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Ontwikkeling op de goede 
weg
De Hartekamp Groep is op de goede weg. Dat is ons beeld van het jaar 2017. Daar zijn 
we heel blij mee. We zijn ook trots en dankbaar. Iedereen die betrokken is bij onze 
organisatie heeft naar vermogen bijgedragen. Met succes.

We zijn drie jaar op weg met zelforganisatie. Dit jaar gaven we veel aandacht aan leren, 
doorontwikkelen en verhalen delen. We hebben hier een naam voor: De Waterkring.   
De steen, die we in 2015 in de vijver gooiden, maakt een steeds grotere kring van 
gemotiveerde zelforganiserende teams. In 2018 evalueren we of we het goed doen.

We kijken naar wat wél kan en werken aan een zo goed mogelijk leven voor cliënten.  
Dat doen we met  ‘versterkend begeleiden’. De begeleidingsstijl die kenmerkend is voor 
de Hartekamp Groep. 
Dit jaar werkten we voor het eerst met het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Al onze teams waren in gesprek over 
hun beeld van de kwaliteit van zorg. Uitkomst: Er gaat veel goed, maar het kan nog beter. We zijn kritisch op de kwaliteit van 
ons werk. Soms overheerst een gevoel van trots en tevredenheid. Dat gevoel mag er ook zijn, als we kijken naar de 
cliënttevredenheid.

Een paar jaar geleden gingen we door een dal van reorganisaties en financiële 
tegenwind. Die periode hebben we in 2017 helemaal achter ons gelaten. Dat geeft 
vertrouwen en we hopen dat iedereen daar in 2018 ook echt van overtuigd raakt.

De grootste uitdaging waar we voor staan is: voldoende, competente collega’s boeien 
en binden in een overspannen arbeidsmarkt. Medewerkers die mee kunnen gaan in de 
toenemende complexiteit van de zorgvraag. We gaan daar alles aan doen.

In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg. Met onze nieuwe reisgids “Strategisch plan 
2018 – 2020”. Ons nieuwe motto is: Elke dag zo goed mogelijk! 

Raad van Bestuur: Jan Bauer en Marian Stet
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Wie zijn we

De Hartekamp Groep is een middelgrote 
organisatie die zorg en ondersteuning 
aanbiedt voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Wij zijn actief in 
de regio’s Zuid Kennemerland en IJmond.

We hebben een breed en gevarieerd 
aanbod. Wij zijn in de regio de specialist 
voor intensieve en ingewikkelde 
zorgvragen.

Aantal cliënten eind december

Cliënten wonen langdurige zorg

Omzet per geldstroom
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Langdurige zorg Jeugdwet WMO Totaal

1.326 264 161 1.751

VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8

4 2 130 95 95 197 224 89

Langdurige zorg Jeugdwet WMO

€83.639.774 €2.478.500 €1.123.525
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Missie: 
Een zo goed mogelijk leven
De Hartekamp Groep werkt aan een zo 
goed mogelijk leven voor mensen met een 
beperking. Aan het leven dat zij zelf voor 
ogen hebben. Een leven dat past bij hun 
unieke eigenschappen, talenten en 
behoeften. Om die belofte waar te maken, 
begint onze ondersteuning met een 
dialoog. We luisteren naar behoeftes, zien 
kansen en bieden mogelijkheden.      
Onze ervaren en toegewijde teams stellen 
mensen in staat om het leven te 
verkennen. Om in een veilige omgeving te 
leren en te proberen. Met geduld, begrip 
en respect. Creatief en pragmatisch.     
Maar bovenal boordevol optimisme. We 
maken iedere dag zo goed mogelijk.
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Visie: 
Kijken naar wat wél kan

Iedereen wil uit het leven halen wat erin zit. Maar aan 
ieders kunnen zijn grenzen. Mensen met een 
beperking zijn in die zin niet anders dan mensen 
zonder beperking. Ook zij willen hun mogelijkheden 
benutten en hun ambities waarmaken. En daarvoor 
gewaardeerd worden. Daarnaast willen zij deel 
uitmaken van de samenleving en bijdragen aan de 
maatschappij.

