen ontwikkelactiviteiten geen of slechts in beperkte mate 
doorgang kon vinden. Daar staat dan weer tegenover dat we als gevolg van de ‘bestuurlijke schok’ na 
het gedwongen vertrek van één van de RvB-leden stevig hebben geïnvesteerd in het opstellen van 
een optimaliseringsagenda voor de jaren 2021 en 2022. Die is al in de loop van 2020 in uitvoering 
genomen. 
 
Reflectie op de bedoeling 
Het is sinds 2017 meer vanzelfsprekend geworden om regelmatig met elkaar en in teams te spreken 
over ‘de bedoeling’. Het vanuit een onderzoekende houding vragen naar cliëntervaringen met behulp 
van methodes als Dit vind ik ervan! en Oplossingsgericht werken wordt meer en meer gebruikt en als 
ondersteunend ervaren bij het te voeren gesprek, zowel onderling als met de cliënt.  
Alhoewel medewerkers aangeven dat de externe druk niet af lijkt te nemen, ervaren managers wel 
dat met name de RvB de reflex kan bedwingen om problemen aan te pakken door middel van 
protocollen, richtlijnen, verantwoordingsvragen en bureaucratie. Opgave nummer een uit het 
meerjarenperspectief lijkt in die zin op koers te liggen. Wel wordt aangegeven dat er meer behoefte 
is aan toelichting op de samenhang der dingen als er ‘nieuwe verplichtingen’ (vanuit de overheid of 
anderszins) moeten worden ‘verwerkt’. Mede om die reden is in 2020 een nieuwe overlegstructuur 
ingevoerd en ook weer bijgesteld. Vanaf 2021 vindt om de drie weken managementoverleg plaats, 
waaraan de regiodirecteuren, de manager B&O, de managers en hoofden binnen het 
Servicecentrum, de stafmedewerker kwaliteit en de RvB deelnemen. Dit overleg wordt ondersteund 
door de in het najaar van 2020 aangestelde bestuurssecretaris. De bedoeling van deze 
overlegstructuur is dat we meer zijn ‘aangesloten’ op elkaar. Waar we nog naar zoeken zijn vormen 
om in dit gezelschap – of doorsneden daaruit – het inhoudelijke gesprek beter te kunnen voeren. 
 
Ook voor wat betreft de opgave om meer tijd te maken voor reflectie is over de gehele linie een 
positieve ontwikkeling zichtbaar. Binnen teams vond tot en met 2019 steeds meer reflectie plaats, 
vaak met behulp van het instrument voor reflectie Teamie. Dat is weliswaar in de eerste plaats 
bedoeld om de samenwerking binnen het team onder de loep te nemen, maar leent zich ook goed 
voor reflectie op de wijze waarop met de zorgvisie in gezamenlijk handelen vertaald. Verhalen 
worden gedeeld al blijft met name binnen de ambulante dienst het organiseren van teamreflectie 
een punt van aandacht. De opgave om elkaar (beter) aan te spreken laat ontwikkeling zien, maar in 
veel regio’s is dit met name op het niveau van begeleiders nog niet vanzelfsprekend. Dit heeft tijd 
nodig. Alle regio’s zagen groei op het punt van verantwoordelijkheid nemen, al  zijn er ook forse 
verschillen zichtbaar tussen medewerkers en teams onderling. De rol die de locatiemanager hierbij 
heeft te vervullen vraagt extra aandacht. Daar is ook meer en betere toerusting voor nodig. Het 
principe van dienend leiderschap wordt door veel medewerkers wel herkend en ervaren, maar er is 
behoefte aan verdieping bij dit onderwerp. Er zijn vragen hoe om te gaan met medewerkers en 
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situaties die meer baat lijken te hebben bij sturend leiderschap. Om daar een beter zicht op te krijgen 
is het wenselijk dat we het thema zelfreflectie duidelijker verbinden aan het (tenminste 
tweejaarlijkse) ontwikkelgesprek en er ook op toezien dat dit gesprek – in welke vorm dan ook - 
‘betekenisvol’ plaatsvindt. 
 
Dat we binnen de Gemiva-SVG Groep veel kunnen verhalen over de mooie maar soms ook droevige 
dingen die we meemaken, is evident. Op onze website publiceren met enige regelmaat over 
persoonlijke ervaringen van medewerkers en cliënten, veelal in hun onderlinge relatie. Het ‘boven 
water’ krijgen daarvan kost wel de nodige inspanning. De meeste van onze medewerkers zijn geen 
schrijvers. Maar een prachtig voorbeeld van wat met de verschillende talenten in goede 
samenwerking toch tot stand gebracht kan worden is de Scheurkalender 2020, die alle medewerkers 
en vrijwilligers eind 2019 in hun kerstpakket aantroffen: bronnen van inspiratie! 
 
In de eerdergenoemde optimaliseringsagenda wordt veel aandacht geschonken aan de thema’s 
leiderschap en ‘aanspreken’. Daar zijn nu concrete plannen voor ontwikkeld, die in eerste instantie 
zijn gericht op het organiseren van systematische en extern begeleide intervisie voor onze 
locatiemanagers. Dat zien we ook als een instrument om tot verankering van een gezamenlijke 
opvatting over dienend leiderschap en handelingspraktijken rond ‘lastige gesprekken’, aanspreken en 
verzuimreductie te komen. We waren daarnaast net gestart met teambesprekingen over het thema 
vitaliteit en inzetbaarheid, toen de coronacrisis alle aandacht ging opeisen en we fysieke 
bijeenkomsten tot een absoluut minimum moesten gaan beperken. We pakken dit weer op zodra dit 
veilig mogelijk zal zijn. Ook de over dit thema geplande managementdag 2020 kon door de 
coronaperikelen helaas geen doorgang vinden. 
 
In alle eerlijkheid moeten we vaststellen dat we een aantal van onze ambities niet of slechts in 
beperkte mate hebben weten te realiseren. Zo steekt het feitelijke ziekteverzuim van ongeveer 6% 
schril af tegen de ambitie om dit op 3,5% te brengen. De les voor de volgende planperiode is dat we 
onze ambities moeten blijven koesteren, maar in de concrete vertaling daarvan meer realisme 
moeten betrachten en vooral moeten (willen) investeren in de dan noodzakelijke voorwaarden in 
termen van menskracht, inzet en geld. 
 
Medewerkers 
De formatie groeide in het afgelopen jaar met 161,2 fte tot 2.298 fte. Die groei is in belangrijke mate 
te verklaren uit de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. We hebben medewerkers 
die op basis van een zogenaamd jaarurencontract voor ons werkten een contract aangeboden voor 
een vast aantal uren per week. Als jaarurencontractant stonden zij op peildatum 31-12 voor 0,0 
formatie in de boeken. Vanaf 2020 tellen zij op die peildatum wel mee. Deze medewerkers werken 
gemiddeld 18 uur per week. Het totaal aantal medewerkers (nominaal) wijzigde niet.  
 
        FTE    N 

Aantal medewerkers in dienst 31-12-2019                  2.137,8                       3.408   
Nieuw in dienst gekomen in organisatie                      209,1                          396   
Medewerkers die de organisatie hebben verlaten                   -168,6                         -395   
Contractaanpassingen (WAB)                      119,7                          209   

                               -     
Aantal medewerkers in dienst 31-12-2020                  2.298,0                       3.409   

      

                       160,2   stijging in 2020                              1   
 
De instroom en uitstroom liggen voor 2020 in aantallen medewerker lager dan het voorgaande jaar. 
De voornaamste reden is de Coronapandemie. In de eerste maanden van de pandemie was er weinig 
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instroom. Vanaf de zomermaanden herstelde dit beeld. Ook de uitstroom was lager gedurende het 
voorjaar en de zomermaanden. Minder mensen zochten emplooi buiten de organisatie. Wel zagen 
we op individueel niveau medewerkers die eerder dan aanvankelijk door hen gepland stoppen met 
werken vanwege het risico op Coronabesmetting. In totaal verlieten 49 medewerkers onze 
organisatie door (pre)pensionering. We sloten met 21 medewerkers een vaststellingsovereenkomst 
als grondslag voor hun vertrek. 
 
Inzet van personeel 

 
 

Over het jaar 2020 is gemiddeld 47,2 fte meer ingezet dan het voorgaande jaar. Gedurende de eerste 
maanden van de Coronapandemie zijn alle medewerkers conform contract doorbetaald. Ook hadden 
we in 2020 een hoger ziekteverzuim in de locaties en daardoor meer roosterverstoringen.  
 
