Notulen
CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Datum:
22 januari 2019
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Van de CMR: mevrouw Lammé (ondersteuner LG) en de heren Aalbers (vz), Hakkenberg,
Van Heemst, Hoogstad, Lavrijsen, Rexwinkel en De Rooij
Van de RvB: de heer Gerding
Afwezig:
mevrouw Holen en de heren Baptist en Munters
Verslag:
de heer Gerding

1. Opening
De heer Aalbers opent de vergadering. Hij meldt de berichten van verhindering en deelt mee dat
mevrouw Holen heeft besloten haar lidmaatschap van de CMR neer te leggen. Aan haar afscheid zal
aandacht worden gegeven tijdens het nog te organiseren etentje.
Aan de agenda wordt als punt 4b ‘Visie dagbesteding’ toegevoegd.
2. Verslag overlegvergadering 27 november 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de
Gouda Groep als ‘Landelijk Platform Centrale Cliëntenraden’ door het leven wil gaan en de ambitie
heeft om als landelijk gesprekspartner van VWS en andere landelijke gremia in de branche
gehandicaptenzorg te worden erkend. Het platform heeft een tweede vergaderverslag uitgebracht.
De heer Aalbers zal dit aan de leden van de CMR doormailen.
De actiepunten 18-18 tot en met 18-28 vervallen. De overige actiepunten blijven staan.
3. Ingekomen post en mededelingen
Het voorgenomen etentje van de zittende en vertrekkende/uitgetreden CMR-leden zou – zo blijkt na
sondering ter vergadering - mogelijk op een vrijdagavond kunnen plaatsvinden. De heer Aalbers zal
bij mevrouw Holen en de heren Baijens en Van Nes navragen of die avond hen ook past, waarna de
heer Gerding via de datumprikker een passende datum zal zoeken.
4. Bureau medezeggenschap
De door mevrouw Lammé ingebrachte notitie wordt besproken. Het bureau heeft tot taak om
cliënten in de (lokale en regionale) medezeggenschapsorganen en in de CMR te ondersteunen in het
uitoefenen van hun taken. Die ambitie wordt vanuit de CMR zonder meer onderschreven, maar de
naam ‘Bureau medezeggenschap’ suggereert dat via dit bureau de medezeggenschap binnen de
Gemiva-SVG Groep gestalte en inhoud krijgt. Dat kan bij niet-ingewijden verwarring wekken, want de
medezeggenschap berust immers bij de diverse raden en niet bij het bureau. De CMR adviseert de
betrokkenen bij het bureau nog eens na te denken over de naamgeving.
4a. Visie dagbesteding
De heer Van Heemst maakt zich onder meer op basis van eigen waarnemingen zorgen over de
toekomst van de dagbesteding binnen de Gemiva-SVG Groep. Hij constateert een afnemende
belangstelling en open plekken en bespeurt een zekere verschraling van het aanbod. Graag zou hij de
visie van de RvB op deze ontwikkelingen vernemen. De heer Gerding herkent de signalen van de heer
Van Heemst niet als zijnde van toepassing op het totale dagbestedingsaanbod van de Gemiva-SVG
Groep. Het aantal gerealiseerde dagdelen neemt op stichtingsniveau niet af. Kernpunten in de visie
van de Gemiva-SVG Groep op dagbesteding zijn inspelen op talenten van cliënten, bijdragen aan de
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samenleving en variëteit. De praktische mogelijkheden om aan deze kernpunten vorm te geven
worden uiteraard beperkt door de beschikbare financiële middelen en de expertise van
medewerkers. Natuurlijk zijn ook voorkeuren en keuzes van cliënten daarbij relevant. Voor de
volgende CMR-vergadering zal de heer Gerding een korte notitie over dit thema overleggen.
5. Werving leden CMR
De voorzitter memoreert dat in een korte periode achtereenvolgens de heren Van Nes en Baijens en
nu ook mevrouw Holen de CMR hebben verlaten en dat de heren Lavrijsen, De Rooij en hijzelf zich
inspannen om geschikte opvolgers te vinden, die dan in de loop van dit jaar zouden moeten
aantreden. Om de continuïteit te borgen is het ook nodig een helder profiel voor de CMR en de in de
toekomst aan te zoeken leden te formuleren. Daarmee is een klein voorbereidingsgroepje aan de
slag en de voorzitter stelt voor daar t.z.t een aparte vergadering aan te wijden. Dit voorstel wordt
aangenomen.
Aan de orde is ook de herbenoeming van de heer Hakkenberg voor een tweede termijn van vier jaar.
Desgevraagd en tot genoegen van de CMR verklaart de heer Hakkenberg zich bereid zo’n
herbenoeming te accepteren. Aldus wordt met algemene stem besloten.
6. Communicatie met cliënten en verwanten
De CMR dankt de afdeling communicatie voor de heldere informatie. De CMR steunt het voorstel om
alle verwanten en – waar van toepassing – de cliënten schriftelijk of per mail uit te nodigen om via
een webformulier hun belangstelling voor het ontvangen van centrale en/of lokale nieuwsbrieven
kenbaar te maken. Zo kan deze communicatie ook AVG-proof worden uitgevoerd. De hoofdlijn
daarbij is verspreiding van nieuwsbrieven langs digitale weg, maar in bijzondere situaties is het
toezenden van een centrale nieuwsbrief op papier niet uitgesloten. De digitale niewsbrief is ook
relevant voor medewerkers – zodat zij weten welke informatie de ‘abonnees’ ontvangen – en zal op
de website van de Gemiva-SVG Groep gepubliceerd worden. Desgewenst zijn de CMR-leden bereid
om als ‘proeflezer’ mee te denken over een geschikte indeling van het webformulier en de
uitnodigingsbrief om dat formulier in te vullen.
7. Begroting Gemiva-SVG Groep 2019
Er zijn enkele vragen over de ontwikkeling van de kosten verbonden aan huurpanden versus die voor
vastgoed in eigendom, de ontwikkeling van de vervoerskosten en de ‘onrendabele top’ van het
beoogde Hundertwasser-dagbestedingsgebouw. Omdat het aandeel huur in de te realiseren nieuwe
panden toeneemt, stijgen de huren relatief sneller dan de andere huisvestingslasten. Op de
vervoerskosten legt de Gemiva-SVG Groep nog steeds fors toe. Dat blijft ook zo ondanks verbeterde
tarieven. Een nog landelijk te beslechten discussie betreft het betalen van een vergoeding aan
cliënten die - hoewel zij beschikken over een vervoersindicatie - zelfstandig van en naar dagbesteding
reizen en dus geen beroep doen op ‘het busje’. Voor het Hundertwassergebouw geldt dat we het
alleen kunnen en willen realiseren als de extra investering ten opzichte van een ‘gewoon’ gebouw
voor dagbesteding uit sponsoring wordt gefinancierd. Ook komen de gevolgen van de herijking van
de ZZP-tarieven aan de orde. Die komen er in de praktijk op neer dat voor ‘lichtere zorg’ de tarieven
dalen en deze voor ‘zwaardere zorg’ stijgen. Per saldo betekent dat voor de Gemiva-SVG Groep een
lichte plus. Het is wel de bedoeling dat locaties – zonder drastische ingrepen – toegroeien naar hun
nieuwe ‘externe budget’ en dus uitkomen met de middelen die uit de eigen cliëntenmix voortvloeien.
De CMR adviseert positief over de begroting 2019.
8. Rondvraag en sluiting
De heer Hakkenberg vraagt naar het standpunt van de Raad van Bestuur inzake ‘rookvrije zones’. Als
daar goed overleg aan vooraf gaat en rekening wordt gehouden met specifieke cliëntenbelangen ziet
de heer Gerding geen belemmeringen voor plaatselijke initiatieven op dit gebied.
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De voorzitter meldt nog dat mevrouw Holen en de heer Van Nes bereid zijn om in de in te stellen
‘toetsingscommissie SBBG’ plaats te nemen. De statutenwijziging waarbij SBBG is omgebouwd tot
een dochterstichting van de Gemiva-SVG Groep kreeg recent zijn beslag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Aalbers de vergadering.
Dit verslag is vastgesteld in de CMR-vergadering van 26 maart 2019.
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Actiepunten CMR d.d. 27 november 2018
Nr.
13-05