Mensen met een verstandelijke beperking verdienen 
zorg en ondersteuning die uitgaat van wat wél kan.    
En respectvol omgaat met wat niet kan. Zo word je in 
staat gesteld om zo veel mogelijk zélf te bepalen hoe jij 
jouw leven leidt. Of je daar nu een klein steuntje in de 
rug of veel ondersteuning bij nodig hebt.
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Kernwaarden

Verbinding

We willen verbinden: we staan in verbinding met de cliënt, onze 
collega's, de organisatie en de buitenwereld. We hebben elkaar 
nodig om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Vertrouwen

We krijgen vertrouwen en geven vertrouwen. Familie, 
vertegenwoordigers en cliënten vertrouwen de Hartekamp Groep. 
Zij weten dat ze bij ons kunnen rekenen op deskundige begeleiding.

Leren

We hechten aan een inspirerende leeromgeving. Voor cliënten 
betekent dit het uitproberen van hun wensen, hoe nieuw ze ook 
zijn. Ook betekent leren: expertise ontwikkelen, kennis vergaren, 
delen en vasthouden. Zo vergroten we onze deskundigheid.
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Versterkend
begeleiden

Iedereen mag zich gewaardeerd voelen zoals hij of zij is. 
Aangesproken op wat er kan. Ondersteund om te 
ontwikkelen wat er gewenst is. Vanuit deze visie is onze 
werkwijze Versterkend Begeleiden ontwikkeld:

• versterken van het gevoel van veiligheid;

• versterken van zeggenschap over hun eigen leven;

• versterken van eigen kracht;

• versterken van eigen mogelijkheden om mee te doen in
de samenleving.

Versterkend Begeleiden staat los van het niveau van 
functioneren van de cliënt. 

Versterkend Begeleiden heeft drie belangrijke onderdelen: 
de relatie, het methodisch werken en de hoeveelheid 
ondersteuning die nodig is om (nieuwe) dingen te doen. 

In 2016 en 2017 hebben bijna 1000 medewerkers de 
verdiepende scholing Versterkend Begeleiden gevolgd. Dit is 
een vervolg op de basis training die iedere zorgmedewerker 
al heeft gehad.
Door middel van een enquête hebben we onderzocht hoe 
ver het gebruik van Versterkend Begeleiden is ingevoerd. 
Het resultaat laat zien dat de inspanningen en training effect 
hebben. 
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Wonen
• Kleinschalig wonen in de wijk
• Wonen Hartekamp (beschermd)
• Wonen Harteheem (beschermd)
• Crisis opname (beperkte duur via regionale

crisisregeling)
• Observatie (beperkte duur)

Ons aanbod

Leren
• Integraal kindcentrum IJmond (IKC samenwerking met

speciaal onderwijs)
• Hermelijn (dagbehandeling, samenwerking met

speciaal onderwijs)
• Baloe (dagcentrum vroegbehandeling)
• Duinhuis (dagbehandeling met onderwijs)
• Cursuscentrum

Werken
• Arbeidsmatige dagbesteding
• Belevingsgerichte dagbesteding
• Werken Is Meedoen (WIM, samenwerking met

Heliomare onderwijs)
• Jobcoaching (hulp bij werken en leren)

Ondersteunen
• Specialistisch Wijkteam (begeleiding thuis)
• Consult en advies (poli)
• Behandeling  (poli)
• Logeren (ontlasten netwerk)
• Speel – o – theek
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Versterken organisatie

De Hartekamp Groep heeft gekozen voor zelforganisatie van de teams.      
Taken die traditioneel bij de leidinggevende of ondersteuning lagen, worden 
door de teams zelf uitgevoerd. Van werving en selectie tot de eigen 
verantwoordelijkheid voor het financiële resultaat van het team. 

Zelforganisatie komt niet vanzelf. In 2017 is veel aandacht besteed aan het 
versterken van de zelforganisatie. Dit wordt onder andere gedaan door het 
organiseren van bijeenkomsten met teamtaakverantwoordelijken. Vaak in de 
vorm van een carrousel waarin met korte sessies kennis en informatie wordt 
overgedragen. Deze bijeenkomsten worden druk bezocht.

De ontwikkeling van teams wordt ondersteund met  coaches die door de 
teams kunnen worden geraadpleegd. We hebben coaches op de volgende 
gebieden: samenwerking team, leren, veiligheid, ergo (arbo) en 
ondersteuningsplan.

