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Verslagen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
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Bij de voorzijde:
Carola en Sandy

Nieuwe dingen proberen
“Op de woning hebben wij een
robotkat genaamd Floortje. De
cliënten zijn gek op haar, ze krijgt
dagelijks een hoop liefde, knuffels en
kusjes. Vooral Sandy is gek op de kat.
Ze neemt Floortje bijvoorbeeld
dagelijks mee in haar karretje voor een
wandeling. Voorheen ging Sandy niet
vaak uit zichzelf wandelen. Sinds
Floortje er is neemt ze eigen initiatief
om er even op uit te gaan.”
Carola Bremmer, persoonlijk begeleider
op Roodbontweide 29 in Zoeterwoude,
hield in juni 2019 een week haar
werkdagboek bij op het Gemiva’s
Instagramaccount. Zo gaf zij een inkijkje
in haar werk met mensen met een
matig tot ernstige verstandelijke
beperking.
In de achtbaan
“Op onze locatie zijn we niet bang om
nieuwe dingen te proberen. Door het
gewoon te doen, hebben we samen
met de cliënten in het laatste jaar veel
bereikt”, schrijft Carola trots.
“Zo zijn we met een aantal cliënten een
dagje naar de Efteling geweest. Eén van
de cliënten was heel gespannen
voordat we een attractie in gingen. Zij
durfde eigenlijk niet. Deze cliënt is blind
en moet daardoor worden begeleid om
een attractie in te kunnen. Dit ging niet
zonder slag of stoot, maar wij gaven
niet op. Toen zij eenmaal in de
achtbaan zat, had zij het enorm naar
haar zin. Ze kon niet wachten tot ze in
de volgende kon en heeft uiteindelijk
een plezierige en gezellige dag gehad.”

‘Het is juist dat softe, dat morele dat je zo kan opbreken’
Marja Pruis, Zachte riten, Prometheus, 2016, p.74
‘Maar ik zou eens de discussie willen aangaan,
mag het ook een keer klaar zijn? In plaats van ons constant
af te vragen waar we allemaal aan moeten werken,
kun je ook zeggen: Laten we even helemaal niks verbeteren
en ervan genieten dat het goed gaat.’
Pauline Meurs, Markant, jaargang 25, nr. 1, februari 2020, p. 10
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Verslag van de Raad van Bestuur
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Woord vooraf
Corona: tot februari van dit jaar voor de meeste wereldburgers de naam van een biermerk of een in
miljoenenvoud verkocht type Toyota. Inmiddels draait de samenleving door dit virus op een
noodloopregeling. Een die we niet hadden voorgeprogrammeerd. In dit jaarverslag over 2019 blikken
we terug op een periode die we nog in 'het oude normaal' situeren. Wat daarvan weer terug zal
keren, is nog niet te zeggen. Opmerkelijk is wel dat binnen enkele dagen het systeem van de
gehandicaptenzorg in ons land niet alleen voor volstrekt nieuwe en met het eigen DNA strijdige
opgaven (quarantaine, sluiting, bezoekersregelingen) kwam te staan, maar ook dat voor allerlei
bekostigings- en verantwoordingsmechanismes opeens op de pauzeknop werd gedrukt. De conclusie
dat die toch minder essentieel voor het functioneren van het stelsel zijn dan de geestelijke vaders
ervan altijd beweerden, dringt zich onmiskenbaar op. Als dat besef straks in 'het nieuwe normaal'
resoneert, is dat in onze optiek winst.

De maand mei 2020 gaat vandaag de laatste week in. We weten niet wat er de komende weken en
maanden nog op ons afkomt. Dat geldt voor de economie, voor de volksgezondheid, voor het
absorptievermogen van onze samenleving. Tot nu toe zijn we er samen - cliënten, verwanten en
vooral medewerkers - in geslaagd om met een koel hoofd en een warm hart de gezondheidsschade
voor bewoners en medewerkers te beperken. Dat had en heeft in emotionele termen voor velen een
hoge prijs, maar we zien ook dat nood creativiteit oproept en de vanzelfsprekendheid van altijd voor
heilig versleten huisjes omver kegelt. Videocontact, dagbesteding binnen de woning en thuiswerken
blijken in tal van situaties een gelijkwaardige vervanging van onze gegroeide routines te zijn. Het is
opmerkelijk hoe gemakkelijk we ons als het moet kunnen aanpassen. Daar valt voor de toekomst nog
veel van te leren.
Dat we onder de indruk zijn van de prestaties die de medewerkers van de Gemiva-SVG Groep in deze
bijzondere tijd leveren, doet niets af aan de waardering voor dat wat we samen over 2019 - in het
precorona-tijdperk - tot stand brachten. We hebben niets te klagen over de kwaliteit van de aan
cliënten geleverde zorg, over de attitude en de expertise van medewerkers en vrijwilligers en over de
financiële huishouding. We maakten ook fouten. Daarover vertellen we open in dit jaarverslag en in
het nog te publiceren kwaliteitsverslag. Die incidenten ervaren we steeds als een stimulans om te
reflecteren, te leren en te verbeteren. Dat geldt voor de individuele driehoek cliënt-verwantmedewerker, maar ook op het niveau van onze bestuurlijke structuren en werkwijzen. We zetten die
leerprocessen in 2020 hoe dan ook voort.
Corona toont aan dat de kunst van het doormodderen als strategie om met alle kleine en grote
onvoorspelbaarheden in onze wereld om te gaan niets aan waarde heeft ingeboet. We zien het
dagelijks in de worstelingen van politieke leiders en instituties in deze crisistijd. Die haalt het
slechtste en het beste in mensen naar boven. Wie dat wil mag ons naïef noemen, maar wij zijn er
hartgrondig van overtuigd dat wat we in 2019 zagen en in 2020 zien tot het beste behoort wat we
elkaar binnen de Gemiva-SVG Groep kunnen bieden. Dank daarvoor!
Raad van Bestuur Gemiva-SVG Groep
Gerard Gerding en Jos Hiel
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Onze verslaglegging over 2019
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 bestuurlijk verslag over het overleg tussen bestuurder en Ondernemingsraad;
 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.
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1. Verslag van de Raad van Bestuur
1.1

Algemene identificatiegegevens

Verslagleggende rechtspersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
Identificatienummer Kamer van Koophandel:
RSIN:
E-mailadres:
Website:

Stichting Gemiva-SVG Groep
Bleulandweg 1B, 2803 HG, Gouda
0182 57 58 00
411 74 469
8060 98 351
secretariaat@gemiva-svg.nl
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 125 nevenvestigingen ingeschreven.
Organisatieschema per 31-12-2019
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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.
Sinds 16 januari 2019 is de Stichting Gemiva-SVG Groep ook 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 GemivaSVG 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.
Categorie

Aantal/bedrag
2017

Aantal/bedrag
2018

Aantal/bedrag
2019

Totaal aantal cliënten

4.839

4.989

5.211 cliënten

Waarvan aantal cliënten verblijf

1.468

1.487

1.485 cliënten

Waarvan aantal cliënten dagbesteding

3.314

3.324

3.363 cliënten

Waarvan aantal cliënten ambulant

1.450

1.600

1.789 cliënten

149

130

160 cliënten

3.349

3.402

3.408 personen

2.182

2.294

2.325 fte

1.634

1.753

1.804 fte

203

200

199 fte

345

341

322 fte

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar

167,5

171,6

185,1 mln euro

Waarvan opbrengst Wlz

136,8

139,2

149,9 mln euro

Cliënten per einde verslagjaar

Waarvan aantal cliënten logeren
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde
verslagjaar*
Aantal ingezette full-time eenheden gemiddeld over
het jaar
Waavan aantal ingezette full-time eenheden
gemiddeld over het jaar (vast)
Waarvan aantal ingezette full-time eenheden
gemiddeld over het jaar (leerlingen)
Waarvan aantal ingezette full-time eenheden
gemiddeld over het jaar (flexibel)
Bedrijfsopbrengsten

Waarvan opbrengst Jeugdwet

5,6

6,8

8,6 mln euro

12,3

13,1

13,7 mln euro

Waarvan opbrengs PGB/derden

6,2

6,6

6,0 mln euro

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

6,6

5,9

7,0 mln euro

Totaal bedrijfskosten (in euro’s) in verslagjaar

163,3

169,7

179,5 mln euro

Waarvan personeelskosten

113,5

118,2

125,3 mln euro

23,4

23,4

22,3 mln euro

26,4

28,1

31,9 mln euro

Waarvan opbrengst Wmo

Bedrijfskosten

Waarvan huisvestingskosten (afschrijvingen, huur,
rente, bijzondere waarderminderingen)
Waarvan overige bedrijfskosten

1.3.2.2 Wachtlijsten
Wachtlijsten in de zorg staan al langere tijd in de politieke en publieke belangstelling. Regelmatig zijn
bijvoorbeeld de wachttijden in de jeugdzorg onderwerp van discussie in de media en de (landelijke
en regionale) politiek. Zo is er landelijk veel aandacht voor de slepende problemen van ‘de 125’,
cliënten waarvoor door hun complexe gedrag geen passende plekken beschikbaar zouden zijn. In
onze praktijk zien we wel dat het soms lastig is om een cliënt een goede plek te bieden, maar van
onze huidige bewonerspopulatie hebben we maar zelden het idee dat we hen geen behoorlijke zorg
kunnen bieden.
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 vrijwel altijd onmiddellijk 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. In het domein van de jeugdzorg komt het 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. Dat ligt deels aan de capaciteit die
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zorgkantoren contracteren en deels aan het risicovolle karakter van investeren in vastgoed voor
verblijfszorg. Cliënten willen graag zelf kiezen waar zij komen te wonen (en met wie), en zijn
kritischer geworden ten aanzien van het aanbod dat de Gemiva-SVG groep kan bieden. We zien dan
ook dat cliënten en verwanten nog wel eens een aangeboden plaats afwijzen ondanks een eerder
uitgesproken vraag en voorkeur. Bijvoorbeeld omdat toch op dat moment men niet meer, of nog
niet, wil verhuizen, of toch niet naar die specifieke vrij gekomen plaats. Men wil graag zo lang
mogelijk nog thuis blijven, of stelt de verhuizing uit, tot er een moment aanbreekt waarop het toch
echt niet langer gaat. Dan wordt er verwacht dat we gelijk op korte termijn plaats kunnen bieden,
omdat men toch al zo lang wacht. We zien een toename van aanmeldingen voor verblijf van cliënten
die niet specifiek een voorkeur voor de Gemiva-SVG groep of 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. Soms krijgen
ze dan ook de formele status als ‘actief wachtend’. We onderzoeken dan of we een passende plaats
kunnen bieden, al zal dat meestal eerst een plaats op de wachtlijst betekenen. De kans is reëel dat
tegen de tijd dat een dergelijke cliënt aan de beurt is voor plaatsing, dat er dan geen vraag meer is, of
dat men dan toch nog kritisch is op het aanbod dat gedaan kan worden, waardoor een plaatsing niet
tot stand komt. De kern van het begrip ‘actief wachtend’ is immers dat de cliënt onmiddellijk
geplaatst moet worden, waarbij de locatie – waar ook in het land – van ondergeschikt belang is. In de
totale omvang van het aantal cliënten die aldus als ‘actief wachtend’ zijn gekwalificeerd, hebben wij
geen zicht.
In de onderstaande tabel geven we onze wachtlijsten per december 2019 weer voor cliënten die nog
geen verblijfsplek hebben, maar er meer of minder urgent één zoeken. Het gaat om cliënten die over
een geldige Wlz indicatie van het CIZ beschikken en als eerste voorkeur hebben aangegeven dat zij
zorg van de Gemiva-SVG Groep willen ontvangen. 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 wens wachtend) 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 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.
Ten opzichte van 2018 is het totaal aantal wachtende cliënten redelijk stabiel, maar er heeft wel een
verschuiving plaats gevonden tussen de groepen. Er zijn minder mensen niet-actief wachtend en
meer mensen niet-wachtend. Het aantal cliënten dat graag binnen een jaar op een voorkeurslocatie
bij Gemiva-SVG groep zou willen wonen is dus afgenomen. Vorig jaar was een zelfde trend zichtbaar.
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 hadden ze op dat moment nog geen concrete woonwens. Daar gaan we nu niet meer in mee, om
hierdoor onze wachtlijst zo zuiver mogelijk te houden.
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Regio
Haaglanden (CZ)
Midden Holland (VGZ)
Rotterdam (ZK)
Waardenland (VGZ)
Westland, Schieland en
Delfland (DSW)
Zuid-Holland Noord (Z&Z)
Zuid-Hollandse eilanden (CZ)
Totaal 2019
Totaal 2018

