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Voorwoord
Dit is het jaarverslag 2018 van de Centrale
Vertegenwoordigersraad (CVR) van de Hartekamp Groep.
De inzet van vertegenwoordigers bij de zorg voor 1.700
cliënten maakt verschil! Samen met de ruim 1500 medewerkers zorgen we voor een goede dag. Elke dag opnieuw.
In dit verslag kijken we terug op de activiteiten van de CVR
in het afgelopen jaar.
Heb je na het lezen nog vragen? Schroom dan niet om
contact op te nemen met een van de leden van de CVR.
De CVR is verheugd dat medezeggenschap van
vertegenwoordigers steeds meer ruimte krijgt in de
organisatie. Dit verslag beschrijft de bijdrage van de vertegenwoordigers bij veranderingen, ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan voor alle bewoners c.q. cliënten van de
Hartekamp Groep.
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1.
Communicatie met de
achterban van start
Het plan uit 2017 om te starten met een
Vertegenwoordigerspanel (VP) is uitgevoerd.
In juni 2018 is het VP, met 10 leden, officieel van start gegaan. Vertegenwoordigers kunnen, door middel van het
invullen van een korte elektronische vragenlijst, laten
weten wat (hoe) zij over bepaalde onderwerpen vinden
(denken) en wat hun ervaringen zijn ten aanzien van die
onderwerpen.
De CVR heeft door de raadpleging meer zicht op wat er
leeft bij de achterban. Die opgedane inzichten neemt de
CVR mee in het overleg met de Raad van Bestuur (RvB).
De eerste raadpleging was in september en ging over
samenwerking tussen vertegenwoordigers en de locaties.
Inmiddels hebben 22 vertegenwoordigers zich aangesloten bij het VP.
De CVR heeft een eigen column in de nieuwsbrief die
maandelijks verstuurd wordt naar alle medewerkers, ruim
2200 vertegenwoordigers en vrijwilligers.
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Vergaderingen

De CVR heeft in dit verslagjaar acht keer vergaderd,
waarvan vijf keer met de Raad van Bestuur (RvB). Er is
twee keer vergaderd met de Centrale Cliëntenraad (CCR)
en één keer met een delegatie van de Raad van Toezicht.
Naast de overlegvergaderingen van de CVR functioneert
de financiële commissie die begroting, jaarrekening en
jaarplan met de RvB bespreekt. Terugkoppeling van die
bespreking vindt plaats in de aansluitende vergadering
van de CVR met de RvB, waarna de CVR een advies uitbrengt.

Overleg met de CCR

De CCR en de CVR hebben regulier agenda-overleg met
de RvB. In het agenda-overleg bepalen CCR, CVR en RvB
de onderwerpen die in de vergaderingen van de RvB met
de CCR en de CVR worden besproken.
De meeste onderwerpen komen zowel bij de CCR als bij
de CVR op de agenda. De CCR en de CVR hebben twee
keer per jaar een gezamenlijke vergadering.

Bezoekers in CVR

In 2018 hebben de volgende personen de CVR geïnformeerd over hun werkzaamheden en activiteiten en de
noodzaak daarvan voor de organisatie.
Dit zijn onder meer:
Marian Stroetenga, klachtenfunctionaris, managers
Marina Kooreman en Bert Visser over de ontwikkeling De
Raak; Arnoud Tiller heeft een toelichting gegeven op het
privacyreglement; manager Hans Klok over het te ontwikkelen netwerkbeleid, Ed Rozendaal (toelichting governance code/statuten/reglementen) en Ilse Hendriks over het
strategisch personeelsbeleid.
6

2.
Onderwerpen die in de
Overlegvergaderingen zijn
besproken (in willekeurige volgorde)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelafspraken Zilveren Kruis
Complexe zorg
Tactisch Huisvestingsplan
Vastgoed, onder andere Harteheem, Huis in
de Duinen en Rijksstraatweg
Calamiteitenplan
Governance code en statuten
Instellingsbesluit, medezeggenschapsregelingen
Vervoer
Privacyreglement
Wie betaalt wat 2019

En de gebruikelijke:
•
Jaarrekening incl. Maatschappelijk verslag 2018
•
Kwartaalrapportages c.q. voortgangsrapportages
•
Begroting 2019
Op een aantal onderwerpen wordt nader ingegaan.
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3.
Onderwerpen nader
toegelicht
Vastgoed van de Hartekamp Groep

Net als in 2017 is vastgoed een belangrijk onderwerp. De
CVR heeft positief geadviseerd over het tactisch
huisvestingsplan.
Daarin worden keuzes gemaakt voor de komende jaren
met betrekking tot de huisvesting van bewoners en
locaties voor dagbesteding.