We hebben in de teams de volgende teamtaakverantwoordelijkheden belegd:
• Kwaliteit
• Medewerkers en teamontwikkeling
• Veiligheid
• Communicatie en PR

• Planning en roostering
• Facilitair
• Financiën
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Goed beheer en bestuur

In 2017 is een nieuwe versie van de Governancecode (zie kader) voor 
de zorg ingevoerd. Ook de Hartekamp Groep wil naar deze code 
handelen.

De code is uitgebreid besproken met de Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht. De conclusie is dat op veel punten al conform de code 
wordt gehandeld. 

Governance is de Engelse term voor 
behoorlijk bestuur van een onderneming. 
Het gaat daarbij om goed, efficient en 
verantwoord leiding geven aan de 
organisatie, alsmede de verantwoording 
ten opzichte van belanghebbenden.

Principes Governancecode Zorg 2017

1. Goede zorg

2. Waarden en normen

3. Invloed belanghebbenden

4. Inrichting governance

5. Goed bestuur

6. Verantwoord toezicht

7. Continue ontwikkeling

De Governancecode Zorg is gebaseerd op zeven principes die leidend moeten 
zijn voor de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. Het gaat daarbij 
vooral om gedrag. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het strategisch plan. 
Hierbij is actief de betrokkenheid van belanghebbenden gezocht. Zowel 
intern (medewerkers, cliënten) als extern (financiers, partners met wie we 
samenwerken). Hiermee is invulling gegeven aan principe 3 van de code.

Ook zijn punten naar voren gekomen waar ontwikkeling nodig was. Voor een 
deel betreft dit een aanscherping van de statuten (wijziging in voorbereiding) 
en reglementen van de RvB en RvT. Voorbeelden zijn de nadere uitwerking 
van regels om belangenverstrengeling te voorkomen, de onkostenregeling 
voor de RvB en een regeling voor conflicten tussen RvB en RvT.

11



hartekampgroep.nl

Kwaliteitskader
gehandicaptenzorg

De gehandicapten sector heeft het initiatief 
genomen om een eigen kwaliteitskader te 
ontwikkelen. Dit gaat een stap verder dan 
de kwaliteitssystemen die tot nog toe 
werden gebruikt. Het resultaat van de zorg 
heeft nadrukkelijk een plek gekregen. De 
uitkomst van zorg en dienstverlening is 
waar het om gaat.

De zelfreflectie in de teams is voor ons de 
meest ingrijpende vernieuwing geweest. 
De opzet is met enkele teams in een pilot 
uitgeprobeerd. Daarna is de definitieve 
vorm gekozen.
De teams zijn hiermee enthousiast en met 
veel energie aan de slag gegaan. Vrijwel 
alle teams, zowel in de zorg als van de 
ondersteunende diensten, hebben in het 
vierde kwartaal een reflectiegesprek 
gedaan. 

De resultaten van de zelfreflectie van de teams komen samen 
met de bevindingen uit de andere twee bouwstenen, in het 
kwaliteitsrapport over 2017. 

Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg komt in de plaats van het 
HKZ kwaliteitscertificaat dat we tot nu toe hebben gehad. 
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Strategisch plan 2018 - 2020

In 2017 is in samenspraak met de belanghebbenden het nieuwe strategisch 
plan ontwikkeld. Met inbreng van cliënten, cliëntvertegenwoordigers, 
medewerkers, financiers en ketenpartners is de nieuwe koers uitgezet.

De bijdrage van verschillende belanghebbenden was zichtbaar tijdens een 
inspirerende strategie bijeenkomst waar meer dan 100 mensen hun mening 
hebben gegeven.

Het nieuwe strategisch beleid is geen trendbreuk ten opzichte van de vorige 
periode. De visie en de uitwerking in Versterkend Begeleiden en 
zelforganisatie van teams wordt voortgezet.

Versterken is ook hier het thema. Versterken van de deskundigheid voor de 
intensieve, complexe zorgvragen. Versterken en verbreden van ons aanbod 
voor kinderen en ouderen. Versterken van de samenhang tussen 
dagbesteding en wonen. Versterken van onze positie als aantrekkelijke 
werkgever in de regio. Versterken van ons beleid op het gebied van 
duurzaamheid.

Allemaal elementen om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verder 
te verbeteren.
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Dit vind ik ervan!