In de analyse van het verzuim over 2020 ontkomen we niet er niet aan om stil te staan bij de invloed 
van de coronapandemie op de inzetbaarheid van onze medewerkers. Omdat verzuimredenen niet 
geregistreerd mogen worden is het niet mogelijk om aan corona gerelateerd verzuim uit te filteren. 
We hebben evenwel getracht de verzuimcijfers zo zuiver mogelijk te houden. Niet-inzetbaarheid 
vanwege de wachttijd op de uitslag van een coronatest hebben we zoveel mogelijk geregistreerd als 
‘niet ziek’. Gaat het om de lasten die gemoeid zijn met ‘uitval’ dan is dat enerzijds een registratie-
technische benadering, maar anderzijds vroegen we medewerkers ook daar waar mogelijk 
werkzaamheden vanuit huis te doen. Veel medewerkers zijn, zeker aan het begin van de pandemie 
toen er nog onvoldoende testcapaciteit was, meerdere dagen niet inzetbaar geweest in afwachting 
van het testresultaat. Een ook lastig meetbaar effect is de invloed van de pandemie op het langdurig 
verzuim. Dit effect is tweeledig. Enerzijds is het de verwachting dat door uitstel van behandelingen 
de duur van het herstel bij verschillende aandoeningen is toegenomen. Anderzijds zien we dat een 
deel van de Covid-getroffenen onder onze medewerkers een lange revalidatie blijkt nodig te hebben.  
Een ander gevolg van corona was een noodgedwongen stop van het in 2019 gestarte project 
Inzetbaarheid & Vitaliteit. Daardoor stokte de stroom van verslagen uit de teamgesprekken die we 
als input voor het verder ontwikkelen van ons inzetbaarheidsbeleid nodig hebben. We hopen daar in 
2021 weer vervolg aan te kunnen geven.  
 
Het verzuimpercentage in 2020 bedroeg 6,49. Met dit percentage liggen we nog iets onder het 
branchegemiddelde van 7,08. De stijging van het verzuim is merkbaar in de hele branche en wij zijn 
daarop geen uitzondering: ons verzuim is ten opzicht van vorige jaar (5,75%) aanmerkelijk gestegen.  
De stijging van het verzuim is vooral te wijten aan de toename van het langdurig verzuim. De 
meldingsfrequentie is gedaald van 0,97 naar 0,82. Dit is een indicatie dat het kort verzuim (1 tot 14 
dagen) is afgenomen. De toename van het langdurig verzuim vindt plaats onder alle leeftijdsgroepen 
maar de stijging is het sterkst onder de oudere werknemers. In de categorieën 46-55 en 56 jaar en 
ouder zien we respectievelijk een toename in het jaargemiddelde van 5,77% naar 7,60% en 7,77% 
naar 8,94%. Met name de toename in de groep 46-55 is opmerkelijk. De twee leeftijdsgroepen 
vormen samen bijna 45% van ons totale personeelsbestand. De toename van het totale 
verzuimpercentage wordt enigszins gecompenseerd door een lager percentage in de 
leeftijdscategorieën 25 jaar en jonger en 26-35. Deze twee groepen steken positief af tegen het 
verzuim in de branche met respectievelijk 3,11 versus 4,67 en 5,09 versus 6,16. De middelste 
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leeftijdsgroep 36-45 bevindt zich met 6,79 nagenoeg op het zelfde niveau als de branche (6,97). Te 
vrezen valt dat er voorlopig nog geen einde komt aan onze worsteling met het fenomeen verzuim. 
 

1.7 Risico’s en onzekerheden 
 
Jaarlijks bespreken we met onze Raad van Toezicht de belangrijkste vijf risico’s waarmee we ons in 
besturing, bedrijfsvoering en operationele zorgverlening geconfronteerd zien. Globaal zien we over 
2020 dezelfde risico’s als over 2019. De coronapandemie beschouwen we niet als een risico dat tot 
extra beheersmaatregelen aanleiding zou moeten geven. Onze ervaring in 2020 was dat we met 
gezond verstand, overleg en het mobiliseren van interne expertise ook met zo’n volstrekt 
onverwachte ontwikkeling adequaat kunnen omgaan. 
 

1. Ontwikkelingen in overheidsbeleid, wet- en regelgeving  
Wij zijn afhankelijk van bekostiging uit publieke middelen en dus van de in onze optiek niet altijd 
consistente keuzen die overheden in hun beleidsvoering maken. Het beheersen van deze risico’s is 
vooral een kwestie van tijdig voorsorteren op de op enig moment vereiste aanpassingsprocessen. 
Aan de wijze waarop gemeenten met de zogenaamde ‘transitie’ omgaan, de sinds 2015 
geëffectueerde formele overgang van een deel van de zorg naar het gemeentelijke sociale domein, 
zijn we inmiddels wel gewend. Daarmee omgaan is een normaal onderdeel van onze bedrijfsvoering 
geworden, waarbij overigens wel de vraag rijst of we nog wel met elke (in termen van te realiseren 
omzet) kleinere gemeente moeten willen contracteren en hoever we gaan in het accepteren van in 
onze ogen onredelijke voorwaarden. De kosten die we in de uitvoering en in het back office moeten 
maken wegen dan vaak niet op tegen de ‘contributiemarge’ die we met de relatief beperkte 
activiteiten voor deze gemeenten genereren. Opmerkelijk is dat we – als we aangeven om die reden 
niet te zullen inschrijven – al enkele malen te horen kregen dat men dat betreurde en een 
inschrijving toch erg op prijs zou stellen. In een enkel geval leidt dat ook tot aangepaste tariefs- en/of 
verantwoordingsafspraken. Daarnaast ervaren we dat het loont om een enerzijds constructieve en 
anderzijds assertieve houding aan te nemen tegenover gemeentelijke voorwaarden die we als 
onredelijk belastend ervaren. 
 
Het in 2018 gepubliceerde Plan Gehandicaptenzorg van minister De Jonge van VWS stelt ons tot nu 
toe niet voor grote opgaven. We zijn intensief bezig met de invoering van de Wet zorg en dwang, 
waarbij 2020 overigens als overgangsjaar geldt en ondertussen de geluiden over de onwerkbaarheid 
van de in de wet vervatte procedures in sterkte toenemen. Voor het implementatietraject is een 
stuurgroep onder leiding van een voormalige regiodirecteur verantwoordelijk, bijgestaan door een 
ter zake kundige jurist met ervaring als persoonlijk begeleider. Onze beheersmaatregel is en blijft 
daarnaast goed opletten, meebewegen, pragmatisch omgaan met aanpassingen en waar nodig goed 
intern en extern communiceren. 
 

2. Contracteerruimte zorgkantoren, budgetplafonds gemeenten, exploitatietekorten 
combinaties 

Al jaren verwachten we dat het risico toeneemt dat we gemaakte productie wegens ontoereikende 
regiobudgetten of budgetplafonds van gemeenten niet of niet geheel vergoed krijgen. Toch blijkt dat 
elk jaar – en ook over 2020 - weer mee te vallen. Het risico lijkt weliswaar toe te nemen maar is 
vooralsnog beheersbaar door een goede monitoring. We leggen het probleem ook bij voorkeur daar 
waar het hoort: bij de financier/opdrachtgever. Dat doen we door een opnamestop in te voeren als 
we zien aankomen dat we het toegekende plafondbudget gaan overschrijden. Soms leidt dat ‘signaal’ 
tot een opwaartse bijstelling van het plafond.  
 
Financiële risico’s lopen we ook via de samenwerkingsverbanden die we met andere zorgaanbieders 
zijn aangegaan om exclusief in het sociale domein te kunnen opereren. Met name de exploitatie van 
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Go! voor Jeugd vormt in samenhang met de inhoudelijke opgave waar we voor hebben getekend een 
hoofdpijndossier. Daarbij komt in het zwartst denkbare scenario het risico dat we als hoofdelijk 
aansprakelijke partij mede moeten opdraaien voor de schade die zou ontstaan als een combinant 
tijdens de rit failliet gaat. Hoewel ons aandeel in de totale exploitatie van Go! vrij beperkt is, kan de 
financiële schade door zo’n ‘extern’ faillissement omvangrijk zijn. In 2020 voerden de combinanten 
intensieve gesprekken met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem over de 
bijstelling van de opdracht en/of het fors verhogen van het budget. Die hebben ertoe geleid dat er 
over 2020 geen sprake is van een negatief exploitatieresultaat en er voorwaarden zijn geschapen 
voor het beheersen van mogelijke exploitatietekorten over 2021 en 2022.  
 
In 2021 zal de Wmo-zorg die nu door Tom in de buurt wordt geleverd door de betrokken gemeenten 
opnieuw worden aanbesteed. De waarde van de totale opdracht ligt tussen 17 en 21 miljoen euro. 
Met (de meeste van) de bestaande partners zijn we voornemens opnieuw in te schrijven. Verliezen 
we, dan kost dat 30 fte aan werkgelegenheid. Wordt de opdracht ons gegund, dan lopen we weer 
financieel risico (vergelijk de situatie bij Go!). Tom 1.0 sluiten we overigens naar verwachting 
budgettair neutraal af. 
 

3. Ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed  
In 2019 kwam een aanzienlijke zwakte in de besluitvorming over vastgoedprojecten aan het licht. 
Daar is uitvoerig binnen de auditcommissie en de RvT over gesproken. We hebben 
besluitvormingsprocedures aangescherpt (adviezen, paper trail, fasering), er is een stevige dienst 
Vastgoed en Faciliteiten gevormd en AAG heft twee vastgoedprojecten uit het verleden doorgelicht. 
Die doorlichting wees uit dat er geen onverantwoorde beslissingen zijn genomen en dat de gedane 
investeringen in evenwicht zijn met de gerealiseerde kwaliteit van het vastgoed. Om de beheersing 
ook in procedurele zin beter te waarborgen is aan de RvT vastgoedstatuut voorgelegd, dat door dit 
orgaan is goedgekeurd. Met dat geheel aan maatregelen zijn we in onze optiek weer voldoende ‘in 
control’. 
 