Niet-actief
wachtend
6
25
2
19

Nietwachtend
2
30
26

4

Totaal aantal
cliënten
8
55
2
45

Mutatie 20192018
+5
-9
0
+2

4

+1

47
44
91
4
2
6
107
104
211
143
76
219
-36 t.o.v.
+28 t.o.v.
Mutatie 2019-2018
-8 t.o.v. 2018
2018
2018
Aantal wachtende cliënten per 31-12-2019 op de zorgkantoor wachtlijsten.

-6
-2

Cliënten kunnen er ook voor kiezen zich bij diverse aanbieders aan te melden voor een verblijfsplek.
Zij spreken dan geen eerste voorkeur voor ons uit en worden dan ook niet bij het zorgkantoor als
wachtend op een plek bij de Gemiva-SVG Groep geregistreerd. Ook zijn er cliënten die al een
verblijfsplek hebben bij een andere zorgaanbieder, maar die de wens hebben uitgesproken om te
verhuizen naar een locatie van de Gemiva-SVG Groep. Omdat de indicatie dan al ‘in gebruik’ is bij de
huidige zorgaanbieder, is het niet mogelijk om die cliënt tegelijk bij het zorgkantoor te registreren als
wachtend op een plek bij de Gemiva-SVG Groep. Wij nemen deze twee groepen cliënten natuurlijk
wel op onze eigen wachtlijst op. Lastig aan dat systeem is dat wij op basis van de aan ons verstrekte
informatie niet kunnen nagaan of de potentiële cliënt die zich bij ons heeft gemeld mogelijk op een
later moment niet elders een plek heeft gekregen, zonder er aan te denken om ons daarover te
informeren. Er treedt in dit overzicht ook gemakkelijk vervuiling op omdat cliënten het vaak niet
melden als zij inmiddels voor een plek elders gekozen hebben. We komen daar dan op z’n laatst
achter bij de halfjaarlijkse belronde van onze afdeling zorgbemiddeling, waarin we contact zoeken
met de cliënt of bij hem of haar betrokken personen. In de onderstaande tabel zijn de cliënten
opgenomen die wachten op een verblijfsplek bij de Gemiva SVG Groep, maar niet als zodanig bij het
zorgkantoor geregistreerd staan. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal wachtenden voor een VG
verblijfsplek verder toegenomen, de gemiddelde wachttijd is redelijk stabiel. De groei is met name
opgetreden in regio 3, 4, 5 en 9 (regio Leiden, Zoeterwoude, Gouda en Drechtsteden).
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Verblijf LG
Gemiddelde
Aantal
wachttijd
cliënten
(jaren)
2
2,6
16
2,9

Verblijf VG
Gemiddelde
Aantal
wachttijd
cliënten
(jaren)
35
1,8
88
2,3
78
2,4
65
2,6
9
2,0

Totaal
aantal
cliënten
37
104
78
72
40
7
25
63
34

Gemiddelde
wachttijd
(jaren)
1,8
2,2
2,5
2,7
3,1
3,7
2,3
3,7
3,4

Regio
2
3
4
5
7
3,3
6
31
3,0
7
7
3,7
8
25
3,5
9
6
3,1
57
3,2
10
3
3,9
31
3,0
Totaal
72
3,1
388
2,6
460
2,7
2019
Totaal
73
2,8
348
2,6
421
2,6
2018
Mutatie
-1 t.o.v. 2018
+40 t.o.v. 2018
+39 t.o.v. 2018
2019-2018
+0,3 jaar
+0,0 jaar
+0,1 jaar
Aantal wachtende cliënten per regio op 31-12-2019 op de wachtlijst van Gemiva, die niet bij het
zorgkantoor op onze wachtlijst staan en niet bij Gemiva wonen. Alleen de 1e voorkeurslocatie is
meegenomen in deze tabel, maar cliënten kunnen op meerdere locaties op de wachtlijst van Gemiva
staan.

Ten slotte zijn er nog cliënten die om welke reden dan ook graag willen (of moeten) verhuizen naar
een andere woonlocatie binnen de Gemiva-SVG Groep. Daarvoor hanteren we een interne wachtlijst.
Deze cliënten beschikken al over een woonplek en staan bij het zorgkantoor niet als wachtende
geregistreerd. Het aantal wachtenden voor een VG verblijfsplek is ook in deze groep toegenomen ten
opzichte van 2018. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door toekomstige vervangende nieuwbouw in
een aantal regio’s waardoor cliënten vast intern op de wachtlijst geplaatst worden ter voorbereiding
op de verhuisbewegingen die op gang komen wanneer de nieuwe locaties opgeleverd worden. Een
andere factor die hierin een rol speelt, is het feit dat we zien dat een deel van onze bewoners ouder
wordt, of een toegenomen ondersteuningsbehoefte heeft (bijvoorbeeld ten aanzien van lichamelijke
zorg of gedragsproblematiek) waardoor gezocht wordt naar een plaats waar beter passende
ondersteuning geboden kan worden. De groei is met name opgetreden in regio 3 en 5 (regio Leiden
en Gouda).
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Verblijf LG
Gemiddelde
Aantal
wachttijd
cliënten
(jaren)
1
1,3

Verblijf VG
Gemiddelde
Aantal
wachttijd
cliënten
(jaren)
7
1,5
43
1,8
58
1,9
21
1,9
1
2,5

Totaal
aantal
cliënten
8
43
58
24
2
1
12
4
1

Gemiddelde
wachttijd
(jaren)
1,5
1,8
1,9
2,2
2,0
0,6
2,5
1,8
0,7

Regio
Regio 2
Regio 3
Regio 4
Regio 5
3
4,3
Regio 6
1
1,5
Regio 7
1
0,6
Regio 8
12
2,5
Regio 9
4
1,8
Regio 10
1
0,7
Totaal
6
2,7
147
1,9
153
1,9
2019
Totaal
4
3,7
125
2,2
129
2,3
2018
Mutatie
+2 t.o.v. 2018
+22 t.o.v. 2018
+24 t.o.v. 2018
2019-2018
- 1,0 jaar
-0,3 jaar
-0,4 jaar
Aantal intern wachtende cliënten per regio op 31-12-2019 op de interne wachtlijst van Gemiva. Alleen
de 1e voorkeurslocatie is meegenomen in deze tabel, maar cliënten kunnen op meerdere locaties op
de interne wachtlijst staan.
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. De zorg die wij leveren aan volwassen asielzoekers werd in 2019
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 vijfde jaar contracteerden we
in 2019 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.