‘Dit Vind Ik Ervan!’ is een mooi instrument om de ervaringen en wensen van cliënten in beeld te krijgen. De kern is het 
onderzoekende gesprek met de cliënt en/of de belangrijke personen rond de cliënt. We hebben het gebruik van ‘Dit vind ik 
ervan!’ onderdeel gemaakt van de evaluatie van het ondersteuningsplan.
Dit Vind Ik Ervan! en het ondersteuningsplan sluiten goed op elkaar aan. De onderwerpen waar aandacht aan wordt 
besteed zijn gelijk. Beide worden daardoor steeds meer geïntegreerd. We gebruiken ‘Dit vind Ik ervan!’ bij alle cliënten.

We zien dat onze cliënten overwegend positief zijn over hun leven. In 2018 gaan we verder met de toepassing van ‘Dit Vind 
Ik Ervan!’. We gaan meer gebruik maken van ‘Ik Toon!’ (de versie voor cliënten die niet zelf het gesprek aankunnen). En we 
gaan onderzoeken hoe teams van de resultaten gebruik kunnen maken om de trots- en ontwikkelpunten in beeld te krijgen.

Bij de reflectiegesprekken is de medewerkers 
gevraagd naar de punten in het werk waar ze trots op 
zijn (trotspunten) en waar het beter kan 
(ontwikkelpunten). We zien dat onze medewerkers de 
lat hoog leggen: ontwikkelpunten komen makkelijker 
op tafel dan trotspunten.
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Veiligheid en risico’s

Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp. In 2017 is het project 
afgerond waarbij speciaal is gekeken naar risico’s. Doel was het beter in beeld 
krijgen van de risico’s voor cliënten en het samen met cliënt en netwerk 
zoeken naar de beste manier om hiermee om te gaan.

Het project heeft veel opgeleverd. In het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) 
is een apart formulier gemaakt voor het vastleggen van de risico-inschatting. 
Direct vanuit dit formulier kan de koppeling worden gemaakt naar doelen en 
acties die hierbij worden afgesproken.

Door het nieuwe formulier zien we dat er veel risico’s worden gesignaleerd. 
Een deel daarvan wordt samen met cliënt en netwerk beoordeeld als 
aanvaardbaar. Dit is de uitkomst van een zorgvuldige afweging, tussen 
wensen en ontwikkeling van de cliënt en de risico’s. Onnodige belemmering 
van de ontwikkeling willen we voorkomen.

Voor de coaches die we hebben om het gebruik van het elektronisch dossier te verbeteren, is het omgaan met risico’s een 
aandachtspunt. Het is daarmee nu onderdeel van de reguliere ondersteuning van de teams.

In 2017 zijn we gestart met integrale veiligheid. Hierbij worden alle risico’s op verschillende gebieden (cliënten, 
medewerkers, financieel, gegevens) in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald wat het eerste moet worden 
aangepakt.
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Terugdringen
vrijheidsbeperking

Soms is het noodzakelijk om voor de veiligheid van cliënten of medewerkers vrijheid 
beperkende maatregelen in te zetten. We doen dit niet zomaar. Er gelden strikte 
regels hoe we dit mogen doen.

We willen graag de inzet van vrijheidsbeperking terugdringen. Incidenten zijn 
ongewenst en dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Als het zonder 
vrijheidsbeperking kan, is dit beter voor cliënten en medewerkers.

De teams kijken samen met de gedragswetenschappers en cliënten (en netwerk) hoe 
vrijheidsbeperking kan worden voorkomen.

Een deel van onze cliënten heeft een BOPZ status. Dit betekent dat de cliënt niet zelf 
heeft beslist of kan beslissen om bij ons te wonen. Voor deze groep cliënten zijn ook 
strenge regels van toepassing. De inspectie controleert dit. In 2017 hebben we een 
controlebezoek gehad. Naar aanleiding van de bevindingen van de inspectie is een 
actieplan gestart. Dit loopt ook vooruit op de invoering van de nieuwe wet Zorg en 
Dwang, die de BOPZ gaat vervangen.

Met de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is de bescherming 
van cliënten is geregeld die zelf geen beslissing kunnen nemen over de noodzakelijke 
zorg. Deze wet is ook voor onze sector van toepassing. De BOPZ status geeft aan dat 
de BOPZ van toepassing is. Soms door een uitspraak van de rechter. In de langdurige 
zorg vaak al bij de indicatie door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) vastgesteld.
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In- en doorstroom

Wanneer een cliënt bij ons zorg wil krijgen, is 
het wenselijk dat snel en efficiënt een plek 
wordt gevonden die aansluit bij de wensen en 
zorgbehoefte. Het is vaak een complex proces 
om een goede afstemming te vinden.