Het leegstandsrisico berust nu volledig bij ons. Gelet op de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en 
de kwaliteit van verreweg de meeste accommodaties voorzien we op dat punt echter geen 
problemen. 
Bij onverhoopte krimp zit in de totale vastgoedportefeuille voldoende ruimte om oude 
accommodaties af te stoten en cliënten te laten verhuizen naar panden die we willen behouden. Zo’n 
operatie zal echter veel onrust bij cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers veroorzaken. 
Vooralsnog blijven we investeren in kwalitatief goede en ook binnen de nieuwe realiteit 
exploiteerbare huisvesting.  
 
Ook over 2020 respecteerden de zorgkantoren de NHC-tarieven (nog) voor de volle 100%. We 
houden er rekening mee dat deze als onderdeel van het totale tarief in de komende jaren zouden 
kunnen dalen tot pakweg 97%.  
 

4. Krapte op de arbeidsmarkt 
In twee jaar tijd is er veel veranderd met betrekking tot onze positie op de arbeidsmarkt. Het kost 
ons meer moeite om leerlingen te werven. We hebben meer lastig vervulbare vacatures. We kunnen 
verwachten dat het ook lastiger zal worden om voor functies die om specialistische kwaliteiten 
vragen geschikte medewerkers aan te trekken. Het verzuim is behoorlijk opgelopen, maar lijkt zich nu 
te stabiliseren. Een en ander betekent dat we ons extra moeten inspannen voor behoud en interne 
scholing, voor beheersing van het verzuim, voor bestendiging van ons positieve imago op de 
arbeidsmarkt, voor een goede relatie met het onderwijs en voor vormen van functiedifferentiatie die 
ook de instroom van medewerkers op lager gekwalificeerde functieniveaus faciliteren. Op al deze 
gebieden nemen we initiatieven. Daarbij proberen we het absorptievermogen van de organisatie, 
zittende medewerkers en hun leidinggevenden niet onevenredig te belasten en vast te houden aan 
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onze strategie van ‘organisch ontwikkelen’. Het is misschien een schrale troost, maar in vergelijking 
met het merendeel van onze Zuid-Hollandse collega’s vallen onze problemen tot nu toe erg mee. 
 

5. Imagobeschadiging 
We zijn kwetsbaar als het om ons imago als goede zorgverlener gaat. Media-aandacht voor ‘de 
gevaren van de nachtzorg’, het toepassen van vrijheidsbeperking, uit de hand gelopen 
‘marktwerking’, bestuurderssalarissen, werkdruk en ziekteverzuim tasten het publieke beeld van de 
gehandicaptenzorg als een goed georganiseerde branche aan. We realiseren ons terdege dat we 
regelmatig fouten maken en dat die ook tot een forse beschadiging van ons imago van degelijke, 
betrouwbare en stabiele zorgverlener zouden kunnen leiden. Omdat we steeds meer in 
samenwerkingsverbanden opereren, kunnen incidenten binnen die verbanden ook negatief op ons 
imago afstralen. Maar we zien daar geen reden in om ons beleid aan te passen. We gaan zorgvuldig 
te werk en communiceren gericht en open over de opgaven waarvoor we staan. Als we fouten 
maken, erkennen we die en bekijken we serieus of we in alle redelijkheid door het nemen van 
maatregelen de kans op herhaling kunnen verminderen. We waken echter voor het oproepen of 
bevestigen van onrealistische verwachtingen. Via onze zorgprogramma’s investeren we in het op een 
hoger niveau brengen van onze inhoudelijke kwaliteit (het ‘kunnen’) en middels de methodiek Dit 
vind ik ervan! in de verbinding met de cliënt en zijn netwerk (het ‘kennen’).  
 
Bijzondere aandacht geven we aan de bescherming van de privacy van onze cliënten en 
medewerkers, al kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de verwachtingen die regelgevers 
en externe toezichthouders van ons hebben niet in verhouding staan tot wat praktisch haalbaar en 
werkbaar is. We scherpen de veiligheidsaspecten van onze digitale huishouding verder aan, onder 
meer via technische beheersmaatregelen (wachtwoordbeleid, authenticatie). Niettemin blijft de 
menselijke factor verreweg het grootste risico. We spelen daar met regelmatige berichtgeving over 
‘veilig digitaal gedrag’ op in.  
 

1.8 Financiële analyse 
 
De exploitatie gaf in 2020 per saldo een positief resultaat van € 8,3 mln (2019: € 5,6 mln). Mede door 
de rechtmatig verkregen corona-compensatie kwam het initiële resultaat 2020 in eerste instantie uit 
op € 9,9 mln en lag daarmee substantieel hoger dan het resultaat (zowel op het niveau van de 
jaarrekening als genormaliseerd) over 2019. Wij zien dat vanuit onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als een onwenselijke situatie. In afstemming met de Raad van Toezicht is 
daarom besloten om een deel van de toegekende compensatie terug te geven aan onze financiers 
naar rato van de van hen ontvangen omzetderving. In totaal gaat het om een teruggave van € 1,6 
mln waarmee de genormaliseerde resultaatratio 2020 in lijn ligt met die over 2019.   
In de onderstaande tabel zijn de omvangrijke bijzondere posten weergegeven over de jaren 2020 en 
2019: 
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De bijzondere waardeverminderingen waren in 2020 € 0,4 mln (2019 : € 1,3 mln). Het betreft 
afboekingen op nieuwe locaties waarvoor de te verwachten opbrengsten lager zijn dan de lasten van 
de afschrijvingen. Verder is in 2020 € 0,7 mln aan extra afschrijvingskosten/desinvesteringen 
verwerkt vanwege het afstoten van locaties. Daar staat tegenover een verkoopopbrengst van € 0,3 
mln. De dotatie aan de reservering vakantiedagen (inclusief PBL) liep op met € 1,5 mln (2019: € 1,3 
mln). Ten slotte is in 2020 een eenmalige subsidiebijdrage ontvangen vanuit het SectorplanPlus van € 
0,4 mln. 
In 2020 is de omzet gestegen tot boven de € 191 mln en het eigen vermogen tot circa € 64 mln. Eind 
2020 is een nieuwe lening aangetrokken van € 10 mln waardoor de langlopende schulden toenamen 
naar € 99 mln. 
 
De bedrijfseconomische ratio’s geven een stabiel en gunstig beeld. De liquiditeitsratio’s liggen sinds 
2018 boven de 120%, met name veroorzaakt door een toename van de positieve kasstroom uit 
operationele activiteiten. Naar verwachting zullen de liquiditeitsratio’s de komende jaren afnemen 
door het geplande investeringsprogramma.  
 
Voor extra zekerheid beschikt de Gemiva-SVG Groep over een rekening-courant faciliteit van € 10 
miljoen. Het exploitatieresultaat is met 4,4 % hoger dan in 2019. Het genormaliseerde resultaat is in 
lijn met 2019. We blijven onverminderd sturen op een structureel positief resultaat en realiseren ons 
voortdurend dat dit in evenwicht moet zijn met onze maatschappelijke functie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving 2020 2019

Initieel resultaat 9,9

Teruggave financiers -1,6

Resultaat jaarrekening 8,3 5,6

Bij: eenmalige lasten

Bijzondere waardeverminderingen 0,4 1,3

Afboeking aanloopkosten diverse projecten 0,2 3,3

Afboeking afstoting locatie 0,7 0,0

Dotatie reservering vakantiedagen 1,5 1,0

Af: eenmalige baten

Vrijval voorziening langdurig zieken -0,2 -0,4

Vrijval deel voorziening Castorstraat 0,0 -0,4

Vrijval UWV Transitievergoeding 0,0 -0,5

Verkoopopbrengst Geversstraat -0,3 0,0

Subsidiebijdrage SectorplanPlus -0,4 0,0

Genormaliseerd resultaat 10,2 9,9
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Ontwikkeling bedrijfseconomische kengetallen 2016-2020 
 

 
 
Vanwege de niet geborgde leningen stellen de ABN AMRO en de BNG Bank eisen aan de financiële 
cijfers. De solvabiliteitseis is 20%1, de DSCR moet 1,3 zijn. Daar voldoen we aan met een solvabiliteit 
van 31% en een DSCR van 2,5. 

 
1.9 Maatschappelijke aspecten 
 
Wij dragen de drieslag people, planet, profit een warm hart toe. Want we zijn in de eerste plaats een 
organisatie van en voor mensen. Alleen al om financiële redenen gaan we daarnaast zorgvuldig met 
ons erfgoed om. Tegen profit hebben we evenmin bezwaar, maar dan wel in het licht van het 
verstevigen van ons weerstandsvermogen, benodigd om ook in magere jaren met elan en esprit onze 
maatschappelijke bijdrage in het ondersteunen van kwetsbare mensen te blijven leveren. 
Via de VGN zijn we ook partij bij de Green Deal 2.0 voor de zorg van oktober 2018.  
 
In het meerjarenperspectief 2017 – 2020 is onze ambitie opgenomen om onze ecologische 
voetafdruk te verminderen met 20%. In een plan van aanpak in 2017 hebben we onze prioriteiten 
vastgesteld. Het plan bevat maatregelen op de terreinen gebouwen, facilitair & inkoop, vervoer, afval 
en voeding. In 2018 stelden we vast dat we die kleinere voetafdruk al hebben gerealiseerd. Daar was 
in feite ‘slechts’ de inkoop van groene stroom van windenergie voor nodig. Dat hebben we sinds juli 
2017. We hebben het contract in 2019 verlengd voor 2 jaar. Het effect ervan is in de grafiek goed te 
zien (cijfers tot en met 2019; we meten om de twee jaar). Onze milieubelasting heeft zich daarmee 
op papier als volgt ontwikkeld. De milieubelasting via ingekochte producten (gebouwen, inventaris, 
voeding, etc. ) telt hierin nog niet mee. Dat zit modelmatig in de grafieken van de producenten. 
 