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 31-12-2019 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 heer ing. G. de Water functioneerde tot 24 juni 2019 als derde lid van de Raad van Bestuur. Voor
een toelichting op de omstandigheden die tot zijn vertrek hebben geleid, verwijzen wij naar het
Jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht.
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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 bestuurders en hun
onderlinge vervanging is vastgelegd. 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.
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 sloot de IGJ zeven meldingen af die reeds in 2018
of daarvoor waren gedaan. Desgevraagd na aanlevering van aanvullende onderzoeksrapportages,
constateerde de IGJ dat op deze meldingen in voldoende mate onderzoek is gevolgd en dat in
voldoende mate verbetermaatregelen zijn getroffen. Over één van deze meldingen heeft op ons
verzoek ook een afsluitend gesprek met de IGJ plaatsgevonden omdat wij vraagtekens hadden bij het
in de betreffende – in onze ogen uitzonderlijke - situatie door de IGJ gehanteerde beoordelingskader.
Wij hebben dit gesprek zeer op prijs gesteld en de IGJ liet ons weten dat zulks ook voor haar geldt.
In het verslagjaar deden we drie nieuwe meldingen, waarvan er twee ook in 2019 zijn afgewikkeld.
Ook hierover berichtte de IGJ ons dat het uitgevoerde onderzoek als voldoende werd gekwalificeerd,
evenals de geformuleerde verbeteracties. Deze drie meldingen hadden alle betrekking op geweld in
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de zorgrelatie, waaronder een geval van seksueel misbruik van een cliënt door een andere cliënt en
grensoverschrijdend gedrag van een vrijwilliger jegens een cliënt. Een vierde incident – ook in de
sfeer van seksueel misbruik – leidde na overleg met de IGJ niet tot een melding omdat er geen relatie
was met de geleverde kwaliteit van zorg. Aan het einde van het verslagjaar liep het onderzoek naar
één van de eerdergenoemde drie meldingen nog.
Onder verwijzing naar een in 2018 gemeld incident waarbij een fixatie van een cliënt speelde, bracht
de IGJ ons KDC De Walnoot in Leiden op 7 oktober 2019 een onaangekondigd bezoek. Doel daarvan
was onder meer nagaan of toegezegde verbetermaatregelen ook waren doorgevoerd. De IGJ
concludeerde in de rapportage dat dit grotendeels het geval was, maar vroeg ook aandacht voor de
verdere implementatie. Daarnaast sprak de IGJ zorg uit over de praktische problemen die De
Walnoot ondervindt bij het realiseren van stageplekken voor Hbo-studenten die in de zorgsector
werkzaam willen zijn.
Na aankondiging voerde de IGJ ook een inspectie uit met betrekking tot ons beleid rond ‘e-health’.
Dat begrip dekt overigens in onze optiek in deze context de lading niet, want in feite was onze
informatiebeveiliging object van onderzoek. We ontvingen een kritisch rapport, waarop we onder
meer door inschakeling van een externe auditor acties hebben ondernomen gericht op het
navolgbaar voldoen aan de NEN-7510 voor informatiebeveiliging. Die acties zijn in het voorjaar van
2020 vrijwel geheel afgerond. Voor ons lastig beïnvloedbaar blijven evenwel de beveiliging van de
softwarepakketten voor cliëntendossiers en salarisadministratie, omdat we daarbij afhankelijk zijn
van de acties die de leverancier moet verrichten.
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 contacten met deze
toezichthouders, anders dan enkele schriftelijke uitvragen. Daar hebben wij uiteraard
waarheidsgetrouw op gereageerd.
Zorgkantoren
Namens de centrale overheid vervullen de zorgkantoren de rol van contracterende en betalende
partij. Achter de zeven zorgkantoren waarmee wij ook in 2019 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 borduurden met hun inkoopbeleid 2019 voort op de lijn van uniformering die zij al
bij de inkoop 2015 hadden ingezet. Terecht mogen zorgkantoren daartegenover van ons verwachten
dat wij ons actief en navolgbaar inspannen voor het toepassen van het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg in alle relevante dimensies. Met het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2018 als
aanleiding voerden we samen met enkele leden van de Ondernemingsraad – de vertegenwoordigers
van de Centrale Medezeggenschaps Raad moesten helaas op het laatste moment verstek laten gaan
– een gesprek over de ‘kwaliteitspraktijk’ zoals medewerkers die ervaren. Dit gesprek is
gecombineerd met een uitgebreide door cliënten verzorgde rondleiding door het activiteitencentrum
Jottem in Oegstgeest.
Omdat de NZa de tarieven voor 2019 opnieuw heeft geijkt, wordt de ‘lichte zorg’ vanaf dit jaar
schraler bekostigd, terwijl de ‘zware zorg’ tariefsmatig meer ruimte krijgt. Ook zijn de
vervoerstarieven – die in 2012 bij het zogenaamde Lente-akkoord door het toenmalige kabinet tot
een niet-kostendekkend niveau werden verlaagd – opgetrokken. Per saldo leveren deze operaties
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voor ons een plus op, met dien verstande dat door fors stijgende vervoerskosten die plus weer
weglekt. Vervoer kunnen we ook met deze tarieven nog steeds niet kostendekkend organiseren.
Een probleem dat nog niet bevredigend is opgelost is het betalen van nota’s van externe
zorgverleners – zoals huisartsen - die cliënten bedienen die bij ons wonen op basis van een pakket
‘verblijf met behandeling’. Volgens de spelregels – die wij op zich respecteren – dienen wij de nota’s
van deze zorgverleners uit ons budget te voldoen. Als die zorgverlener uit onwetendheid echter bij
de zorgverzekeraar van de cliënt declareert en die de nota niet afwijst, wordt er betaald ten laste van
de Zorgverzekeringswet. De zorgkantoren hebben de opdracht deze uitgaven dan bij ons ‘terug te
halen’, maar mogen ons geen inzicht verschaffen in de desbetreffende nota’s. Dat wringt natuurlijk.
Wij betalen niet voor nota’s die wij niet mogen zien en niet kunnen controleren. Het kabinet zou aan
een oplossing werken, maar die is nog niet beschikbaar.
Gemeenten
Ook in 2019 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. Met de
gemeenten Capelle, Den Haag, Goeree-Overflakkee, de Voornse gemeenten en het
samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid sloten we een nieuwe overeenkomst. In een aantal
gevallen is er vanwege de gestelde eisen, administratieve lasten of voorgestelde tarieven bewust
afgezien van inschrijving op een gemeentelijke opdracht. Dit was het geval voor de MVS-gemeenten
(Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) en Krimpen aan den IJssel. Ook de aanbesteding voor welzijn in
Leiden hebben we om die reden aan ons voorbij laten gaan. Met de gemeente Krimpen aan den
IJssel is wel een maatwerkafspraak gemaakt waardoor een aantal cliënten de zorg kan blijven
ontvangen die ze gewend zijn. Tot slot is ook ingeschreven op de aanbesteding voor jeugdhulp in de
zogenoemde H10-gemeenten in de Haagse regio. Deze aanbesteding is in de gunningsfase door de
aanbestedende dienst ingetrokken.
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
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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.
Sinds 2014 vormen we samen met Stichting Kwadraad, Stichting Kwintes en Stichting Participe een
combinatie die in de jaren 2015 tot en met 2018 de meerjarige opdracht Sociale Participatie van de
gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop uitvoert. De combinatie doet dat
samen met vier onderaannemers onder de naam Tom in de buurt. Voor ons is deze constructie ook
een ‘proeftuin’ waarin onze medewerkers leren om met andere professionals en met vrijwilligers
naar een nieuwe balans tussen de eigen kracht van de burger, algemene ondersteunende
vaardigheden en de inzet van gespecialiseerde expertise te zoeken. We zijn tevreden over de wijze
waarop deze samenwerking zich ontwikkelt. De in 2018 eenmalig verlengde opdracht eindigt formeel
op 31 december 2020.
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 In financieel opzicht voor de combinanten al een verliesgevend jaar bleek, liepen de
negatieve resultaten in het verslagjaar nog verder op. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat we
samen aan een ‘mission impossible’ zijn begonnen. Hoezeer we ook geloven in de inhoudelijke
formule, een structureel verliesgevende exploitatie legt de bijl aan de wortels van de constructie die
we met de gemeenten en met elkaar hebben opgetuigd.
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. Een bestuurlijk gesprek
met de verantwoordelijke wethouder heeft daar helaas nog geen waarneembare verandering in
gebracht.
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. Omdat binnen Holland Rijnland de gemeenten zich oriënteren op
andersoortige constructies voor het reguleren van die toegang en daarbij duidelijk niet op één lijn
zitten, verwachten we dat laatstgenoemde coöperatie zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden.
Een algemeen punt van aandacht bij dergelijke samenwerkingsverbanden is de rechtspositionele
positie van medewerkers. De betrokken werkgevers zijn gebonden aan uiteenlopen 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. Binnen de Gemiva-SVG Groep leidde
dit tot een verzoek van twee groepen van gedetacheerde medewerkers om herbeschrijving en
herwaardering van hun functie. De verzoeken om in een hogere schaal te worden ingedeeld zijn door
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de Raad van Bestuur afgewezen. Door de daartoe ingestelde Interne Bezwarencommissie FWG is
geoordeeld dat de onderliggende functiebeschrijvingen correct zijn vastgesteld. Dat neemt allemaal
niet weg dat dit voor de betrokken medewerkers een teleurstellende situatie is, die eigenlijk alleen
maar kan 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 revalidatie 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 verder gewerkt aan het ‘aantonen’ van de toegevoegde waarde van de binnen Hersenz
gebruikte methodieken en programma’s, wat uiteindelijk tot structurele bekostiging op basis van de
Zorgverzekeringswet zou moeten leiden.
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 wordt het laatste van vier artikelen over dit onderzoek gepubliceerd.
Onze medewerker David Gast werkt aan een promotieonderzoek naar de vermindering van agressief
gedrag door suppletie van vitaminen, mineralen en N3-vetzuren bij jongeren met een verstandelijke
beperking. De onderzoekspopulatie is in 2018 afgebakend. Er zijn inmiddels twee artikelen
gepubliceerd: over het effect van supplementen op het gedrag van gedetineerden en over een
literatuurstudie (meta-analyse) naar soortgelijk onderzoek. Bij het schrijven van dit jaarverslag
nemen 157 cliënten deel aan het onderzoek waarvan 60 cliënten van de Gemiva-SVG Groep
Met steun van Vilans en VWS zijn we in september 2017 gestart met een onderzoek naar het bewust
gebruik van psychofarmaca. Die worden in de praktijk veelvuldig en langdurig gebruikt door cliënten
met gedragsproblemen. Er is echter geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid
van deze aanpak, veelal is sprake van ernstige bijwerkingen en inmiddels zijn alternatieve (nietmedicamenteuze) behandelingen beschikbaar. In 2018 zijn data verzameld bij onder andere 380
begeleiders en 195 cliënten van de Gemiva-SVG Groep. Helaas is dit onderzoek om voor ons – ook na
navraag bij Vilans – onbegrijpelijke redenen in 2019 een stille dood gestorven. Er zijn geen
onderzoeksresultaten verschenen. Wij hebben meer dan uitsluitend verbazing laten blijken aan de
onderzoekers en Vilans.
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.
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.
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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).
Eind 2019 is een nieuwe business case opgesteld waarbij inzicht wordt gegeven in de verwachte
toekomstige effecten op onze exploitatie, balans, cashflowpositie en financiële ratio’s. In deze
business case is een nieuwe lening opgenomen van € 10 mln ten behoeve van het nieuwbouwproject
Swetterhage en twee kinderdagcentra. Ondanks de eerdere bereidstelling van het WfZ is in overleg
besloten om ons borgingsverzoek in te trekken. Op basis van onze business case ziet het WfZ geen
noodzaak tot het verstrekken van een borgstelling en verzoeken ons om onze financieringsbehoefte
van € 10 mln ongeborgd aan te trekken. Naar verwachting zal in het voorjaar 2020 de lening worden
aangetrokken, waarbij de mogelijkheid voor een ‘groenlening’ onderzocht wordt.
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
De beleidscontext
Een ‘grote operatie’ voor de branche gehandicaptenzorg is ongetwijfeld de Wet zorg en dwang (Wzd)
die formeel op 1 januari 2020 in werking treedt. Over deze wet – en met name de uitvoerbaarheid
ervan – was ook in het verslagjaar veel te doen. De minister van VWS bestempelde 2020 alvast als
een ‘overgangsjaar’ en dat is logisch voor wie zich realiseert dat over de uitvoeringscondities nog veel
onduidelijkheid heerst. Niemand zal de achterliggende ambitie – terugdringen van
vrijheidsbeperkende maatregelen – bestrijden, maar of we daarmee de zorgpraktijk niet met
onwerkbare procedures opzadelen blijft helaas een groot vraagteken. De
verantwoordelijkheidsverdeling bij het geven van uitvoering aan de wettelijke voorschriften en
verplichtingen is aan gewone stervelingen nauwelijks uit te leggen. Dat neemt niet weg dat ook wij
onze voorbereidingen treffen – variërend van scholing tot het inrichten van dossiers –maar daarbij
kiezen voor de incrementele benadering. De coördinatie van onze inspanningen is in handen gelegd
van een voormalige regiodirecteur.
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Voor onze branche zijn ook de ontwikkelingen rond meerzorg van groot belang. Daarbij gaat het
zowel om de inhoudelijke als de financiële aspecten. Meer en meer wordt meerzorg niet gezien als
een op een individuele cliënt gericht instrument om ‘beheersing’ te faciliteren, maar als het
ontwikkelen van een ‘systeem’ waarbinnen ook cliënten met zeer complex gedrag zich veilig en
geborgen weten. Dat vraagt veel van medewerkers, maar brengt ook nieuwe
verantwoordelijkheidsvraagstukken met zich mee. Daarnaast zijn er natuurlijk forse bedragen met dit
type aanvullende bekostiging gemoeid, hetgeen ook tot ‘macro-aandacht’ voor de
meerzorgsystematiek leidt.
In het verslagjaar kwam ook de operatie op gang om cliënten met psychische problematiek – die tot
2015 een indicatie verblijf op basis van de AWBZ konden krijgen – van het gemeentelijke
beleidsdomein over te hevelen naar de Wet langdurige zorg. ‘Terughevelen’ is wellicht een betere
term. Het is de bedoeling dat deze burgers vanaf 2022 – na indicering door het CIZ – voor reguliere
verblijfszorg in aanmerking komen. Dan eindigt de bekostiging op basis van gemeentelijke
subsidieregelingen.
De discussie over de functie behandeling in de gehandicaptenzorg kwam ook in het verslagjaar niet
tot een afronding. Hoe logisch is het dat zorg die regulier voor elke burger onder de
Zorgverzekeringswet valt voor verblijfscliënten uit de Wet langdurige zorg moet worden
gefinancierd? Die logica was er wellicht toen grote aantallen cliënten woonden op volgens een
‘medisch model’ ingerichte terreinen, maar past veel minder bij de huidige kleinschaligheid en het
normalisatieprincipe. In de praktijk gaat het dan om de kosten van huisartsenzorg, medicatie en
paramedische voorzieningen. Door de grote en uiteenlopende belangen die in dit dossier spelen is
het tot afgeronde besluitvorming nog steeds niet gekomen.
De Rijksbegroting 2020 en de Miljoenennota brachten de derde dinsdag van september voor onze
branche weinig nieuws. Het meest opmerkelijke was wel – tamelijk onverwachts – een door het
kabinet aangekondigde (nieuwe) discussie over de betaalbaarheid van de langdurige zorg. Daartoe
zou medio 2020 een ‘contourennota’ moeten verschijnen.
Tot de algemene ontwikkelingen in beleid een regelgeving behoren voor onze sector ook de Wet
arbeidsmarkt in balans (Wab) en de Brexit-perikelen. Wat deze laatste betreft hebben we de
gevolgen voor onze organisatie – met name als het gaat om leveringen vanuit het Verenigd
Koninkrijk – in kaart gebracht. Die zijn zeer beperkt. De Wab daarentegen confronteert ons met extra
‘gedoe’ en administratieve lasten. Jammer dat we na de invoering van de Wet werk en zekerheid
binnen 3 jaar weer met een ‘stelselwijziging worden geconfronteerd. Fundamentele vraagstukken
rond flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid en inkomenszekerheid worden daarmee
niet opgelost. Het is wachten op de volgende corrigerende wetgeving.
Meerjarenperspectief
In ons meerjarenperspectief 2017-2020 – te vinden op onze website - hebben we onze ambities op
het brede gebied van inhoud, sturing, positionering en ontwikkeling geformuleerd. We gaven dit
document de titel Realistisch werken aan het gewone leven mee. Eind 2018 waren we halverwege de
planperiode. Om de tussenstand op te kunnen maken is aan de regiodirecteuren gevraagd om aan de
hand van zestien vragen te beschrijven wat de huidige stand van zaken is. Die zijn in het voorjaar van
2019 met de diverse gremia binnen de organisatie besproken. We stellen vast dat het binnen de
Gemiva-SVG Groep meer vanzelfsprekend is 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 Raad van Bestuur de reflex kan bedwingen om problemen aan te pakken door
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middel van protocollen, richtlijnen, verantwoordingsvragen en bureaucratie. Opgave nummer een uit
het meerjarenperspectief lijkt in die zin op koers te liggen. Wel horen we nogal eens dat er meer
behoefte is aan toelichting op de samenhang der dingen als er ‘nieuwe verplichtingen’ (vanuit de
overheid of anderszins) moeten worden verwerkt.
Ook voor wat betreft de opgave om meer tijd te maken voor reflectie is over de gehele linie een
positieve ontwikkeling zichtbaar. Binnen teams vindt 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 zien 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 de vraag is of we het ook - zoals dat
heet – daadwerkelijk hebben ‘geladen’. Er zijn vragen hoe om te gaan met medewerkers en 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 - plaatsvindt.
Met behulp van Dit vind ik ervan! voeren we inmiddels met 80% van de cliënten het gesprek over
wat zij of hij wezenlijk vindt voor het eigen leven. Dit leidt ook meer en meer tot afspraken die
worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. De achterliggende gedachte wordt steeds beter
begrepen en gewaardeerd. Wel wordt het logistiek vormgeven van de cyclus rondom Dit vind ik
ervan! en het opmaken en bijstellen van het ondersteuningsplan en het vrijmaken van de daarvoor
vereiste aandacht in veel regio’s nog steeds als lastig ervaren. Cliënten voelen zich voor het
overgrote deel veilig in de eigen woonomgeving en leveren op veel verschillende manieren een
bijdrage aan de samenleving. Het vinden van een passende plek en activiteiten voor met name
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag blijft een punt van aandacht. Vrijwilligers voelen zich
verbonden met de locatie en weten zich gewaardeerd. Praktisch gezien zijn er af en toe vragen wie
zaken rondom vrijwilligers regelt. De meeste medewerkers kunnen goed aangeven wat zij betekenen
voor de cliënt, al lukt dat niet iedereen even kort en bondig. Medewerkerstevredenheid staat – al
dan niet via de eerdergenoemde Teamie - op de agenda binnen de teams.
Hoewel we op koers liggen, zien we het belang van extra aandacht voor en facilitering van de
thema’s Zelfreflectie en Ontwikkelgesprek, Dienend Leiderschap en Werken volgens de bedoeling.
Voor elk thema is inmiddels een trekker aangewezen, die met ondersteuning van een aantal collega’s
een plan van aanpak maakt. Daarin nemen we ook ‘de samenhang der dingen’ mee.
Accommodaties
De bouwmarkt kenmerkt zich ook in zorg – ondanks de perikelen rond PFAS en stikstofdepositie –
door een zekere overspannenheid. Dat maakt het veel lastiger om onze ambities rond zorgvastgoed
binnen de marges van de reguliere bekostiging te realiseren. Niettemin is in 2019 gestart met de
bouw van fase 3 wonen van de herontwikkeling van het Swetterhageterrein in Zoeterwoude. Het
gaat om 72 appartementen, deels voor cliënten die nu al binnen Swetterhage wonen, deels voor
oudere bewoners die uit de regio Leiden overkomen. De oplevering is na de jaarwisseling 2020/2021
gepland. Met de voorbereidingen voor een activiteitencentrum naar een schets van de Oostenrijkse
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser gaan we stug door. Voor deze op het Swetterhageterrein te
bouwen accommodatie willen we € 2 miljoen aan sponsorbijdragen verwerven. De teller stond op 31
december 2019 op € 1,15 miljoen. We moeten nog substantiële stappen zetten, maar zijn
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onverminderd enthousiast over dit project – ‘Ehrenstätte der Nature’ – dat de gebruikers moet
passen als een warme jas.
Ook de bouw van het kinderdagcentrum Nova in Dordrecht is van start gegaan. Het gaat het sterk
verouderde KDC Ons Blije Honck in Zwijndrecht vervangen. Op dat perceel willen we te zijner tijd
een woonlocatie realiseren. Zorgkantoor Waardenland (VGZ) stelt daartoe aanvullende capaciteit ter
beschikking.
In ontwikkeling is ook vervangende huisvesting voor de locaties Waterviolier en Zonnedauw in
Schoonhoven. De plannen om via projectontwikkeling langjarig een accommodatie te realiseren en
aansluitend te huren liepen door plaatselijke ontwikkelingen weliswaar vertraging op, maar
inmiddels zit er weer schot in de voortgang. Ook hier stelt VGZ (zorgkantoor Midden-Holland) met
het oog op de wachtlijstproblematiek extra capaciteit in het vooruitzicht. Met de ontwikkelaar en de
investeerder in het project Kanaalpark in Leiden is ook overeenstemming bereikt. De 47 te realiseren
appartementen worden in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Daarmee is een belangrijke
voorwaarde voor de verbetering van de huisvestingssituatie van veel cliënten in de subregio Leiden
verwezenlijkt. Een andere voorwaarde – het verlengen van de huurtermijn voor de woonlocatie
Rustenborch in Oegstgeest – is in goed overleg met de verhuurder Marente ook vervuld. Dat neemt
niet weg dat ons met alle herschikkingen die in regio 3 aan de orde zijn nog een forse opgave te
wachten staat. Een opgave die aan de belangen en het woongenot van veel bewoners raakt en dus
uiterste zorgvuldigheid in combinatie met heldere besluitvorming en communicatie vraagt.
Tot onze spijt hebben we een project om in Boskoop een woonaccommodatie te realiseren moeten
stopzetten. Het plan bleek zowel in bedrijfseconomisch als zorginhoudelijk opzicht niet haalbaar. Dat
was voor alle betrokkenen teleurstellend.
In Waddinxveen is een pand aangekocht dat een functie als activiteitencentrum zou kunnen
vervullen. We hebben vooralsnog besloten om niet in de ontwikkeling tot een dagbestedingslocatie
te investeren en bezien de alternatieven. De plannen om in Gouda samen met school De Ark
vervangende huisvesting voor het kinderdagcentrum Bloemendaal tot stand te brengen vorderen
langzaam maar gestaag. In de planning zou dit KDC Clematislaan in de loop van 2021 in gebruik
moeten worden genomen. De bouw van het multifunctionele kenniscentrum Oud-Beijerland,
waarvan ons aldaar gevestigde kinderdagcentrum Symfonie deel gaat uitmaken, is inmiddels gestart.
ICT en AVG
In 2019 hebben we zeven datalekken bij de AP gemeld (2018: 2). Het betrof tweemaal een
mailverzending van een medewerker aan cliënten en/of vertegenwoordigers waarin zonder
noodzaak hun mailadressen breed werden verspreid. Twee keer vloeide de melding voort uit een
inbraak, waarbij een kluis werd meegenomen die ook begeleidingsinformatie over cliënten bevatte.
We meldden ook een voorval waarbij een melding van een valincident van een cliënt in diens digitale
dossier per abuis voor reflectie aan alle medewerkers dagbesteding werd aangeboden. Opmerkelijk
was de actie van een medewerker die een Instagramaccount bijwerkte en daarbij ter illustratie een
geanonimiseerde schermafdruk uit een cliëntdossier gebruikte. Helaas was hem ontgaan dat enkele
persoonsgegevens ook in een regeltje in de rechterbovenhoek van het scherm waren opgenomen.
Vermeldenswaard is ten slotte nog dat enkele medewerkers reageerden op een phishing mail waarin
hen vanwege ‘een overvolle mailbox’ werd gevraagd hun wachtwoord in te vullen. Het gevolg was
dat dit bericht ook ‘viraal’ aan alle adressen op hun contactenlijst werd doorgestuurd. Waar praktisch
mogelijk hebben we uiteraard de direct betrokkenen geïnformeerd. De AP stelde ons geen vragen
naar aanleiding van één of meer van deze meldingen.
Een bezoek dat de IGJ ons bracht in het kader van een inspectieproject rond e-health is aangegrepen
om diverse (formele) tekortkomingen aan te pakken. Een externe reviewer heeft onze compliance op
de NEN 7510 getoetst, diverse leemtes benoemd en met ons een plan van aanpak opgesteld. Dat is
inmiddels grotendeels uitgevoerd. Na een tweede toets zijn er nog enkele verbeterslagen (die in
belangrijke mate neerkomen op beter documenteren) nodig. De meest kritische daarvan is de slecht
controleerbare ‘achterdeur’ die in de software voor ons cliëntregistratiesysteem Plan Care (De Heer
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Software, DHS) is ingebouwd en waardoor de adviseurs van DHS inzage kunnen hebben in al onze
data zonder dat we daar rechtstreeks zicht op hebben. We zijn echter afhankelijk van DHS om dat te
verhelpen. DHS is één van de belangrijkste leveranciers van cliëntregistratiesystemen in ons land.
Daarvan afstand nemen en overstappen naar een ander systeem is een majeure operatie, die nog
eens extra gecompliceerd wordt door de omstandigheid dat ons declaratiesysteem voor
zorgkantoren en gemeenten er deel van uitmaakt. Inmiddels hebben we het genoemde tweede
auditrapport met DHS besproken en hun reactie ontvangen. We blijven druk uitoefenen om
zodoende tot beter werkbare en volledig AVG-compatibele praktijken te komen. DHS is inmiddels
overgenomen door een andere partij en hopelijk komt daarmee aan een jarenlange Echternacher
processie een einde.
Medewerkers
De formatie groeide in het afgelopen jaar met 33 fte tot 2.137,8 fte. Dat is bijna 1,6%. De gemiddelde
deeltijdfactor nam toe van 0,62 naar 0,63 fte en dat verklaart waarom er aan het einde van het
verslagjaar netto slechts 6 medewerkers méér bij de Gemiva-SVG Groep werken dan op 31-12-2018.
Sinds 1 januari 2017 groeide die gemiddelde deeltijdfactor overigens van 0,58 naar 0,63. De in deze
periode manifeste spanningen op de arbeidsmarkt hebben we in belangrijke mate kunnen opvangen
doordat medewerkers gemiddeld meer uren zijn gaan werken. De uitstroom nam toe van 433
medewerkers in 2018 naar 497 medewerkers in 2019. De uitstroom ligt procentueel bezien lager dan
die in de branche (4,7 versus 5,5%). Ook de instroom ligt onder het branchegemiddelde (3,7 versus
5,9%). Zowel de instroom als de uitstroom bewegen zich bij ons voor de leeftijdscategorie tot 36 jaar
evenwel op een hoger niveau dan binnen de branche. Daar staat tegenover dat deze grootheden
voor de categorieën 36-45 jaar en > 55 jaar duidelijk onder dat branchegemiddelde liggen. De
volgende tabel bevat de totaalcijfers over 2019.