Het plaatsingsproces hebben we in 2017 goed 
bekeken en verbeterd. Niet alleen als een 
cliënt nieuw is aangemeld. Ook als de 
zorgvraag verandert bij het ouder worden van 
cliënten, komt het zoeken van een passende 
plaats aan de orde. We noemen dit de 
‘klantreis’ door onze zorg. In bijeenkomsten 
met medewerkers, cliënten en 
vertegenwoordigers van cliënten hebben we 
gekeken hoe het proces van in- en doorstroom 
kan worden verbeterd. Het proces is waar 
mogelijk eenvoudiger gemaakt. Het cliënt 
service punt is versterkt met een senior 
cliëntadviseur met coördinerende taken.
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Medewerkers en arbeidsmarkt

De Hartekamp Groep heeft in 2017 nadrukkelijk last gehad van de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het vinden van nieuwe collega’s is veel 
lastiger geworden. Vooral voor de teams die intensieve zorg leveren.

We staan hier niet alleen in. Alle aanbieders in de regio hebben hiermee te 
maken. Gezamenlijk is een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten afgesproken 
(zie www.samenvoorbeterezorg.nl), dat gericht is op het vergroten van de 
opleidingsmogelijkheden, het promoten van de sector en het aantrekkelijker 
maken van werken in de zorg. 

Zelf heeft de Hartekamp Groep voor arbeidsmarkt analyse en werving van 
personeel in 2017 een medewerker aangenomen. En de werving van 
medewerkers voor de flexpool is versterkt.

De Hartekamp Groep is in 2017 verder gegaan met de ontwikkeling van 
strategisch personeelsbeleid. Speerpunten hieruit zijn het versterken van het 
interne opleidingsprogramma voor complexe zorg, duurzame inzetbaarheid 
en doorgroei van medewerkers bovengemiddelde ambitie en competenties. 

In het strategisch plan is het personeelsbeleid en verder ontwikkelen van de 
interne opleiding en doorgroeimogelijkheden een belangrijk speerpunt waar 
in 2018 actie op wordt ondernomen. We gaan veel energie investeren in 
training en opleiding van medewerkers.
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Innovatie

Medewerkers van de Hartekamp Groep en studenten ICT, Media, Techniek, 
Zorg en Welzijn van het Nova College hebben samengewerkt in een 
Hackathon. 

Het woord hackathon is een samenvoeging van de woorden ‘hacken’ als in 
verbeteren van een product of dienst en ‘marathon’ oftewel langdurig.

Thema was ICT en zorg op afstand. De studenten en onze cliënten en 
medewerkers hebben drie dagen enthousiast samengewerkt en ideeën 
ontwikkeld. Aan het eind koos een jury het beste idee. Dit betreft een ICT 
toepassing waardoor cliënten ook buiten het directe toezicht van begeleiders 
veilig op het terrein buiten de woning kunnen verblijven. Het idee is nu in 
een fase van ontwikkeling tot een product dat daadwerkelijk ingezet gaat 
worden. 

Dit initiatief is zo goed bevallen, dat de samenwerking is verbreed. 
In 2018 gaan we dit weer doen onder de nieuwe naam Makathon
in samenwerking met Nova College, Smart Makers Education en 
3D Makers Zone.
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Duurzaamheid

Als maatschappelijke organisatie heeft ook de Hartekamp Groep 
een rol in het stimuleren van duurzaamheid. In 2017 zijn op dat 
gebied stappen gezet. Er is beleid ontwikkeld, een milieu 
coördinator aangesteld en een investeringsplan gemaakt om 
zonnepanelen te installeren.
De locaties die als eerste voor verduurzaming in aanmerking 
komen, zijn geselecteerd.
In het strategisch plan 2018-2020 heeft duurzaamheid een 
duidelijke plek gekregen. Hierin is de doelstelling opgenomen dat 
jaarlijks het energie verbruik met 2% moet dalen. Daarnaast 
worden initiatieven ontwikkeld om duurzaamheid te stimuleren bij 
onze cliënten en medewerkers.
In 2018 willen we voor drie locaties een milieu keurmerk behalen.