                                                           
1 De solvabiliteitseis van de ABN AMRO wordt de komende jaren opgehoogd van 22,5% ultimo 2021 en 25% ultimo 2020.  

  2016 2017 2018 2019 2020

resultaat 2,9 4,2 1,9 5,6 8,3

opbrengsten 162,1 167,5 171,6 185,1 191,4

resultaatratio 1,8% 2,5% 1,1% 3,0% 4,4%

kortlopende schulden 32,8 28,8 31,0 34,1 39,4

vlottende activa (incl. fin. verschillen) 40,2 29,4 39,2 42,6 49,4

liquiditeit: current ratio 123% 102% 126% 125% 125%

vlottende activa (excl. fin. verschillen) 39,1 28,5 37,6 40,7 48,5

liquiditeit: quick ratio 119% 99% 121% 119% 123%

eigen vermogen 44,3 48,5 50,4 56,0 64,3

langlopende schulden 103,7 95,8 101,7 95,8 99,3

balanstotaal 190,6 184,5 191,7 193,0 209,3

solvabiliteit (e.v./balanstotaal) 23% 26% 26% 29% 31%

opbrengsten 162,1 167,5 171,6 185,1 191,4

solvabiliteit (e.v./totaal opbrengsten) 27% 29% 29% 30% 33,6%

loan to value 74% 67% 71% 68% 66%

EBITDA (resultaat voor rente, afschr. en afboekingen) 21,3 19,4 16,9 19,6 22,0

EBIT (resultaat voor rente) 6,8 7,8 5,3 8,7 11,2

DSCR= EBITDA/ (rente+aflossingen) 2,2 2,1 1,8 2,2 2,5

ICR = EBIT/rentelasten 1,7 2,2 1,6 2,8 3,9
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De grootste uitdagingen zitten dus bij brandstof &warmte (vnl. aardgas) en het woon-werkverkeer.  
 
In 2019 wekten we inmiddels zelf 514.000 Kwh op (5,5%), terwijl we 9.161.000 Kwh inkochten. In 
2021 en 2022 willen we een nieuwe ronde maken met het plaatsen van zonnepanelen op daken 
bestaande van bestaande Gemiva panden die zich daarvoor lenen, zodat we minder groene stroom 
behoeven te kopen. 
 
In 2019 waren we al voorzichtig gestart met het gereed maken van enkele locaties (Gelderhof, 
Elsenhoeve, Julianastraat, Molenschaer, Swetterhage en het Servicecentrum) voor het behalen van 
een milieukeur. De eisen voor een milieukeur bieden handvatten voor beschouwingen over 
mogelijkheden om vooruitgang te boeken. In 2020 hebben we voor die 5 locaties een aanvraag 
gedaan voor een lichte certificering (brons) . Begin 2021 vinden de auditbezoeken plaats. De 
ervaringen van dat traject willen we benutten voor nieuw beleid en ondersteuning van locaties.  
 
Nadat we in 2018 voor de grotere gebouwen een EED rapport (EU Energie Efficiency Directive) 
hebben moeten laten opstellen, was dat in 2020 opnieuw het geval. We hebben opnieuw aan onze 
verplichtingen voldaan. De maatregelen die daarbij naar voren zijn gekomen willen we in 2021 
uitvoeren, opdat de rapporten meer zijn dan digitale documenten. Voor de toekomst oriënteren we 
ons, conform de oproep van de VGN, op het gaan gebruiken van de CO2 reductietool Zorg van het 
Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Daarmee kunnen we maatregelen systematisch plannen en 
effecten doorrekenen. Bovendien kunnen we daarmee te zijner tijd gemakkelijk voorzien in een 
volgende ronde EED rapporten.  
 
In 2020 formuleerden we een Huisvestingsvisie. Duurzaamheid is een van de 4 pijlers van de visie 
naast kwaliteit, financiën en functionaliteit. Dat leidt er onder meer toe dat bij alle bouwbeslissingen 
en in strategische huisvestingsplannen aandacht wordt besteed aan deze aspecten van een gebouw.      
 



33 

 

 
 
Onze ervaring is dat het ons tijd kost om te komen tot daadwerkelijk duurzaam bouwen. 
Energieneutraal bouwen komt steeds dichterbij, maar circulair bouwen is een stuk lastiger. Er is nog 
gebrek aan goede voorbeelden en mogelijkheden om te bouwen zonder afvalstoffen te produceren. 
Mogelijkheden die bovendien niet ten koste gaan van de andere pijlers kwaliteit, financiën en 
functionaliteit. Bij veel partijen is er de natuurlijke neiging om voorlopig de veiligheid te zoeken van 
de vertrouwde, niet-circulaire concepten. We zijn ook geen organisatie voor experimenten op dit 
gebied, maar we zoeken wel nieuwe, bewezen mogelijkheden die we kunnen benutten. 
 
Voor de grote bouwprojecten Swetterhage fase 3 en het kinderdagcentrum Nova is in 2020 een 
groenverklaring aangevraagd en verkregen. Daarmee kunnen we financieren met goedkopere, 
groene leningen.  
 
Gedrag is belangrijk voor het beperken van de milieubelasting. We komen in een fase dat aandacht 
voor de milieuaspecten niet alleen een kwestie is van regels en voorlopers, maar een gewoon 
onderdeel van ons gedrag. Binnen de Gemiva-SVG Groep is dat niet anders dan daarbuiten. Zo 
besteden we bijvoorbeeld in cursussen over voeding ook aandacht aan de milieuaspecten.   
 

1.10 Normen voor goed bestuur 
 
Bij goed bestuur hoort ook het jezelf de spiegel voor (laten) houden. Na het gedwongen vertrek van 
de derde bestuurder medio 2019 en de vervolgens gesignaleerde gebreken in de beheersing van 
omvang en risico’s verbonden aan vastgoedprojecten spraken Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur af dat zij samen opdrachtgever zouden zijn voor een door een externe partij uit te voeren 
onderzoek naar de ‘bestuurskracht’. Dat onderzoek is opgedragen aan Dev Organisatieadviseurs. In 
april 2020 presenteerden zij de Rapportage ‘Vertrouwen verankeren’, met als belangrijkste conclusie 

 
‘Overall kunnen wij, op basis van het beeld dat wij in dit onderzoek hebben gekregen, 
concluderen dat de besturing van Gemiva-SVG op dit moment, met inachtneming van de 
verbetermaatregelen die recent zijn genomen c.q. nog op de rol staan, in essentie op orde is. 
Verbetermogelijkheden zijn mogelijk en op onderdelen wenselijk, maar het gaat niet om 
vervanging, 'het roer hoeft niet om', maar om toevoeging van wat nog onvoldoende is 
ontwikkeld.’  

 
De rapportage is besproken met de opdrachtgevers en de centrale medezeggenschapsorganen. Op 
basis van die rapportage zijn met de regiodirecteuren, de managers van het Servicecentrum en de 
stafmedewerkers onder begeleiding van een externe gespreksleider verbeterthema’s 
geïnventariseerd en neergelegd in een ‘optimaliseringsagenda’ voor de jaren 2021 en 2022. Ook over 
die agenda is advies gevraagd en de definitieve versie is in het voorjaar van 2021 door de Raad van 
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Bestuur vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft zich instemmend over de agenda en de erin vervatte 
actiepunten uitgesproken. 
 
De Gemiva-SVG Groep hanteert de Governancecode Zorg 2017. Ter uitvoering daarvan is het 
‘enquêterecht’ via statutaire bepalingen aan de Centrale MedezeggenschapsRaad en aan de 
Ondernemingsraad toegekend. De Gemiva-SVG Groep kent een klokkenluidersregeling, waarop in 
het verslagjaar geen beroep is gedaan.  
 
Onder het kopje Governance publiceren we jaarlijks op onze website de (on)kosten die de Gemiva-
SVG Groep voor zijn bestuurders maakt. De gegevens over 2020 zijn daar gerubriceerd en per 
bestuurder vermeld, evenals de bezoldigingsgegevens die onder de openbaarmakingsverplichting 
van de Wet normering topinkomens vallen. Op die webpagina is ook informatie opgenomen over de 
beoordeling van nevenfuncties van bestuurders, de benoemingsprocedure voor bestuurders en 
toezichthouders en ons belanghebbendenbeleid. Voorts treffen belangstellenden onder het kopje 
Governance onder meer de actuele statuten en de daarop gebaseerde reglementen aan. 
 

1.11 Vooruitblik op 2021 
 
Ook in 2021 zal de corona-epidemie ons behoorlijk bezighouden. Daar hoeven we hier niet over uit 
te wijden. Voor onze organisatie staat daarnaast het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan 
(‘meerjarenperspectief’) op het programma, evenals de start met de uitvoering van de zogenaamde 
optimaliseringsagenda. We zullen besluiten moeten nemen over onze positie in het sociale domein – 
doen we wel of niet meer mee voor aanbestedingen die gemeenten in het kader van de Jeugdwet en 
de Wmo organiseren – en we zijn in afwachting van een herijkt contracteringsbeleid van de 
zorgkantoren die de Wlz uitvoeren. We willen daarnaast graag voortgang boeken met een aantl 
bouwtrajecten, waarvoor we ook afhankelijk zijn van andere partijen, zoals gemeenten, 
ontwikkelaars en financiers. 
 