Ons verzuim lag over 2019 op om en nabij hetzelfde niveau als dat over 2018 (5,75 versus 5,78%).
Daarmee onderscheiden we ons in positieve zin van de branche, want daarbinnen steeg het verzuim
over de genoemde jaren van 6,28 naar 6,38%. Onze meldingsfrequentie nam licht toe en ligt
daarmee nu op brancheniveau. Het aantal nulverzuimers, als percentage van het totale aantal
medewerkers nam ook toe en wel van 39,6 naar 41,9%. Daaruit kunnen we constateren dat de
medewerkers die verzuimen zich gemiddeld genomen iets vaker ziekmelden en dan ook langer uit
het arbeidsproces zijn. Positief is in elk geval dat het percentage van ons totale verzuim dat in het
tweede ziektejaar wordt gerealiseerd daalde van 0,68 over 2018 naar 0,52 over 2019. Voor de
branche liggen die percentages op respectievelijk 0,71 en 0,72. Dat is een voorzichtige indicatie voor
de mate waarin we er toch in slagen om medewerkers na langdurige arbeidsongeschiktheid weer in
het arbeidsproces te integreren. Stabiel zijn we voor wat betreft de spreiding van
leeftijdscategorieën: het verzuim in de categorie 55+ ligt lager dan het branchegemiddelde. Dat van
de categorie <26 hoger. In beide leeftijdscategorieën zien we wel een lichte stijging, die wordt
gecompenseerd door dalingen in de andere categorieën.
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We verzorgden via onze afdeling Leren & Ontwikkelen ook in 2019 een uitvoerig
opleidingsprogramma. Door het aangekondigde vertrek van de manager Leren & Ontwikkelen kwam
het in 2018 op gang gebrachte proces gericht op een strategisch opleidingsbeleid echter tot stilstand.
We pakken dit in 2020 weer op. Ook het herijken van onze systematiek voor het voeren van
ontwikkelgesprekken – die in de praktijk op een te vrijblijvende wijze vorm krijgt – liep vertraging op.
De in 2018 op aangevangen trajecten rond leiderschapsontwikkeling liepen op individueel niveau
conform de gemaakte persoonlijke plannen gewoon door.