Personele bezetting

Zowel op landelijk niveau als bij de Hartekamp Groep is de
krapte op de arbeidsmarkt groot. De Hartekamp Groep
heeft in 2018 veel investeringen gedaan om de bekendheid van de Hartekamp Groep als grote werkgever in de
regio te vergroten. Het werven en behouden van
medewerkers is van groot belang voor het op peil houden
van de kwaliteit van de zorg. De CVR volgt de
ontwikkelingen op de voet evenals de stappen die de
Hartekamp Groep hierin zet.

Financiële situatie

Ook in 2018 stond de Hartekamp Groep er financieel goed
voor. De CVR is voortdurend op de hoogte gehouden van
de financiële situatie.
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4.
Uitgebrachte adviezen in
2018
De CVR heeft advies uitgebracht over de volgende
onderwerpen:
•
calamiteitenplan (positief, de opmerkingen van de
CVR zijn opgenomen in het uiteindelijke plan)
•
governance code/statuten (positief)
•
jaarverslag/rekening 2017 (positief)
•
privacyreglement (positief)
•
herbenoeming lid RvT (positief)
•
tactisch huisvestingsplan (positief over de grote
lijnen)
•
aanstelling managers zorg en behandeling
(positief)
•
wie betaalt wat 2019 (positief)

5.
Overige deelname aan
overleggen c.q.
bijeenkomsten in 2018
15-01
17-02
06-03
		
10-04
11-04
28-05
05-06
06-06
12-07
17-07
12-09
25-09
01-10
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Afrondend gesprek ontwikkelafspraken
Zilveren Kruis
Familiebijeenkomst Hazepad 1-7
Gesprek met medewerkers bureau Ten Have
over evaluatie organisatieontwerp
Bijeenkomst kwaliteitsrapport 2017
Informatiebijeenkomst over versterkend
begeleiden
Gesprek, samen met delegatie uit CCR met
mevrouw M. de Vries (lid Raad van Toezicht in
verband met herbenoeming)
Overleg met Ondernemingsraad
1ste bijeenkomst met leden
Vertegenwoordigingspanel
Bespreking profiel nieuw lid RvB
Gesprek met T. De Haas van bureau Maes en
Lunau inzake profiel nieuw lid RvB
Nieuwe website in de lucht
Congres Medezeggenschap in de zorg te
Nieuwegein
Lancering van het programma
‘Gehandicaptenzorg en Complexe Zorg, een
volwaardig leven te Sliedrecht

10-10 		
		
24-10 		
		
24-11 		
17-12 		

Sollicitatiegesprek, samen met delegatie uit
CCR met kandidaat manager zorg
Sollicitatiegesprek, samen met delegatie uit
CCR met kandidaat manager behandeling
Familiebijeenkomst Eekhoornlaan 27-29
Jury innovatieprijs 2019

Verder heeft een lid van de CVR zitting gehad in de
werkgroep Vervoer.
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6.
Samenstelling CVR
De CVR is samengesteld uit
de volgende leden:
De heer Hans Wolf, voorzitter;
Mw. Yvonne Selhorst, secretaris;
Mw. Laura Vrijenhoef;
Mw. Ineke Pennock;
De heer Dirk van der Grijn;
De heer Maarten Groos;
De heer Harry de Nijs;
De heer Richard Calandt;
Mw. Marion Philippo, ondersteuner.
Helaas heeft de CVR mevrouw Mirjam Kinnegin als lid zien
vertrekken wegens het aflopen van de zittingstermijnen.
De CVR bedankt haar voor de jarenlange inzet voor de
cliënten van de Hartekamp Groep.

Het vermelden waard
•
•
•
•
•
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De goede samenwerking met RvB en CCR.
De festiviteiten rond het 65 jarig bestaan van de
Hartekamp Groep
De grote zorg van de CVR met betrekking tot de
personele bezetting (over personeel)
De 1ste enquête voor het Vertegenwoordigerspanel
Het leveren van diverse bijdragen aan de
Nieuwsbrief

De Centrale
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