d.d.
22 januari

15-17

17 november

16-04

19 januari

16-27

13 september

16-32

15 november

16-34
17-04

15 november
28 maart

18-04
18-05

13 februari
13 februari

18-07

27 maart

18-10

15 mei

19-01

22 januari

19-02
19-03

22 januari
22 januari

19-04
19-05

22 januari
22 januari

Omschrijving
Zodra duidelijk is wat de Wet zorg en dwang
betekent voor de werkbelasting en de
vereiste kwalificaties voor cliëntenvertrouwenspersonen en CMR informeren
Uitnodigingen zorgkantoren aan CMR
doorsturen per mail
CMR betrekken bij beleidsbeslissingen rond
toegang/autorisatie voor cliëntendossiers
TA informeren bij voorgenomen bezoek aan
infobijeenkomst zorgkantoor
Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten
markeren als deze aan CMR worden
voorgelegd
Deelnemen aan ‘Green Team’
Concept-verslagen CMR na akkoord
voorzitter en secretaris op website
Bespreken consequenties nieuwe Donorwet
Discussie over ‘werkbaarheid’ regelingen
medezeggenschap?
Vragen over de Wet zorg en dwang aan de
heer Gerding mailen
Jaarlijks aan CMR rapporteren over
ervaringen functionaris
gegevensbescherming
Doorsturen tweede vergaderverslag
Landelijk Platform Centrale Cliëntenraden
aan CMR
Datum bepalen voor etentje CMR
Notitie over visie en toekomst dagbesteding
opstellen
Aparte vergadering CMR over profielen
Desgevraagd proeflezen communicatie over
aanmelden digitale nieuwsbrieven

Actie
GG

Wanneer
PM

GG

PM

Raad van
Bestuur
CMRleden
GG

PM

TA, AM
GG

PM
PM

GG
DB CMR

PM
PM

CMRleden
GG

PM

TA

ZSM

TA/GG
GG

ZSM
Maart
2019
PM
PM

TA
Leden
CMR

PM
PM

Mei 2019

Vergaderschema 2019:
CMR: dinsdag 26-3, dinsdag 21-5, dinsdag 2-7, dinsdag 17-9, dinsdag 19-11;
Overleg RvT/CMR/OR/RvB: maandag 15-4.

J:\SEC\CMR\NOTULEN\2019\CMR 22 januari 2019 vastgesteld.docx

Pagina 4 van 4