Inhoudelijk hebben we ook een aantal ambities. Die hebben betrekking op de doorontwikkeling van 
onze zorgprogramma’s, het verstevigen van het ‘werken in de driehoek’ en het ‘oplossingsgericht 
werken’, de ‘herbronning’ van ons beleid rond scholing, inzetbaarheid en vitaliteit en – zeker niet het 
minst belangrijk – het investeren in leiderschap. 
 
Kortom: genoeg te doen. En daar gaan we met onverminderd enthousiasme aan staan! 
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Bijlage: Overzicht nevenfuncties leden Raad van Bestuur (31 december 2020) 
 

 

Dr. G. Gerding (voorzitter) 

 Voorzitter van de Vereniging voor Italiaanse taal en cultuur Dante Alighieri (Comitato di Rotterdam), 
Rotterdam 

 
Drs. J.W.D. Hiel 

 Lid van de Raad van Advies van Raad op Maat, Gouda  

 Lid van het bestuur van het Platform EMG, Utrecht 

 Lid van het bestuur van de Coöperatie Hersenz, Utrecht 

 Lid van het bestuur van de Coöperatie Dit vind ik ervan! U.A., Arnhem 

 Voorzitter van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar, Zoeterwoude 
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Toezichthouders Thessa van der Windt en Anton Zuure:   

“We zijn betrokken, kritisch en mogen alles vragen” 

Natuurlijk had ook de Raad van Toezicht te maken met de consequenties van de coronacrisis. De 
nadelen van het online vergaderen. Geen werkbezoeken kunnen afleggen. Maar dat valt in het niet 
bij wat de crisis betekende voor de cliënten en zorgmedewerkers. ”Ik heb een functie waarin je 
thuis kunt werken en je dus minder risico loopt op een coronabesmetting. Dat kan niet als je in de 
directe zorg werkt”, aldus toezichthouder Thessa van der Windt. “Dit maakt dat ik nog meer 
respect heb voor alle zorgmedewerkers”, valt collega-toezichthouder Anton Zuure bij.  
 
Ongeveer gelijk met het losbarsten van de coronacrisis trad Anton Zuure als interim-toezichthouder 
aan in de Raad van Toezicht. Hij verving Kees Wolse, die om gezondheidsredenen zijn werk niet kon 
doen. Die vervanging was eerst tijdelijk, maar werd in de loop van het jaar definitief.  
“Kees heeft expertise op het gebied van financiën en 
vastgoed”, vertelt collega-toezichthouder Thessa van der 
Windt, die sinds 2017 deel uitmaakt van de Raad van 
Toezicht en als advocaat juridische expertise inbrengt in de 
raad. “Toen Kees uitviel, hadden we een lege plaats die we 
echt snel ingevuld wilden hebben. We hadden net afscheid 
moeten nemen van de bestuurder met deze portefeuille. 
Daarom wilden we de Raad van Toezicht op dit onderdeel 
goed bemenst hebben.”  
 
Na een korte zoektocht kwam Anton Zuure naar voren als 
interim-toezichthouder. “Ik ken de sector op verschillende 
manieren. Mijn betrokkenheid heb ik in de eerste plaats 
vanwege mijn broer, die Downsyndroom had en bij 
Stichting Philadelphia Zorg woonde. Beroepsmatig was ik 
tot 2015 werkzaam als financieel bestuurder in de zorg, 
onder andere bij Stichting Woonzorg Nederland en 
Stichting Espria, waar Philadelphia een tijd onderdeel van 
was.” 
 

Van papier  
“Ik ken de Gemiva-SVG Groep bijna alleen nog maar van 
papier”, schetst Anton zijn kennismaking met de 
organisatie. “Door corona heb ik nog geen enkele locatie 
kunnen bezoeken. Dat is heel gek. Ja, ik ben een keer in de 
winkel in Dordrecht geweest, maar toen was ik nog geen 
toezichthouder. Dan kijk je toch anders.” 
“Wat ik al wel heb gezien van Gemiva, is dat het een 
organisatie is die de dingen niet opblaast. Wij krijgen als 
Raad van Toezicht bijvoorbeeld geen hoogdravende 
teksten voorgelegd, maar stukken die kort, bondig en to 
the point zijn. Verder valt me op dat er hoge eisen worden 
gesteld aan huisvesting. Gelukkig is daar financieel ruimte 
voor.” 
“Heel veel gaat hier in vertrouwen, dat valt op”, vult 
Thessa, met haar langere Gemiva-ervaring, aan. “Dat zit 
echt in de genen van Gemiva. Keerzijde daarvan is dat het 
stellen van kritische vragen wel eens lastig is. Misschien is 

 
 
Thessa van der Windt 
 
In het dagelijks leven vooral  
Advocaat en toezichthouder 
 
Betrokken bij Gemiva-SVG Groep 
sinds  
Voorjaar 2017  
 
Mijn mooiste Gemiva-moment 
Twee jaar geleden heb ik een dag 
als vrijwilliger meegeholpen bij de 
Studiedag van cliënten.  
Ik kijk terug op een hele leuke dag 
waarin ik volop heb geknutseld.  
Aan het einde van de dag namen 
een aantal cliënten met een dikke 
knuffel afscheid (toen mocht dat 
nog).  
 
Een goede toezichthouder in drie 
woorden  
Betrokken, positief-kritisch, kennis 
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ook het feit dat er bij Gemiva minder ontwikkelgesprekken worden gevoerd daar wel een uiting van. 
‘Het gaat toch goed, waarom zou ik dan zo’n gesprek voeren?’ Terwijl zo’n gesprek juist een blijk van 
interesse in je medewerkers is.” 
 

Niets te verbergen 
Dat brengt ons bij de rol van de toezichthouder in de organisatie. Thessa: “In de loop van de tijd zijn 
we als samenleving veel meer eisen gaan stellen aan toezichthouders, onder andere door incidenten 
waarbij beter intern toezicht had moeten zijn. Je ziet daardoor een professionalisering in het 
toezicht. Toezicht houden is geen erebaantje. Als toezichthouder moet ik me ervan laten overtuigen 
dat het goed gaat in de organisatie.” 
”Toezicht houden is een vak”, beaamt Anton. “Je moet beschikbaar zijn, de juiste bijdragen leveren. 
Je bent sparringpartner en werkgever van de Raad van Bestuur en je hebt je toezichthoudende taken 
goed uit te voeren. Daarvoor is het belangrijk om jezelf actief te informeren, bijvoorbeeld via de 
rapportages van de Raad van Bestuur, de contacten met de medezeggenschapsorganen, informatie 
van de accountant en rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.” 
Hij vervolgt: “Als toezichthouders zijn we kritisch en betrokken. We mogen op een gezonde manier 
en geïnteresseerd vragen en doorvragen. Voor bestuurders is dat wel eens moeilijk, maar in principe 
heb je niets te verbergen. En zo ervaar ik dat ook bij Gemiva: ik kan alles vragen. Ik ervaar daar geen 
rem. We kunnen in openheid over dingen spreken die nodig zijn voor het toezicht en de 
bedrijfsvoering.” 
 

Vertrouwen verankeren 
Een van die onderwerpen in 2020 was het rapport van 
organisatieadviesbureau dev. De Raad van Bestuur en 
Raad van Toezicht zette dit bureau aan het werk na het 
gedwongen vertrek van de derde bestuurder in 2019. Zij 
kregen de opdracht om een onderzoek te doen naar de 
‘bestuurskracht’ van de Gemiva-SVG Groep. Het 
onderzoeksrapport ‘Vertrouwen verankeren’ was in april 
2020 beschikbaar. 
Thessa: “Uit dat rapport kwam naar voren dat de besturing 
in essentie op orde is, maar dat er wel verbeteringen nodig 
waren. Daar is een optimaliseringsagenda uit 
voortgekomen. Aan het einde van 2020 stonden we er 
beter voor, zowel binnen de Raad van Toezicht als de Raad 
van Bestuur. We zijn bijvoorbeeld blij dat er een 
bestuurssecretaris is gekomen als ondersteuner voor de 
Raad van Bestuur bij procesmanagement, 
beleidsontwikkeling en –uitvoering. Hij zorgt er ook voor 
dat de afwegingen bij besluitvorming in de Raad van 
Bestuur beter vastgelegd worden en daardoor ook beter 
terug te vinden zijn. Ook ondersteunt hij de Raad van 
Toezicht als ambtelijk secretaris.  
Gerard en Jos hebben in 2020 hard gewerkt aan de 
optimaliseringsagenda. Complimenten voor hen dat ze ook 
in coronatijd merkbaar verbeteringen hebben 
doorgevoerd.” 
 

Toezicht tijdens de crisis 

Dat brengt ons weer bij corona. Hoe was het om toezicht 
te moeten houden in zo’n crisissituatie?  Hoe doe je dat? 