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, met dien verstande dat we in 2019 wel indringend zijn
geconfronteerd met gebreken in de ‘procesbewaking’ op het terrein van vastgoedbeslissingen. Ook
ons besef van de risico’s van imagobeschadiging door datalekken is aanzienlijk toegenomen.

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. Onze beheersmaatregel is en blijft 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 2019 - weer mee te vallen. Het risico is 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
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
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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.
3. Ontwikkelingen met betrekking tot vastgoed
Het afgelopen jaar bracht een aanzienlijke zwakte in de besluitvorming over vastgoedprojecten aan
het licht. Daar is uitvoerig binnen de auditcommissie en de RvT over gesproken. Hoewel er geen
sprake is van onverantwoorde beslissingen, stonden de lichten wel op oranje. We hebben
besluitvormingsprocedures aangescherpt (adviezen, paper trail, fasering), werken aan een stevige
dienst Vastgoed en Faciliteiten en vroegen AAG twee vastgoedprojecten uit het verleden door te
lichten. Met dat geheel aan maatregelen zijn we weer ‘in control’. We beschikken in dat kader
overigens al over diverse hulpbronnen om de ‘technische’ kant van huisvestingsprojecten te
beheersen: programma van eisen en vakkundige bouwbegeleiding. Voor onze bouwprojecten is de
krapte in de markt – de bouwsector is inmiddels een ‘aanbiedersmarkt’ geworden – uiteraard wel
een extra aandachtspunt. We ervaren dat nu aan den lijve en dat betekent het uitstellen of
versoberen van een aantal projecten.
Voor haar vertrek hebben we met onze scheidende accountant opnieuw onze gedragslijn inzake het
waarderen en afwaarderen van vastgoed geformuleerd. Bij de inschrijving heeft de nieuwe
accountant zich daaraan geconformeerd.

Nu het ‘opbouwtraject’ naar een volledig normatieve huisvestingscomponent (NHC) geheel is
doorlopen, berust leegstandsrisico 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.
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
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
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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. Met het oog op de AVG hebben we onze procedures voor een veilige digitale
huishouding aangescherpt. Hoewel we onze technische beheersmaatregelen verder blijven
doorontwikkelen (wachtwoordbeleid, authenticatie), is 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 2019 per saldo een positief resultaat van € 5,6mln (2018: € 1,9 mln). Als we
rekening houden met omvangrijke bijzondere posten ontstaat het volgende beeld over de jaren 2018
en 2019:
Omschrijving
Resultaat jaarrekening
Voorziening ORT-afwikkeling 2012-2015
Vrijval/Dotatie voorziening langdurig zieken
Dotatie reservering vakantiedagen

2019

2018

5,6

1,9

0

-0,4

-0,4

0,3

1,0

0,9

Vordering UWV Transitievergoeding

-0,5

0,0

Totaal personeel

0,1

0,8

Bijzondere waardevermindering

1,3

2,0

Aanloopkosten

3,2

0,6

Voorziening Castorstraat

-0,4

0,0

Totaal vastgoed

4,2

2,6

Totaal bijzondere posten

4,3

3,4

Genormaliseerd resultaat

9,9

5,3

De bijzondere waardeverminderingen waren in 2019 € 1,3 miljoen. Dat betreft afboekingen op
nieuwe locaties waarvoor de te verwachten opbrengsten lager zijn dan de lasten van de
afschrijvingen. Verder is in 2019 € 3,2 miljoen aan aanloopkosten voor huisvestingsprojecten
gemaakt. In de toelichting op de resultatenrekening is vermeld welke projecten het in 2019 betrof.
In 2019 is de omzet gestegen tot boven de € 185 mln en het eigen vermogen tot circa € 56 mln. De
langlopende schulden namen af naar € 96 mln.
De bedrijfseconomische ratio’s geven een stabiel en gunstig beeld. De liquiditeitsratio’s liggen sinds
2015 boven de 100%. In 2018 en 2019 zijn de liquiditeitsratio’s gestegen naar 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 een rekening-courant faciliteit van € 10 miljoen.
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Het exploitatieresultaat is met 3,0 % aanzienlijk hoger dan in 2018, waarbij ook het genormaliseerde
resultaat is toegenomen. We blijven onverminderd sturen op een structureel positief resultaat en
realiseren ons voortdurend dat dit in evenwicht moet zijn met onze maatschappelijke functie.
Ontwikkeling bedrijfseconomische kengetallen 2015-2019
2015

2016

2017

2018

1,7

2,9

4,2

1,9

5,6

opbrengsten

159,7

162,1

167,5

171,6

185,1

resultaatratio

1,1%

1,8%

2,5%

1,1%

3,0%

kortlopende schulden

29,4

32,8

28,8

31,0

34,1

vlottende activa (incl. fin. verschillen)

41,9

40,2

29,4

39,2

42,6

142%

123%

102%

126%

125%

39,5

39,1

28,5

37,6

40,7

134%

119%

99%

121%

119%

56,0

resultaat

liquiditeit: current ratio
vlottende activa (excl. fin. verschillen)
liquiditeit: quick ratio
eigen vermogen

2019

41,4

44,3

48,5

50,4

langlopende schulden

105,1

103,7

101,7

101,7

95,8

balanstotaal

185,0

190,6

184,5

191,7

193,0

solvabiliteit (e.v./balanstotaal)

22%

23%

26%

26%

29%

159,7

162,1

167,5

171,6

185,1

solvabiliteit (e.v./totaal opbrengsten)

26%

27%

29%

29%

30%

loan to value

78%

74%

67%

71%

68%

EBITDA (resultaat voor rente, afschr. en afboekingen)

opbrengsten

25,9

21,3

19,4

16,9

19,6

EBIT (resultaat voor rente)

5,6

6,8

7,8

5,3

8,7

DSCR= EBITDA/ (rente+aflossingen)

2,8

2,2

2,1

1,8

2,2

ICR = EBIT/rentelasten

1,4

1,7

2,2

1,6

2,8

Vanwege de niet geborgde leningen stellen de ABN AMRO en de BNG Bank eisen aan de financiële
cijfers. De solvabiliteitseis is 20%, de DSCR moet 1,3 zijn. Daar voldoen we aan met een solvabiliteit
van 29% en een DSCR van 2,2.