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Daardoor is er veel winst te 
behalen. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden 54 partijen dinsdag 27 oktober 2015 de Green Deal 
‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame 
bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Intussen in 2018 werken ruim 145 partijen aan de deal. De Hartekamp Groep is 
een ambassadeur van de Green Deal. De oorspronkelijke afspraak loopt tot eind 2018. Er wordt gewerkt aan een vervolg om 
de duurzaamheid van de sector verder te stimuleren.
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Kort nieuws

De boerderij op locatie Hartekamp is gerenoveerd. Dit is een locatie voor 
dagbesteding. Daarnaast zijn ook locaties voor wonen gerenoveerd. 
Onder andere de locatie Portugalstraat in ingrijpend veranderd.

In Bennebroek is een nieuwe locatie in gebruik genomen. In eerste 
instantie is dit tijdelijke huisvesting voor de bewoners van het Huis in de 
Duinen (Zandvoort) waar nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Dit jaar heeft de Hartekamp Groep het jaarlijkse regionale congres 
SamSam georganiseerd. Thema was dit jaar: Deelname aan de 
samenleving Deel uitmaken van de samenleving. Een inspirerende 
bijeenkomst met workshops door medewerkers en cliënten.

Op ICT gebied is er een grote verandering geweest. De zorglocaties zijn in 
2017 naar de cloud gegaan. Voor veel medewerkers was het wennen. De 
ondersteunende diensten volgen in 2018.

In 2018 zijn nieuwe regels voor de beveiliging van gegevens van 
toepassing. We hebben in 2017 een medewerker aangenomen om ons 
hierop voor te bereiden (privacy en security officer).Werken Is Meedoen (WIM) is in Heemskerk 

geopend. Enthousiaste cliënten en 
leerlingen werken daar aan opdrachten van 
bedrijven uit de regio. WIM is een 
samenwerking met Heliomare Onderwijs. 
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Financieel gezond

De Hartekamp Groep is financieel gezond. Het jaar 2017 is met een positief 
resultaat afgesloten.
Er is in 2017 een daling van het resultaat zichtbaar ten opzichte van 2016. Dit 
wordt veroorzaakt door verschillende factoren:
• Hogere personeelskosten als gevolg van de cao ontwikkeling
• Stijging van het aantal medewerkers in de zorg
• Stijging van het aantal medewerkers  niet in loondienst als gevolg van 

niet vervulde vacatures
• Lagere opbrengsten uit de verkoop van vastgoed

Door het positieve resultaat is de ontwikkeling van de financiële ratio’s goed. 
De afspraken over de ratio’s in 2020, zijn eind 2017 al bijna gerealiseerd.

Met het zorgkantoor en de gemeenten zijn in 2017 meerjarige contracten 
afgesloten. Binnen deze contracten hebben we een breed en aantrekkelijk 
aanbod. De instroom blijft hierdoor op niveau. De verwachting voor 2018 is 
dat er wederom een positief resultaat wordt behaald. 
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Centrale Cliëntenraad (CCR)

In de centrale cliëntenraad zitten 
vertegenwoordigers uit cliëntenraden van 
locaties. Een rijke bron van ervaringen en 
kennis waar we graag een beroep op doen 
en mee in gesprek gaan. We hebben twee 
medewerkers die de cliëntenraden 
ondersteunen.

Drie cliënten zijn in 2017 
gestopt met de CCR (Olaf 
Klaasen Hendriks, Wijnanda 
Elfering en Frans Schaap). 
Vanaf november is Chavelly
Menes de CCR komen 
versterken.

Advies:
• Klachtenregeling cliënten
• Vervoersboekje
• Plaatsingsbeleid (in- en doorstroom)
• Strategisch plan 2018 – 2020
• Schoonmaak
• Afspraken over dagbesteding 

(vakantiedagen, sluitingsdagen)
• Melden van incidenten
• Beschikbaarheid Internet en wifi

In gesprek:
• Beoordelingsgesprek RvB
• Sollicitatiegesprek RvT lid
• Bezoek van twee RvT leden
• Kennismaking met nieuwe 

artsen
• Jury interne innovatieprijs
• Beleidsoverleg zorgkantoor
• Interne mobiliteit cliënten

Informatie van ondersteunende teams in de 
vergadering over:
• Reisportaal
• Brandveiligheid
• Begroting
• Toekomst Harteheem
• Kwaliteitskader
• Privacy en veiligheid

Ronald Koper, Chavelly Menes, Rosanne Maarschalk, Alex vd Aa, Daniëlle Beentjes, Fahima Boukacahar, Karel Kolk
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Centrale 
Vertegenwoordigersraad
(CVR)Naast de directe medezeggenschap van cliënten in de cliëntenraden, heeft de 
Hartekamp Groep ook de medezeggenschap van vertegenwoordigers vorm 
gegeven met de CVR.