 
 
Anton Zuure 
 
In het dagelijks leven vooral  
Toezichthouder en vrijwilliger 
 
Betrokken bij Gemiva-SVG Groep 
sinds  
Medio maart 2020 
 
Mijn mooiste Gemiva-moment  
Gaat nog komen, want door Covid-
19 is de kennismaking beperkt 
gebleven 
 
Een goede toezichthouder in drie 
woorden  
Betrokken en invoelend, 
betekenisvol en authentiek 
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Anton: “Dat is een kwestie van vertrouwen hebben in de Raad van Bestuur. Dat zij de dingen goed 
doen met hun staf en de regiodirecteuren. De Raad van Bestuur hield ons goed op de hoogte. We 
hebben de ontwikkelingen op hoofdlijnen kunnen volgen en hebben geprobeerd de organisatie in 
alle hectiek niet voor de voeten te lopen. 
Thessa: “Als toezichthouder hoop je dat het gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk gaat 
binnen de organisatie. Gemiva zit in een regio waar corona wat later doorzette. Ik denk dat onze 
situatie anders was geweest als we in Noord-Brabant hadden gezeten, waar de crisis als eerste 
uitbrak.” 
Anton: “Wij waren blij dat er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen waren en dat de financiën 
op geen enkel moment een probleem waren.” 

 
Nieuw normaal  
Als het om de belangrijkste perspectieven 2021 gaat, zijn de toezichthouders het eens. Hopelijk zo 
snel mogelijk terug naar normaal. “Of beter, het nieuwe normaal, waarin plaats is voor de 
ontdekkingen die we in coronatijd deden. We hebben tijdens deze crisis waardevolle lessen geleerd. 
We hopen dat het lukt om die vast te houden.” 
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Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Toezicht  
 
2020 was een bijzonder jaar voor de medewerkers en cliënten van de Gemiva-SVG Groep, voor de raad 
van bestuur en voor de raad van toezicht. Tegelijk was het ook weer een gewoon jaar. Ook in 2020 
stond voor Gemiva het leven van de cliënten en de bedoeling van ons werk gewoon weer centraal. Er 
is ondanks alle door corona ingegeven beperkingen dagelijks doorgewerkt door medewerkers en 
vrijwilligers om de levens van onze cliënten te ondersteunen. Er is geïnvesteerd, ge- en verbouwd, er 
zijn contracten afgesloten. Na grondige afweging is, met pijn in het hart, besloten te stoppen met het 
Hundertwasser project. Er zijn plannen gemaakt en uitgevoerd. Er is overleg gevoerd en nagedacht 
over onze toekomst. De raad van bestuur is naar 2 leden gegaan en in de raad van toezicht zijn drie 
leden vertrokken en zijn nieuwe leden geworven.  
 
Uitzonderlijk in 2020 waren natuurlijk de gevolgen van de corona pandemie. Wát heeft dat een impact 
gehad op het dagelijks leven van ons allen. Van cliënten en medewerkers, van vrijwilligers en 
bestuurders. Van familie en verwanten. Het heeft veel beperkingen opgeleverd, bijvoorbeeld in de 
invulling van dagbesteding. Er zijn mensen ziek geworden en er zijn mensen overleden. Beeldbellen en 
videovergaderingen hebben een vlucht genomen. Werkbezoeken zijn uitgesteld of anders ingevuld. 
De consequenties van corona zijn verstrekkend en ingrijpend geweest. En we zijn er nog niet van af, 
ook 2021 zal ondanks toenemend aantal vaccinaties een door coronagevolgen bepaald jaar zijn. 
 
Vanaf deze plek kan ik alleen maar mijn grote waardering uitspreken voor de ongelofelijk grote inzet, 
creativiteit en het uithoudingsvermogen waarmee door de organisatie met de gevolgen van de 
pandemie is omgegaan. Ook in deze situatie bleef voor iedereen (het leven van) de cliënt centraal 
staan. Er is heel veel geduld en begrip gevraagd van verwanten voor alle noodzakelijke richtlijnen en 
voorschriften om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Er is doorzettingsvermogen, risicobereidheid en 
creativiteit gevraagd aan medewerkers om met de gegeven beperkingen toch liefdevol het werk te 
kunnen blijven doen. Er is aanpassingsvermogen gevraagd van cliënten voor wie de invulling van de 
dagen vaak wijzigde. Het is allemaal gedaan en met een in het algemeen positieve en opgewekte 
houding. Mijn petje af voor jullie allemaal! 
 
Ik hoop, en wens het ons allen toe, dat 2021 het jaar van de normalisatie zal worden. Een jaar waarin 
we geleidelijk toegroeien naar het weer opengaan en opstarten van alle ‘gewone’ zaken. Een jaar 
waarin we weer gewoon kunnen knuffelen wie we willen, bij elkaar langs kunnen gaan en kunnen 
genieten van het bezoek aan een winkeltje of terras. Een jaar waarin we ons weer vrij voelen zonder 
van buitenaf opgelegde beperkingen. Er zijn in het dagelijks leven van velen al beperkingen genoeg. 
 
 
Wouter de Jong 
Voorzitter Raad van Toezicht Gemiva-SVG Groep 
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2.1 Samenstelling Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht was per 31 december 2020 als volgt samengesteld: 
 

Naam Benoemd 
in 

Functie Einde termijn Lopende 
termijn 

Beroep 

drs. W.M. de Jong 2018 Voorzitter 30-06-2022 1e Zelfstandig adviseur 

mr. drs. Th. van 
der Windt 

2017 Vicevoorzitter 20-11-2021 1e Advocaat 

drs. N. Zefzafi 2017 Lid 31-01-2021 1e Directeur-eigenaar 
adviesbureau 

A.T.J.M Zuure  2020 Lid 16-03-2024 1e Toezichthouder 

Drs. M.C.H. 
Pannekoek MHBA 

- Aspirant lid - - Directeur 
bedrijfsvoering GGZ 

Vacature - - - - - 

 
De samenstelling van de Raad van Toezicht zoals hier is weergegeven is gewijzigd ten opzichte van de 
situatie per 31 december 2019. De heren Bak en Wolse hebben op eigen verzoek het lidmaatschap van 
de Raad van Toezicht beëindigd. Mevrouw Waling-Huijsen is afgetreden daar haar 2e termijn afliep. 
Mevrouw Van der Windt heeft zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de 
Ondernemingsraad. Mevrouw Pannekoek is voorgedragen door de Centrale Medezeggenschaps Raad 
als (aspirant-) lid. Bekrachtiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht vindt plaats in 2021. 
Haar expertise ligt op zorginhoudelijk gebied, aansluitend op het voor de vacature opgestelde profiel. 
Voor de werving is gebruik gemaakt van de diensten van een bureau. De heer A.T.J.M. Zuure trad in 
maart 2020 toe als interim-lid van de Raad van Toezicht. Het interim-lidmaatschap is omgezet naar 
een lidmaatschap voor een periode van 4 jaar startende in maart 2020. Zijn expertise ligt op het vlak 
van financiën en bedrijfsvoering. Voor de nog openstaande vacature voor de Raad van Toezicht is een 
profiel opgesteld. De vacature wordt naar verwachting in 2021 ingevuld.  
 
Onafhankelijkheid en deskundigheid 
De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun taak zonder last of ruggenspraak. De navolgende 
tabel geeft aan over welke specifieke en voor de Gemiva-SVG Groep relevante deskundigheid de 
toezichthouders beschikken, gelet op opleiding, ervaring en maatschappelijke positie. 
 
Relevante deskundigheidsgebieden in de Raad van Toezicht per 31 december 2020 
 

 Governance/ 
Toezicht 

Financiën/ 
bedrijfsvoering 

Zorg/ 
kwaliteit 

Juridisch/ 
maatschappelijk 

Personeel/ 
Organisatie 

drs. W.M. de Jong X   X  

mr. drs. Th. van der 
Windt 

X   X X 

drs. N. Zefzafi X  X   X  

A.T.J.M. Zuure  X X      

Aspirant-lid: drs. 
M.C.H. Pannekoek 
MHBA 

 
X 

 
X  

 
X  
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Commissie van de Raad van Toezicht 
In 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten tot de instelling van commissies die de toezichthoudende 
functie ondersteunen en de verdieping in de voorbereiding van het werk van de Raad gestalte kunnen 
geven. In het verslagjaar hebben de commissies hun werk gecontinueerd.  
Mevrouw Van der Windt en de heer Zuure hebben zitting in de Auditcommissie. De heer Wolse is in 
het verslagjaar teruggetreden. Met het vertrek van de heer Wolse is het voorzitterschap van de 
Auditcommissie vacant. Over de invulling van het voorzitterschap wordt in 2021 een besluit genomen 
door de Raad van Toezicht. Op het moment van schrijven is het voorzitterschap weer ingevuld. De 
Auditcommissie voert het overleg met de portefeuillehouder Bedrijfsvoering in de Raad van Bestuur, 
de manager Financiën en Informatie en de manager Vastgoed en Faciliteiten. 
De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is met het aftreden van mevrouw Waling (voorzitter) en de heer 
Bak van samenstelling gewijzigd. Mevrouw Van der Windt is benoemd als lid van deze commissie. 
Mevrouw Pannekoek is als aspirant-lid toegetreden tot de commissie. Aan de vergaderingen van deze 
commissie nemen ook de portefeuillehouder zorg in de Raad van Bestuur en de staffunctionaris 
kwaliteit deel.  
In de Commissie Werkgeverszaken worden aangelegenheden met betrekking tot de governance en de 
werkgeversverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht voorbereid. Deze commissie, die bestaat 
uit mevrouw Zefzafi (voorzitter) en de heer De Jong overlegt met de voorzitter van de Raad van Bestuur 
en voert ook namens de Raad van Toezicht de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurders. 
 
Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
De jaarlijkse zelfevaluatie werd in 2020 begeleid door een extern adviseur. Op basis van de zelf-
evaluatie is een verslag opgesteld. Actiepunten naar aanleiding van de zelfevaluatie worden begin 
2021 opgesteld en besproken in de Raad van Toezicht. 
 

2.2 Het toezichthoudend systeem 
 
Commissies van de Raad van Toezicht 
De drie commissies van de Raad van Toezicht hebben hun werkzaamheden in het verslagjaar 
gecontinueerd. De commissie Kwaliteit heeft zich tijdens haar drie in 2020 gehouden vergaderingen 
gefocust op de nieuwe Wet zorg en dwang, MIC-meldingen, klachten, het kwaliteitsjaarverslag en 
morele vraagstukken. In de Auditcommissie die vijf keer vergaderde kwamen de gebruikelijke 
financiële stukken aan de orde, alsmede de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille. Daarnaast 
bereidde de commissie de beoordeling van het vastgoedstatuut door de Raad van Toezicht voor. De 
commissie werkgeverszaken kwam tweemaal bij elkaar en boog zich onder meer over het proces van 
opvolging Raad van Bestuur en de verzekering rechtsbijstand voor de bestuurders. Ook werden de 
zelfevaluatie Raad van Toezicht, de opzet van de met bestuurders te houden beoordelingsgesprekken 
en het profiel van het nieuwe RvT-lid voorbereid. 
 
Contact tussen toezichthouders, medezeggenschapsorganen en de accountant 
De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale 
Medezeggenschaps Raad (CMR). De Raad van Bestuur neemt aan dit overleg deel. Via dit overleg vormt 
de Raad van Toezicht zich een beeld van de communicatie tussen de medezeggenschapsorganen over 
het reilen en zeilen van de Gemiva-SVG Groep. Voornemen is om vanaf 2021 het aantal 
contactmomenten met zowel de OR als de CMR uit te breiden.  
Wanneer de Raad van Toezicht in zijn mei-vergadering de jaarrekening behandelt, is de conform de 
statuten door de Raad van Toezicht benoemde accountant van de Gemiva-SVG Groep aanwezig om 
zijn bevindingen toe te lichten. Hij stelt daartoe een rapportage op die voorafgaand aan de vergadering 
aan de leden wordt toegezonden. In het verslagjaar ging aandacht van de Raad van Toezicht bij de 
bespreking van het accountantsverslag met name uit naar de beheersing van vastgoeddossiers, de 
(onderbouwing) van getroffen voorzieningen en de formalisering op de projectenportefeuille.  
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Werkbezoeken aan locaties 
Dit jaar zijn AC de Hoekmaat en de Ambulante Dienst in Rotterdam bezocht door een lid van de Raad 
van Toezicht. De Raad van Toezicht was onder de indruk van het zogenaamde ‘maatjesproject’. Wat 
ook raakte waren de problemen waar medewerkers tegen aanliepen wanneer zij cliënten die niet voor 
zichzelf kunnen opkomen willen ondersteunen in hun contact met instanties. Tegelijkertijd werd 
geconstateerd dat het ‘ontwikkelgesprek’ met medewerkers nog niet overal op eenzelfde wijze werd 
gevoerd. De overige bezoeken van locaties door individuele leden van de Raad van Toezicht zijn dit 
jaar in verband met de coronamaatregelen niet door gegaan. Zodra het weer is toegestaan worden de 
bezoeken aan de locaties in 2021 weer opgestart.  
 

2.3 Nevenfuncties toezichthouders 
 
Bij de besluitvorming over de benoeming van een nieuw lid wordt beoordeeld of hoofd- en 
nevenfuncties verenigbaar zijn met het belang van adequaat toezicht op de Gemiva-SVG Groep. De 
afspraak is dat de leden die daarna een (nieuwe) nevenfunctie willen aanvaarden deze ter toetsing op 
hetzelfde criterium aan de raad voorleggen. De Raad van Toezicht heeft zich ook in het verslagjaar de 
vraag gesteld of zijn leden nevenfuncties vervullen die belemmerend kunnen zijn voor hun 
functioneren als toezichthouder in de Gemiva-SVG Groep. De relevante nevenfuncties van de 
toezichthouders zijn vermeld in bijlage 1. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er geen sprake is 
van onverenigbaarheid van belangen van individuele leden en dat van de Gemiva-SVG Groep. 
 

2.4 Bezoldiging toezichthouders 
 
De leden van de Raad van Toezicht hebben aanspraak op een bezoldiging die is gebaseerd op een 
daartoe strekkende adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de 
Gezondheidszorg (NVTZ). Jaarlijks worden deze bedragen geïndexeerd conform het advies van de 
NVTZ. De over 2020 betaalde bedragen zijn volgens voorschrift verantwoord in de jaarrekening. 
 

2.5 Werkgeversfunctie Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht vervult voor de bestuurders van de stichting de werkgeversfunctie en heeft 
vanuit die rol een specifieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit van het bestuur. 
Door vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht worden ieder jaar functionerings- c.q. 
beoordelingsgesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. In het verslagjaar 
zijn beoordelingsgesprekken gevoerd met beide bestuurders. 
 

2.6 Honorering en nevenfuncties Raad van Bestuur 
 
De leden van de Raad van Bestuur werden in het verslagjaar bezoldigd volgens de adviesregeling van 
de NVZD, met dien verstande dat op hen ook het overgangsrecht van de WNT-1 en/of WNT-2 van 
toepassing is. Voor de bestuurders geldt dat het in de WNT opgenomen overgangs- en afbouwtraject 
naar een honorering die past binnen de voor hen van toepassing zijnde WNT-norm tegen 1 januari 
2023 zal zijn voltooid. Overeenkomstig de in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg 
en jeugdhulp opgenomen criteria heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat de Gemiva-SVG Groep 
dient te worden ingedeeld in bezoldigingsklasse IV.  
 
De nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur zijn vermeld in bijlage 1 van het verslag van 
de Raad van Bestuur. Wenst een bestuurder een nevenfunctie op zich te nemen, dan toetst de 
commissie werkgeverszaken van de Raad van Toezicht vooraf of deze verenigbaar is met het 
functioneren als bestuurder van de Gemiva-SVG Groep. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat dit 
voor alle in de bijlage vermelde functies het geval is.   
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2.7 Vergaderingen Raad van Toezicht 
 
Attendance vergaderingen Raad van Toezicht 2020 
 

 03-02 29-04 25-05 29-06 21-09 23-11 
W.M. de Jong X  X  X  X  X  X 
K.P. Bak* X X  X  X     
M.F.D. Waling- 
Huijsen* 

X X  X  X    

C.A. Wolse**   X   X  
Th. van der Windt X X  X  X  X X 
N. Zefzafi X X  X  X  X  
A.T.J.M. Zuure***  X  X X  X X 
M.C.H. 
Pannekoek**** 

    X X 

 
X = aanwezig, *= afgetreden per 29-06, **= afgetreden per 23-11, *** = benoemd als interim-lid 
ingaande 16-03 en als lid ingaande 29-06, **** voorgedragen als aspirant-lid ingaande 21-09. 
 
De oorspronkelijk op 19 maart geplande vergadering van de Raad van Toezicht is vanwege de Covid-
19 uitbraak verplaatst. Behoudens voor zover het arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden betrof 
(bezoldiging, functioneren, beoordeling, verslaglegging gesprekken), woonden de leden van de Raad 
van Bestuur deze vergaderingen bij. Het gebruikelijke jaarlijkse overleg tussen Raad van Toezicht, 
Ondernemingsraad, CMR en Raad van Bestuur dat gepland stond voor 30 maart is vanwege de toen 
geldende corona-maatregelen komen te vervallen. Voor 2021 wordt een voorstel opgesteld om de 
vergaderingen van zowel OR als CMR periodiek door koppels van de RvT-leden bij te laten wonen. 
 

2.8 Toezicht en advies 

 
Op basis van zijn statutaire verantwoordelijkheid keurde de Raad van Toezicht het Jaardocument 
(inclusief de jaarrekening) over 2019 goed. Vervolgens verleende de Raad van Toezicht decharge aan 
de bestuurders voor het over 2019 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht gaf ook goedkeuring aan de 
begroting 2021 en besprak de daarbij gevoegde meerjarenbegroting. Over relevante ontwikkelingen 
binnen en buiten de Gemiva-SVG Groep is de Raad van Toezicht geïnformeerd via de tijdens elke 
vergadering geagendeerde bestuursrapportage. 
 
Sturing van en toezicht op kwaliteit en veiligheid 
Het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2019 dat de Gemiva-SVG Groep heeft opgesteld in het kader van het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is besproken. De Raad van Toezicht constateert dat uit de cijfers 
die in het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2019 worden gepresenteerd een consistent positief beeld 
spreekt. Dat de organisatie intrinsiek wil werken vanuit ‘de bedoeling’ komt daarin helder naar voren. 
Het belang van de ‘driehoek’ voor een betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van cliënten 
ook. Aandacht is gevraagd voor de opvattingen en ervaringen van cliënten die achter kwalificaties als 
‘matig’ en ‘slecht’ schuilgaan. De Raad van Toezicht verleende decharge aan de bestuurders voor het 
in 2019 gevoerde beleid. 
 