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.
In het meerjarenperspectief 2017 – 2020 is onze ambitie opgenomen om onze ecologische
voetafdruk te verminderen met 20%. Met een externe adviseur is in 2016 een routeplanner
opgesteld. 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. We hebben het contract in 2019 verlengd
voor 2 jaar. Via de VGN zijn we ook partij bij de Green Deal 2.0 voor de zorg van oktober 2018.
In 2019 hebben Gemiva en Zorgpartners de eigen gegevens beschikbaar gesteld voor het zogenaamde SPEND onderzoek van
Stimular in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij beide onderzochte care-instellingen kwamen
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duidelijk vijf categorieën als grootste naar voren: elektriciteitsgebruik, gasgebruik, voeding, huisvesting en woonwerkverkeer. De totale CO2-impact is minstens twee keer zo groot als de directe impact van een instelling (de emissies van
eigen installaties en eigen voertuigen plus de emissies van energiecentrales en zakelijke reizen). Voorbeelden zijn de CO2
belasting die voorkomt uit het maken, bezorgen en afvoeren van een wasmachine boven het stroomverbruik van de
wasmachine en de ingekochte voeding die door anderen wordt geproduceerd. De totale jaarlijkse belasting van de GemivaSVG Groep werd geraamd op 18.000 ton, ofwel (18.000*50) 900.000 bomen die een jaar groeien, ofwel (900.000/25005000) 450 tot 180 bomen per medewerker of cliënt

Om het gebruikersbewustzijn te bevorderen zijn in onze managementinformatie voor de locaties ook
de verbruiksgegevens inzake energie en water opgenomen. In 2019 zijn we voorzichtig gestart met
het gereed maken van enkele locaties (Gelderhof, Elsenhoeve, Swetterhage en het Servicecentrum)
voor het behalen van een bronzen milieukeur. De eisen voor een milieukeur bieden handvatten voor
beschouwingen over mogelijkheden om vooruitgang te boeken. In 2020 gaan we voor de genoemde
locaties proberen deze trajecten met een certificaat af te ronden. Dat biedt ook voordelen als
vrijstelling van energieaudits. Bij een rondgang onder regiomanagement bleek dat er behoefte
bestaat aan een hulpmiddel dat je systematisch naar de onderdelen leidt die van belang zijn en
mogelijkheden bieden. Ook naar eenvoudige zaken, zoals het gebruiken van milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen.
Cliënten en medewerkers van woonlocatie Gelderhof deden mee aan de energiestrijd 2019 -2020
van Urgenda en realiseerden een reductie van 10 %. Om trots op te zijn!
Rondom onze accommodaties zetten we in op energiebesparing en het gebruik van duurzame
materialen. Op een aantal van onze panden zijn zonnepanelen geplaatst. Voor de in 2019 gestarte
grote nieuwe bouwprojecten Swetterhage fase 3 en het kinderdagcentrum Nova is begin 2020 een
groenverklaring aangevraagd. 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 bijv. in cursussen over voeding ook aandacht aan de milieuaspecten.

1.10 Normen voor goed bestuur
De Gemiva-SVG Groep hanteert de Governancecode Zorg 2017. Die vergde onder meer het
aanpassen van onze statuten aan de meest recente inzichten rond het thema governance. Na
uitvoerige bespreking binnen de Raad van Toezicht en met de medezeggenschapsorganen zijn de
statuten van de Gemiva-SVG Groep op 18 mei 2018 gewijzigd. Relevante aanpassingen zijn onder
meer het actualiseren van terminologie, het opnemen van de eis dat ook bestuurders op basis van
een profielschets worden geworven, het bij diverse artikelen opnemen of aanscherpen van een
‘tegenstrijdig belang-regeling’ en het expliciet vastleggen van de op het maatschappelijk belang
gerichte rol van het toezicht, met inbegrip van de centrale betekenis die het belang van de cliënt
daarbij inneemt. In de statuten is nu ook een ‘aanhaakbepaling’ opgenomen voor de conflictregeling
die op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen WTZi en de ZGC vereist is. Die regeling zelf is vorig
jaar al vastgesteld en te vinden op onze website onder het kopje Governance. Daar treffen
belangstellenden ook de statuten en de daarop gebaseerde reglementen aan.
Ter uitvoering van de Governancecode 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 GemivaSVG Groep voor zijn bestuurders maakt. De gegevens over 2019 zijn daar gerubriceerd en per
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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.

1.11. Vooruitblik op 20201
Vanuit het perspectief dat we op 1 januari 2020 voor ons zien, verwachten we in onze
beleidsomgeving in 2020 geen substantiële veranderingen. Continuïteit is en blijft voor ons het
kernbegrip voor onze bestuurlijke en zorginhoudelijke inspanningen. Bij dat begrip hoort echter ook
de voortdurende vraag of we wel het goede doen en of we daar dan ook goed genoeg in zijn. In 2019
trokken we de conclusie dat we een aantal beheersmatige processen en procedures moeten
aanscherpen, zodat we borgen dat er bij belangrijke investeringsbeslissingen steeds voldoende ogen
meekijken. Extern onderzoek en advies zal ons behulpzaam zijn bij het aanbrengen van de juiste
focus.
We ontwikkelen in 2020 een nieuw meerjarenperspectief voor de periode 2021-2024. Thema’s als
arbeidsmarkt en inzetbaarheid, externe samenwerking en netwerkontwikkeling, doorontwikkeling
van onze zorgprogramma’s en methodieken voor de dialoog met cliënten en verwanten zullen daarin
zeker een plek krijgen, waarbij we onze maatschappelijke opgave (‘van betekenis zijn voor de
kwaliteit van leven van mensen met een beperking’) vanzelfsprekend als uitgangspunt blijven nemen.
Dat alles neemt niet weg dat ook in 2020 het betekenisvolle verschil voor en met zo’n 5.000 cliënten
weer gemaakt zal worden door ruim 3.000 medewerkers en ongeveer 1600 vrijwilligers. Onze
belangrijkste opgave als bestuurders voor het nieuwe jaar is en blijft hen met elkaar en aan ‘de
bedoeling’ te verbinden.

1

Bij het verschijnen van dit verslag weten we dat het perspectief op 2020 door Covid-19 radicaal is veranderd. Daar gaan
we in het voorwoord bij dit jaarverslag nader op in. Waar het gaat om de zogenaamde continuïteitsveronderstelling in
jaarrekeningstechnische zin, verwijzen we naar onze jaarrekening 2019.
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Bijlage: Overzicht nevenfuncties leden Raad van Bestuur (31 december 2019)
Dr. G. Gerding (voorzitter)
 Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen
 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 Stichting Drechtzorg, Dordrecht
 Lid van het bestuur van de Coöperatie Dit vind ik ervan! U.A., Arnhem
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Voorwoord van de voorzitter van de
Raad van Toezicht

Ook in 2019 heeft de Gemiva-SVG Groep weer goede
zorg geleverd. Dat staat bij alles voorop. Als Raad van
Toezicht constateren wij dat medewerkers en leiding
van deze organisatie zich dag in dag uit inspannen om
dat doel waar te maken. Bij onze werkbezoeken op
locatie, via de voortgangsverslagen en door middel van
themadiscussies tijdens onze vergaderingen kunnen wij
deze inzet ook persoonlijk waarnemen. Wij hebben een
grote waardering voor onze medewerkers, zij zijn de
brandstof waar de organisatie op draait. Zij zorgen dat
onze cliënten passende en hoogwaardige zorg krijgen.
Natuurlijk gaat niet altijd alles vlekkeloos. Ook ons werk
is mensenwerk, maar de grote lijn is dat cliënten en
hun naasten de zorg die door onze organisatie wordt
geboden hoog waarderen en dat medewerkers graag
bij ons werken en ook lang aan ons verbonden zijn.
2019 was ook het jaar waarin we afscheid hebben
genomen van een van onze bestuurders. Dat is een
gebeurtenis die we niet zagen aankomen, maar die een
grote impact heeft gehad op RvT, RvB en organisatie.
Een gebeurtenis die een zwaar stempel heeft gedrukt
op al onze werkzaamheden vanaf de zomer van 2019,
maar waarin we oprecht van mening zijn dat we niet
anders hebben kunnen handelen. Een gebeurtenis ook
die we grondig evalueren om lessen te trekken voor de
toekomst.
Het komende jaar 2020 zal daarom zeker in het licht
staan van weer bouwen aan vertrouwen en bouwen
aan een sterke RvB en een stevig toezicht. Stevig ook in
de rol als klankbord, werkgever en adviseur van de RvB.
Extern onderzoek zal ons helpen bij het uitzetten van
de lijnen naar de toekomst.
Daarbij helpt het enorm dat we kunnen uitgaan van de
grote toewijding van de medewerkers, de vrijwilligers
en de leiding van de organisatie aan het belang van
onze cliënten en het leveren van de beste zorg.
Gemiva-SVG Groep heeft een prachtige en waardevolle
geschiedenis en een mooie toekomst. De RvT zal zich
voor die toekomst en voor het leveren van de beste
zorg blijven inzetten, ook in 2020.

Wouter de Jong, voorzitter van de Raad van Toezicht.
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2. Verslag van de Raad van Toezicht
2.1 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht was per 31 december 2019 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

Drs. K.P. Bak

2019

Lid

31-05-2023

1e

Directeur Externe
Betrekkingen Parnassia
Groep

Mw. M.F.D. WalingHuijsen

2012

Lid

31-08-2020

2e

Geen (gepensioneerd)

Mw. mr. drs. Th. van
der Windt

2017

Vicevoorzitter

30-11-2021

1e

Advocaat

Drs. C.A. Wolse

2018

Lid

31-05-2022

1e

Lid Raad van Bestuur
Spaarne Gasthuis

Mw. Drs. N. Zefzafi

2017

Lid

31-01-2021

1e

Directeur-eigenaar
Adviesbureau

Mevrouw Waling heeft zitting in de Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale
Medezeggenschaps Raad en mevrouw Van der Windt op voordracht van de Ondernemingsraad. De
samenstelling van de Raad van Toezicht zoals hier weergegeven is gewijzigd ten opzichte van de
situatie per 31 december 2018. De heer drs. K.P. Bak trad tot de Raad van Toezicht toe. Zijn 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.
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 2019
Governance/
toezicht
x
x

Drs. W.M. de Jong
Drs. K.P. Bak
Mw. M.F.D. WalingHuijsen
Mw. mr. drs. Th. van der Windt
Drs. C.A. Wolse
Mw. drs. N. Zefzafi

x
x
x
x

Financiën/
bedrijfsvoering
x

Zorg/
kwaliteit
x

Juridisch/
maatschappelijk
x
x

Personeel/
Organisatie

x
x

x

x
x
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x

Commissies 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 zijn deze commissies van start gegaan. In de
Auditcommissie hebben mevrouw Van der Windt en de heer Wolse (voorzitter) zitting. Deze
commissie voert het overleg met de portefeuillehouder Financiën in de Raad van Bestuur en de
Manager Financiën en Informatie. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit mevrouw Waling
(voorzitter) en de heer Bak. 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 kreeg in 2019 vorm door de bespreking van een artikel van Wats en
Heemskerk over ‘rolvastheid in een risicosamenleving’ en door discussie over de uitkomsten van een
door de voorzitter uitgezette vragenlijst over de diverse aspecten van het toezichthouden. Het
kernthema van de door de leden van de Raad van Toezicht getrokken conclusie is investeren in
teamvorming. De Raad heeft de daad bij het woord gevoegd door in het najaar deel te nemen aan
een studiedag waarin onder externe begeleiding is gereflecteerd op en geoefend met de
uiteenlopende communicatieve stijlen van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de
Raad van Bestuur. Alle deelnemers hebben dit traject als leerzaam en waardevol voor de onderlinge
communicatie ervaren.