De CVR heeft er bij de organisatie op gewezen dat de communicatie met de 
vertegenwoordigers cruciaal is voor de medezeggenschap. De organisatie 
heeft dat signaal overgenomen en in 2017 veel gedaan om de nieuwsbrief 
naar de vertegenwoordigers te kunnen sturen. Het resultaat van deze 
inspanning is dat de nieuwsbrief nu maandelijks naar ruim 2200 
vertegenwoordigers en vrijwilligers gestuurd wordt. De CVR is blij met deze 
ontwikkeling en wil de medezeggenschap in 2018 meer handen en voeten 
geven met het formeren van een Vertegenwoordigers Panel.

Onderwerpen besproken in de overlegvergaderingen (willekeurige volgorde):

• Ontwikkel afspraken Zilveren Kruis

• Vastgoed ontwikkeling

• Mobiliteit cliënten wonen

• Strategie 2018 -2020

• Klachtenregeling voor cliënten

• Kwaliteitskalender

• Personele bezetting

• Finaniciën en begroting

• Kwartaalrapportages
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Zittend: Mirjam Kinneging, Hans Wolf (voorzitter)
Staand: Yvonne Selhorst (secretaris), Dirk van der Grijn, 
Maarten Groos (toegetreden in 2017)
Niet op de foto: Laura Vrijenhoef, Ineke Pennock
Na afloop van hun termijn uit de CVR: Tonny Kortekaas, Frans 
Hoogstede en Jan Slagter. Dank aan deze mensen voor de 
jarenlange inzet en betrokkenheid.
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Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit elf leden. Zij zijn een 
goede vertegenwoordiging van de medewerkers.

De OR vergadert op dinsdagmorgen volgens een 
jaarplanner. De OR vergaderde in 2017 zeven keer met 
de RvB. 

In 2017 zijn veel instemmings- en adviesaanvragen bij 
de OR ingediend waardoor de druk hoog was. 

OR wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Henry 
Mollema.

Instemming

• verzuim en zelforganisatie (ingestemd) 

• interne mobiliteit (ingestemd)

• werkkostenregeling 2017 (ingestemd)

• kaders leer werk omgeving (ingestemd)

• waardering teamtaken (ingestemd)

• herzien functiebeschrijvingen zorgfuncties conform 
VGN competentieprofielboekjes (ingestemd) 

• leerlingenbeleid (ingestemd)

• vergoeding kosten beeldschermbril (ingestemd)

• privacy beleid (ingestemd)

• werkkostenregeling 2018 (ingestemd)

Advies

• Nieuw lid RvT (positief advies gegeven)

• strategisch plan (advies gegeven)
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur: zorgen zij goed voor 
de Hartekamp Groep? Voor de cliënten en medewerkers? 

Er is regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Daar komen alle 
belangrijke onderwerpen aan de orde. De Raad van Toezicht volgt op die 
manier wat er in de organisatie gebeurt.

Tijdens werkbezoeken kijkt de Raad van Toezicht ook zelf hoe de begeleiding 
van cliënten gaat. Ze spreekt ook met de ondernemingsraad, de centrale 
cliëntenraad en de cliëntvertegenwoordigersraad. 

De Raad van Toezicht is onder andere actief betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van het strategisch beleid en de invoering van de nieuwe 
governancecode zorg. Waar nodig zijn hiervoor de reglementen aangepast.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 is op werkbezoek geweest op 
verschillende locaties. Met de medezeggenschapsorganen (CCR, CVR en OR) 
en het management is overleg geweest.

In het eerste kwartaal van 2017 is de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van 
Toezicht geweest. 

Per 1 januari 2018 heeft Daan Boot de Raad van Toezicht verlaten.               
Per 1 december heeft Irene Schimmel-Verschuur de raad versterkt.

v.l.n.r.: Daan Boot, Hans Schirmbeck, 
Marga Haveman (vice-voorzitter), 
Mark Bent (voorzitter) Marian 
Zoodsma-de Vries

Irene Schimmel-Verschuur
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