Continuïteit management 
Elk jaar bespreekt de Raad van Toezicht de ontwikkelingen in het management, waaronder ook de 
voorbereiding op en toeleiding naar toekomstige vacatures in dit echelon. De Raad van Bestuur legt 
daartoe een notitie over. De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van Bestuur met deze voor 
de continuïteit van de organisatie belangrijke opgave zorgvuldig omgaat. 
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Bestuurlijke continuïteit 
De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit genomen om de omvang van de Raad van 
Bestuur te bepalen op twee leden. De desbetreffende adviesaanvraag is verstuurd aan CMR en OR. 
Een definitief besluit wordt in 2021 genomen.   
 
Het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging en vaststelling van het 
bestuursreglement en de bijbehorende (aanpassing van de) onderlinge taakverdeling tussen de 
bestuurders is goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
 
In verband met nieuwe fiscale vereisten en een aantal gewenste technische aanpassingen is na positief 
advies van OR, CMR en Raad van Bestuur een statutenwijziging doorgevoerd. 
 
Vastgoed 
In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur vijf vastgoedtransacties ter goedkeuring aan de Raad van 
Toezicht voorgelegd. Het betrof de verkoop van het pand Groen van Prinsterersingel te Gouda, het 
pand Oostelijke Achterweg te Middelharnis en het pand Geverstraat in Oegstgeest. Daarnaast betrof 
het de aankoop van een appartementsrecht aan de Clematislaan in Gouda en de voortzetting van het 
project Langerakkerweg Schoonhoven. De verkoop van het pand Groen van Prinsterersingel is 
uiteindelijk niet doorgegaan. 
 
In het verslagjaar besloot de Raad van Bestuur om te stoppen met de realisatie van een vervangend 
dagbestedings-gebouw op het terrein van Swetterhage naar een ontwerp van de Oostenrijkse 
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser.   De Raad van Toezicht beoordeelde dit besluit als adequaat 
onderbouwd en in alle opzichten verstandig en onderschreef het dan ook in zijn geheel. Ook 
ondersteunde de Raad van Toezicht het bestuursbesluit om aan alle personen en instanties die voor 
dit initiatief hebben gedoneerd hun bijdrage – voor zover praktisch uitvoerbaar-  te restitueren. 
 
Na uitgebreide bespreking in de Auditcommissie en Raad van Toezicht is het vastgoedstatuut 
vastgesteld. In het voorjaar van 2022 of zoveel eerder als zinvol blijkt, wordt het vastgoedstatuut op 
inhoud en werkbaarheid geëvalueerd.   
 
Samenwerkingsverbanden  
Een op verzoek van de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur opgestelde notitie over 
samenwerkingsverbanden en samenwerkingsrelaties is besproken en van advies voorzien. De Raad 
van Toezicht heeft het bestuursbesluit om deel te nemen aan de coöperatie Hersenz goedgekeurd. 
 
Aantrekken langlopende lening  
De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het aantrekken van twee langlopende (deels groene) 
leningen. De bedragen zijn volgens voorschrift verwerkt in de jaarrekening. 
 
Managementletter 
De managementletter 2020 van de accountant is besproken door de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht heeft geconstateerd dat het verbeterproces in de administratieve organisatie zich positief 
ontwikkelt.  
 
Risicomanagement 
Zoals gebruikelijk kwam ook het risicobeheer op andere gebieden dan vastgoed uitvoering aan de 
orde. De Raad van Bestuur leverde daartoe diverse documenten aan. De Raad van Toezicht 
onderschrijft de systematiek die de Raad van Bestuur al werkende weg ontwikkelt en die is 
gebaseerd op periodieke risicoanalyses op cliëntniveau, locatieniveau, organisatieniveau en op de 
doorlichting van kritische zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen. Het blijft natuurlijk zaak om het 
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risicobewustzijn van medewerkers – op alle niveaus in de organisatie – te stimuleren en daarbij het 
gezond verstand voorop te stellen. De Raad is positief over de gedegen en nuchtere wijze waarop 
management en medewerkers het risicobewustzijn rondom kwaliteit en veiligheid in hun dagelijks 
werk proberen te integreren.  

 
Contractering zorgkantoren 2021-2023 
De Raad van Toezicht besprak de ontwikkelingen in het inkoopbeleid van de zorgkantoren voor de 
jaren 2021-2023. Naar zich aanvankelijk deed aanzien zouden deze een extra administratieve belasting 
en een generieke budgetkorting voor de gecontracteerde organisaties met zich meebrengen. In het 
najaar van 2020 bepaalde de rechter echter dat de zorgkantoren de beleidswijziging in hun 
inkoopbeleid onvoldoende hadden gemotiveerd. De Raad van Toezicht sprak uit verheugd te zijn over 
deze ontwikkeling en hoopt dat daarmee de weg geëffend wordt voor een nieuwe dialoog over de 
relatie tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.  
 
Profiel vacature Raad van Toezicht 
Binnen de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan. Conform de bepalingen in de Governancecode 
Zorg heeft de Raad van Toezicht een profiel opgesteld. In het profiel staan naast bestuurlijke en/ of 
toezichthoudende ervaring begrippen als zorginnovatie, ICT in het zorgproces en vakinhoudelijke 
zorgexpertise centraal. Het profiel is ter advisering aan de OR en de CMR voorgelegd. Bij het 
wervingsproces zal gebruik worden gemaakt van een extern bureau.  
 
Optimaliseringsagenda 
In samenspraak tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is aan het bureau DEV-organisatieadvies 
gevraagd een onderzoek in te stellen naar de bestuurskracht van de Gemiva-SVG Groep. Het 
onderzoeksrapport is besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. Op verzoek van de Raad 
van Toezicht heeft de Raad van Bestuur een zogenoemde optimaliseringsagenda opgesteld waarin 
conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn verwerkt. Volgens de leden van de Raad 
van Toezicht biedt de optimaliseringsagenda een helder perspectief op de kwesties die de Gemiva-SVG 
Groep qua organisatie en besturing gaat aanpakken.  
 
De inhoud van zorg 
De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om zich met regelmaat tijdens zijn vergaderingen te 
verdiepen in meer inhoudelijke thema’s en dilemma’s. Dat is in het verslagjaar gebeurd via een 
presentatie van een gedragsdeskundige over het thema ‘Relatievorming en seksualiteit: over beleid en 
praktijk’ en een presentatie van een regiodirecteur over ‘Dagbesteding in de anderhalve meter 
samenleving’. Ervaringen met de lockdown als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn met elkaar 
gedeeld. 
 

2.9 Bereikbaarheid van Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht hecht aan een rolvaste uitoefening van zijn taken en verantwoordelijkheden. Dat 
betekent onder meer dat de Raad van Bestuur het formele aanspreekpunt is voor iedereen die zich tot 
de Gemiva-SVG Groep wil verhouden. Wie contact zoekt met de Raad van Toezicht als orgaan van de 
stichting kan een brief adresseren aan Postbus 604, 2800 AP Gouda (ter attentie van de voorzitter van 
de Raad van Toezicht) of een mailbericht sturen aan raad.van.toezicht@gemiva-svg.nl. 
  

mailto:raad.van.toezicht@gemiva-svg.nl
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Bijlage: Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht  
 

Drs. W.M. de Jong (voorzitter) 

 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningbouwcorporatie Habion, Utrecht 
 Voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrecht 
 Lid van het bestuur van de Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties, Zoetermeer 
 Voorzitter van het Curatorium van de Groen van Prinsterer Stichting, Amersfoort 
 Voorzitter en toezichthoudend bestuurder A. van der Groep & zn. Visverwerkend bedrijf en 

groengasfabriek, Bunschoten-Spakenburg 

Mr. drs. Th. van der Windt 

 Lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Nederlands Kanker Instituut Antoni 
van Leeuwenhoek, Amsterdam 

 Lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft 

 Lid van het bestuur van de NVMETC 

 Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Senectute, Amsterdam 
 Voorzitter van het toezichthoudend bestuur van het Atheneum College Hageveld, 

Heemstede 
 Lid van de Raad van Toezicht van NU’91, Utrecht 
 Lid van de Gemeenteraad van de gemeente, Haarlem 

Drs. N. Zefzafi 

 Lid van het bestuur van het Fonds Dient elkaar met blijdschap, Gouda 

 Lid van het Comité van aanbeveling voor Stichting Gouds vrouwennetwerk, Gouda  
 Commissaris bij DIAMOND Care B.V., Amsterdam 

A.T.J.M Zuure 

 Lid Raad van Toezicht Stichting GGZ Breburg Groep, Tilburg 

 Lid Raad van Toezicht Stichting Pro Senectute, Amsterdam 

 Lid Raad van Commissarissen WoningNet N.V., Weesp 

 Lid klachtencommissie Stichting Habion, Utrecht 

 Lid van het bestuur van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, 
Amersfoort * 

 Lid van het bestuur van Stichting Hospice Almere, Almere * 

 Lid van het bestuur van Stichting Sociaal Fonds voor Gewezen Medewerkers van de Stichting 
NCHB, Amsterdam * 
*) onbezoldigd 
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