2.2 Het toezichthoudend systeem
De toezichthoudende en adviserende taken krijgen vooral vorm in de vergaderingen met de Raad van
Bestuur. Als de agenda dat toelaat begint elke vergadering met de bespreking van een inhoudelijk
thema, dat dan wordt gepresenteerd door een ‘inhoudelijk betrokkene’ uit de organisatie. Met de
Raad van Bestuur zijn afspraken over de informatievoorziening gemaakt. In elke vergadering
bespreekt de Raad van Toezicht rapportages over de financiële huishouding (inclusief de
gerealiseerde bezetting), de gang van zaken in de Gemiva-SVG Groep en de ontwikkelingen in haar
omgeving (waaronder die inzake de hervorming van de langdurige zorg). In het verslagjaar is daar
een rapportage over de stand van zaken in onderhanden vastgoedprojecten aan toegevoegd. Deze
rapportages vormen de basis voor de dialoog over de kwaliteit van de binnen de organisatie
gehanteerde interne beheersings- en controlesystemen, de strategie, de relaties met
belanghebbenden en de aan de bedrijfsvoering verbonden risico’s, waaronder ook die met
betrekking tot de kwaliteit van het management. In dat kader spreekt de Raad van Toezicht ook met
de Raad van Bestuur over klachten, incidenten en de meldingen aan en contacten met de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. De inhoud en de kwaliteit van de zorg komen ook aan bod via
geanonimiseerde casuspresentaties en het bespreken van de rapportages van uitgevoerde metingen
op het gebied van zorginhoudelijke prestaties, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid.
Ook de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de organisatie wordt periodiek besproken. Daarnaast
zijn er afspraken over het informeren van de voorzitter van de Raad van Toezicht in geval van
(dreigende) calamiteiten. Waar relevant is dat in het verslagjaar ook gebeurd.
Nadat de Raad van Toezicht zich in 2018 al had gebogen over de ontwikkeling van een toezichtvisie,
een toezichtkader en een nieuw reglement voor de Raad van Toezicht zijn deze documenten in het
verslagjaar ook formeel vastgesteld. Voor de Raad is het belangrijk dat de formele governance
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adequaat is geregeld, in het besef dat het uiteindelijk niet om de ‘papieren wereld’ gaat, maar om
het gedrag in het hier en nu. De Raad betrekt de formele stukken elk jaar bij zijn zelfevaluatie. In
principe is afgesproken dat de Raad van Toezicht met het oog op optimale leeropbrengsten deze
zelfevaluatie steeds extern laat begeleiden.
Commissies van de Raad van Toezicht
De drie commissies van de Raad van Toezicht zijn hun werkzaamheden in het verslagjaar begonnen
met de ontwikkeling van een reglement en het vaststellen van huishoudelijke afspraken. Deze
reglementen zijn vervolgens formeel door de Raad van Toezicht vastgesteld. De commissie Kwaliteit
en Veiligheid heeft zich tijdens haar vier in 2019 gehouden vergaderingen vooral gefocust op de
opzet en de uitkomsten van het continue cliëntervaringsonderzoek en het in 2019 uitgevoerde
onderzoek naar medewerkerstevredenheid. In de Auditcommissie, die ook vier keer vergaderde
kwamen de gebruikelijke financiële stukken aan de orde, alsmede de ontwikkeling van de
vastgoedportefeuille. Daarnaast bereidde de commissie het proces van selectie van een nieuwe
accountant voor en deed zij een voordracht voor benoeming aan de Raad van Toezicht. De
commissie werkgeverszaken (twee vergaderingen) boog zich onder meer over de honorering van de
leden van de Raad van Toezicht, de voorbereiding van de zelfevaluatie Raad van Toezicht en de opzet
van de in 2020 met de bestuurders te houden beoordelingsgesprekken.
Contact tussen toezichthouders, medezeggenschapsorganen en de accountant
De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de Ondernemingsraad en de Centrale Medezeggenschaps
Raad (CMR). De Raad van Bestuur neemt aan dit overleg deel. Ook via dit overleg vormt de Raad van
Toezicht zich een beeld van de communicatie tussen medezeggenschapsorganen en Raad van
Bestuur en van de opvattingen die de medezeggenschapsorganen over het reilen en zeilen van de
Gemiva-SVG Groep en de gehandicaptenzorg hebben. Het lid van de Raad van Toezicht dat is
benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschaps Raad woonde daarnaast een reguliere
overlegvergadering tussen dit orgaan en de Raad van Bestuur in de hoedanigheid van toehoorder bij.
Ook dit is een belangrijke bron voor het ‘opsnuiven’ van de sfeer binnen de organisatie. Wanneer de
Raad van Toezicht in zijn meivergadering 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 de aandacht van de Raad van Toezicht bij de
bespreking van het accountantsverslag met name uit naar de bijzondere waardeverminderingen op
vastgoed en de problematiek van de ‘digitale veiligheid’.
Werkbezoeken aan locaties
Zoals gebruikelijk bezochten individuele leden van de Raad van Toezicht weer een aantal locaties. Dit
jaar betrof het de woon- en leefgemeenschap Swetterhage (Zoeterwoude) en de woonlocaties
Leliepark, Karnemelksloot en Woonvorm Gouda (Gouda). Ook zijn de dagbestedingslocatie Jan
Ligthartschool in Gouda en het activiteitencentrum De Spil te Zoetermeer. Diverse locaties in
Middelharnis en Oude Tonge mochten zich ook verheugen in de belangstelling van de Raad van
Toezicht, evenals de ambulante dienst in Leiden en de (centrale) Dienst Behandeling en
Ondersteuning. Vermeldenswaard is voorts de bijdrage van een lid van de Raad van Toezicht aan de
jaarlijkse studiedag voor cliënten in de regio Gouda. Er is ook een collectief werkbezoek gebracht aan
de vestiging van Hersenz in Leiden, gevolgd door een maaltijd met bewoners in woonlocatie Entree
te Leiderdorp. De Raad van Toezicht spreekt graag zijn waardering uit voor de medewerkers die zijn
leden tijdens deze werkbezoeken ontmoeten. De bezoeken helpen de leden van de raad om ook op
basis van contact met ‘de werkvloer’ hun toezichthoudende taken uit te oefenen.

35

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 Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar besloten voor de bezoldiging aan te sluiten bij het
advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Gezondheidszorg (NVTZ). Dat
advies sluit aan op de bezoldigingsstructuur die is vastgelegd in de Wnt en de op de Wnt gebaseerde
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. De bezoldiging is gerelateerd
aan de maximaal toegestane bezoldiging van de bestuurder(s), rekening houdend met de klasse
waarin de instelling is ingedeeld. Het NVZD-advies gaat daarbij uit van 80% van de volgens de Wnt
maximaal toegestane bezoldiging. Ten opzichte van de staffel die binnen de Gemiva-SVG Groep tot
en met 2018 werd gehanteerd, betekent dit een aanzienlijke verhoging van het honorarium. De Raad
van Toezicht meent evenwel dat dit gelet op de verdere professionalisering, toenemende
verantwoordelijkheden en de groeiende werkbelasting van de leden van de Raad van Toezicht – zo
wordt er zoals gemeld sinds het verslagjaar met commissies gewerkt – gerechtvaardigd is.

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. In het voorjaar van 2019 heeft de commissie werkgeverszaken van de Raad van Toezicht het
jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurders gevoerd. De commissie heeft zich daarbij laten
voeden door onder meer gesprekken met medewerkers van de organisatie en de voorzitters van de
medezeggenschapsorganen.
De Raad van Toezicht heeft in 2019 het pijnlijke besluit moeten nemen om één van de bestuurders
eerst te schorsen en later te ontslaan. Aanleiding daartoe vormden signalen over het zoeken van
ongepaste toenadering tot een medewerkster van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft een
externe deskundige opdracht gegeven deze signalen te onderzoeken. Hangende dit onderzoek is de
bestuurder – overeenkomstig de bepalingen van de met hem gesloten arbeidsovereenkomst –
geschorst. Toen het onderzoek uitwees dat de signalen bevestigd werden, heeft de Raad van
Toezicht vastgesteld dat het door de bestuurder ten toon gespreide gedrag niet verenigbaar is met
de voorbeeldfunctie die een bestuurder van de Gemiva-SVG Groep dient te hebben. Daarop volgden
het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder en een verzoek aan de kantonrechter om de
arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter honoreerde dit verzoek in een vonnis van 8
januari 2020, waarna de arbeidsovereenkomst met de bestuurder eindigde op 31 januari 2020. De
kantonrechter heeft aan de bestuurder een transitievergoeding van € 75.000 toegekend.
De Raad van Toezicht realiseert zich terdege dat deze gebeurtenis als een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van de Gemiva-SVG Groep geboekstaafd zal staan. Gelet op de visie en de waarden van
de organisatie was er echter geen andere optie. De Raad van Toezicht begrijpt ook dat velen binnen
en buiten de organisatie door deze affaire geschokt zijn. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de
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betrokken medewerkster. Voor zover de Raad van Toezicht dat kan beoordelen hebben de twee
andere leden van de Raad van Bestuur voor een passende opvang zorggedragen. Zij hebben zich
daarnaast samen met vele anderen binnen de Gemiva-SVG Groep ingespannen om de continuïteit
van de zorgverlening en alles wat daarvoor in voorwaardenscheppende zin nodig is te borgen.

2.6 Honorering en nevenfuncties Raad van Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur werden ook in het verslagjaar bezoldigd volgens de ‘nieuwe’
adviesregeling van de NVZD, met dien verstande dat op hen ook het overgangsrecht van de WNT-1
en/of dat van de latere 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 kwalificeert voor indeling in klasse 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
voorzitter 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 die
bijlage vermelde functies het geval is.

2.7 Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zes maal in een reguliere vergadering bijeen. De
onderstaande tabel geeft de ‘attendance’ weer.
Attendance vergaderingen Raad van Toezicht 2019
28-1

W.M. de Jong
K.P.Bak*
M.F.D. Waling-Huijsen
C.A. Wolse
Th. van der Windt
N. Zefzafi

x
x
x
x

11-3
x
x
x
x
x
x

20-5
x
x
x
x
x
x

8-7
x
x
x
x
x

23-9
x
x
x
x
x
x

25-11
x
x
x
x
x
x

x = aanwezig *= benoemd ingaande 1 juni
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 vond in 2019 op 15 april plaats. Voor dit overleg
waren vanuit de ‘geledingen’ de thema’s ‘personeelsbeleid in tijden van krapte’, ‘medezeggenschap
van cliënten en vertegenwoordigers anno 2019’ en ‘de samenhang der dingen’ ingebracht. In de
discussie over de arbeidsmarkt werd het belang van behoud via goed werkgeverschap benadrukt en
waar het de medezeggenschap betrof lag de nadruk in het gesprek op het uitproberen van
alternatieve vormen om de betrokkenheid van ‘medesprekers’ te vergroten. Met het thema
‘samenhang’ werd vooral geduid op de noodzaak om voor cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers
en medewerkers helder te maken dat systematisch werken aan het in kaart brengen van ervaringen
een voorwaarde is voor cyclisch en oplossingsgericht werken.
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Naast zijn reguliere vergaderingen kwam de Raad van Toezicht op 24 september bijeen om de voor
ontslag in aanmerking komende bestuurder – zie paragraaf 2.5 - in de gelegenheid te stellen zich
tegen dit voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht te verweren. Na deze hoorzitting is het
besluit genomen de bestuurder – in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur – per gelijke
datum te ontslaan.

2.8 Toezicht en advies
Op basis van zijn statutaire verantwoordelijkheid keurde de Raad van Toezicht het Jaardocument
(inclusief de jaarrekening) over 2018 goed. Vervolgens verleende de Raad van Toezicht decharge aan
de bestuurders voor het over 2018 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht gaf ook goedkeuring aan
de begroting 2020 en besprak de daarbij gevoegde meerjarenbegroting. Op regelmatige basis
kwamen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht ook de exploitatieresultaten, de ontwikkeling
van de liquiditeit en het ziekteverzuim ter sprake. 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 2018 dat de Gemiva-SVG Groep heeft opgesteld in het kader van het
(vernieuwde) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGz) is uitvoerig doorgenomen. De Raad van
Toezicht beoordeelde dit verslag als informatief en qua onderliggende filosofie en onderbouwing
consistent. Zoals de opstellers van het KKGz verwachten, heeft De Raad van Toezicht die opvatting
ook in de vorm van een reflectieve bijdrage over de ‘kwaliteitspraktijk’ in het bestuurlijk
kwaliteitsverslag verwoord.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Omdat de IGJ ook – en begrijpelijk – de Raad van Toezicht kan aanspreken als er binnen de
organisatie sprake zou zijn van onbeheerste risico’s in de sfeer van de kwaliteit en de veiligheid van
de zorg, heeft de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur bij de IGJ na laten vragen of over de
relatie tussen intern en extern toezicht en los van concrete incidenten een gesprek mogelijk zou zijn.
Volgens de daartoe benaderde inspecteur was dit gelet op de werkbelasting van de IGJ niet haalbaar.
De Raad van Toezicht laat zich overigens over alle meldingen aan de IGJ en over door de IGJ aan
locaties gebrachte bezoeken door de Raad van Bestuur informeren.
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 is van oordeel dat de Raad van Bestuur met deze voor de
continuïteit van de organisatie belangrijke opgave zorgvuldig omgaat.
Bestuurlijke continuïteit
Na het gedwongen vertrek van een van de bestuurders ontstond zowel bij de Raad van Toezicht als
bij de Raad van Bestuur de behoefte aan reflectie op de bestuurlijke processen binnen de GemivaSVG Groep. Na advisering door de Centrale Medezeggenschaps Raad en de Ondernemingsraad is aan
DEV Organisatieadviseurs de opdracht verstrekt om een ‘bestuurlijke scan’ van de organisatie te
maken. Omdat de beide zittende bestuurders in 2023 en 2024 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken,
is dit bureau gevraagd om ook te reflecteren op de toekomstige bestuurlijke uitdagingen en daarbij
en bij de cultuur van de Gemiva-SVG Groep passende bestuursmodellen te presenteren. De
rapportage wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.
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Vastgoed
In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur drie vastgoedtransacties ter goedkeuring aan de Raad
van Toezicht voorgelegd. Het betrof de aankoop van grond van de gemeente Dordrecht ten behoeve
van de bouw van Kinderdagcentrum Nova, een transactie met de gemeente Katwijk inzake een reeds
feitelijk bij de Gemiva-SVG Groep in gebruik zijnd perceel en de aankoop van appartementsrechten
en grond in een te stichten multifunctioneel scholencomplex in Oud Beijerland.
Met interesse volgde de Raad van Toezicht de ontwikkelingen rond het initiatief om op het
Swetterhageterrein een vervangend dagbestedingsgebouw naar een ontwerp van de Oostenrijkse
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser te realiseren. Een voorwaarde daarvoor is dat de extra
investering die daarvoor nodig is uit sponsorgelden wordt gefinancierd. Aan het einde van het
verslagjaar was van de daartoe benodigde € 2 mln reeds € 1,15 mln toegezegd of verworven.
Impairment
Nadat de Raad van Toezicht zich in 2018 wederom achter de door de Raad van Bestuur
geformuleerde beleidslijn rond impairment had geschaard, kwam dit thema door een discussie met
de scheidende accountant (EY) in 2019 opnieuw aan de orde. Met genoegen constateerde de Raad
van Toezicht dat die discussie tot een verantwoorde, toekomstbestendige en door alle
verantwoordelijken gedragen beleidslijn leidde.
Business Case Kapitaalslasten
Om de twee jaar stelt de Raad van Bestuur een prognose op van de geplande investeringen in
vastgoed en ICT, de exploitatiegevolgen daarvan en de behoefte aan (lang) vreemd vermogen. Dit
overzicht is besproken met de auditcommissie en daarna met de Raad van Toezicht. De Raad van
Toezicht kan zich vinden in de voor deze Business Case en de eraan gekoppelde financieringsvraag
gehanteerde uitgangspunten.
Accountant
In 2018 had de Raad van Toezicht reeds besloten zich te oriënteren op de overstap naar een andere
accountant, nadat deze verantwoordelijkheid sinds 1997 door achtereenvolgende accountants van
EY was ingevuld. Voor het selectieproces zijn 7 kantoren benaderd. Uiteindelijk is de keuze gevallen
op Deloitte, in de personen van de heren M. Walhout en S. Kramer. De Raad van Toezicht dankt de
scheidende accountant, mevrouw M. Poelen van EY, voor haar werkzaamheden. Zij droeg nog de
verantwoordelijkheid voor de accountantscontrole over het boekjaar 2018.
Managementletters
In het voorjaar van 2019 besprak de Raad van Toezicht de door EY uitgebrachte managementletter
2018. De Raad van Toezicht trof daarin geen voor hem verrassende bevindingen aan en stelde vast
dat de Raad van Bestuur adequaat op de aanbevelingen in deze managementletter is ingegaan. De
wisseling van accountant betekende dat voor het opstellen van de managementletter 2019 Deloitte
verantwoordelijk is. Het concept van dit document is ook door de Raad van Toezicht behandeld. Het
is waardevol om te constateren dat ‘een frisse blik’ nieuwe gezichtspunten voor een verdere
verbetering van de administratieve organisatie en de interne controle naar voren brengt. Daarbij
gaat het onder meer om procedures inzake en de vastlegging van besluiten met betrekking tot
vastgoed. De Raad van Bestuur heeft in een reactie aangegeven welke maatregelen en acties hij als
vervolg op de gedane aanbevelingen heeft ondernomen en gepland. De Raad van Toezicht kon zich in
deze aanpak vinden.
Risicomanagement
Zoals gebruikelijk kwam ook het risicobeheer op andere gebieden dan vastgoed uitvoerig 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
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gebaseerd op periodieke risicoanalyses op cliëntniveau, locatieniveau, organisatieniveau en op de
doorlichting van kritische zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen. Het blijft natuurlijk zaak om het
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 maar nuchtere wijze waarop
management en medewerkers het risicobewustzijn rondom kwaliteit en veiligheid in hun dagelijks
werk trachten te integreren.
Profiel vacature Raad van Toezicht
In augustus 2020 eindigt de tweede en laatste termijn van mevrouw M. Waling als lid van de Raad
van Toezicht. Zij is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschaps Raad. Die is dan ook
‘in the lead’ bij het selecteren van een opvolger. Conform de bepalingen in de Governancecode Zorg
heeft de Raad van Toezicht een profiel opgesteld. Dat is in januari 2020 aan de CMR aangeboden. Bij
het wervingsproces zal gebruik worden gemaakt van een extern bureau.
Meerjarenperspectief en Visie en waarden
De Raad van Toezicht besprak een door de Raad van Bestuur opgestelde voortgangsrapportage over
de uitvoering van het Meerjarenperspectief 2017-2020. Uit het document en de daarover gevoerde
discussie bleek dat de Gemiva-SVG Groep op hoofdlijnen goed op streek is met het realiseren van de
geformuleerde ambities. Bijzondere aandacht vraagt ook in de optiek van de Raad van Toezicht ‘de
kunst van het aanspreken’. In dat kader vond ook een levendige discussie plaats over de vraag of en
zo ja in welke vorm en met welke ‘boodschap’ in de organisatie het gesprek gevoerd moet worden
over het gebruik van alcohol, drugs en medicatie in relatie tot de verantwoordelijkheden die het
werk met zich meebrengt. Zonder dat dit tot panklare oplossingen leidt, ervaart de Raad van Toezicht
dergelijke discussies over aan waarden gerelateerde dilemma’s als zeer waardevol.
De inhoud van de zorg
De Raad van Toezicht vind het belangrijk om zich ook met regelmaat tijdens zijn vergaderingen te
verdiepen in meer inhoudelijke thema’s. Dat is in het verslagjaar gebeurd via een presentatie van een
locatiemanager over meerzorg.

2.12 Bereikbaarheid 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
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Bijlage: Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht (31 december 2019)
Drs. W.M. de Jong (voorzitter)
 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningcorporatie Nijestee, Groningen
 Lid van de Raad van Commissarissen van de woningbouwcorporatie Habion, Utrecht
 Voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrecht
 Voorzitter van Micha Nederland, Utrecht
 Lid van het bestuur van de Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties, Zoetermeer
 Voorzitter van het Curatorium van de Groen van Prinsterer Stichting, Amersfoort

De heer drs. K.P. Bak
 Lid van de Raad van Commissarissen bij de Coöperatie Hesterhuizen, Rosmalen
 Lid van de Raad van Commissarissen bij de Huisartsenposten Oost Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Mevrouw M.F.D. Waling-Huijsen
 Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg,
Almere
Mevrouw 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
 Voorzitter van het landelijk geschillencollege van D’66
 Lid van de Raad van Toezicht van NU’91, Utrecht
 Lid van de Gemeenteraad van de gemeente Haarlem
Drs. C.A. Wolse
 Lid van het bestuur van de Coöperatie PGGM UA, Zeist
Mevrouw drs. N. Zefzafi
 Lid van het bestuur van het Fonds Dient elkaar met blijdschap, Gouda
 Commissaris bij DIAMOND Care B.V., Amsterdam
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