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Voorwoord
Dit is het jaarverslag 2019 van de centrale
vertegenwoordigersraad (cvr) van de Hartekamp Groep.
De inzet van familie en vertegenwoordigers bij de zorg
voor 1.700 cliënten maakt verschil! Samen met de ruim
1800 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.
We zijn er trots op 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, de deelnemers
aan dagbesteding en de mensen die ambulante diensten
afnemen van de Hartekamp Groep.
Tenslotte willen we de cliënten, leden van raad van
toezicht, de raad van bestuur, managers en medewerkers
bedanken voor de prettige samenwerking.
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1.
Communicatie met de
achterban.
Het vertegenwoordigerspanel (vp) groeit. Eind 2019
bestaat het panel uit 28 leden.
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.
In 2019 is het vertegenwoordigerspanel twee keer
geraadpleegd over de volgende onderwerpen:
• Personeelskrapte
• Dagbesteding
Dankzij de raadpleging heeft de cvr 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).
Samen met de afdeling communicatie heeft de cvr een
actie uitgezet om meer e-mailadressen van
vertegenwoordigers te bemachtigen. Deze actie heeft
ruim 200 nieuwe lezers opgeleverd. Totaal ontvangen
nu ruim 2500 vertegenwoordigers en vrijwilligers en alle
medewerkers de digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
heeft de cvr een eigen column.
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Vergaderingen

De cvr heeft in dit verslagjaar zeven 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 de deelnemende
raden en de rvb welke onderwerpen in de vergaderingen
worden besproken.
De meeste onderwerpen komen zowel bij de ccr als bij de
cvr op de agenda. In de twee gezamenlijke vergaderingen
van de ccr en de cvr is o.a. gesproken over het
Klantbureau en over Caren.

Bezoekers in cvr

Steeds meer managers komen in de cvr om de leden bij
te praten over onderwerpen waar zij zich mee bezig
houden:
René Oud en Petra Aardenburg over het crisis interventie
team; Koos Ramakers en Ferry Bosgra over vervoer;
Henny Renne over het klantbureau, Anke Bergmeijer en
Martijn Lehnman over de Wet zorg en dwang; Arnoud Tiller
over de privacy en bewakingscamera’s; Madelon
Sijsenaar over het terugdringen van personeel niet in
loondienst; Inge de Haan over Caren; Gerard de Kruijk
over wonen voor kinderen en jeugd en Marina Kooreman
over het project een goed bestede dag.
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2.
Onderwerpen die in de
Overlegvergaderingen zijn
besproken (in willekeurige volgorde).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personeel, PNIL kosten, verloop personeel en
ziekteverzuim
Complexe zorg
Vastgoed waaronder Harteheem, Huis in de Duinen,
Rijksstraatweg en de Raak
Vervoer
Wie betaalt wat in 2020
Kwaliteitsrapport 2018
Wonen voor kinderen en jeugd
Wet zorg en dwang
Voortgang ‘Een goed bestede dag’
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
Jaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon

En de gebruikelijke:
•
Jaarrekening incl. Maatschappelijk verslag 2018
•
Kwartaalrapportages c.q. voortgangsrapportages
•
Begroting 2020
•
Jaarplan 2020
Op een aantal onderwerpen wordt nader ingegaan.
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3.
Onderwerpen nader
toegelicht.
Personele bezetting

Zowel op landelijk niveau als bij de Hartekamp Groep is de
krapte op de arbeidsmarkt groot. De Hartekamp Groep
heeft in 2019 veel investeringen gedaan om de
bekendheid van de Hartekamp Groep als grote werkgever
in de regio te vergroten.
Vooral het behoud van medewerkers is voor de cvr een
groot aandachtspunt. Voldoende medewerkers zijn
belangrijk om de kwaliteit van de zorg op peil te houden.
De cvr volgt de ontwikkelingen op de voet evenals de
stappen die de Hartekamp Groep hierin zet.

Complexe zorg

De complexiteit in de zorg neemt toe. Dat is een grote
uitdaging en een grote kans voor de Hartekamp Groep.
De uitdaging is om voldoende gekwalificeerd personeel
op te leiden. Daarom start de Stichting met een intern
opleidingsprogramma.
Complexe zorg biedt ook kansen. De Hartekamp Groep
heeft kansen om zich te profileren als specialist.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De voorbereidingen voor de invoering van de Wet zorg en
dwang zijn van start gegaan. De cvr ondersteunt het uitgangsprincipe dat er geen onvrijwillige zorg wordt toegepast, tenzij.
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4.
Uitgebrachte adviezen in
2019.
De cvr heeft advies uitgebracht over de volgende
onderwerpen:
•
Uitgangspunten zorgondersteuning cliënten (positief)
•
Afspraken bewakingscamera’s (instemming, mits
onze opmerkingen worden meegenomen
•
Profielen voorzitter en lid rvt (positief)
•
Jaarverslag en jaarrekening 2019 (positief)
•
Wie betaalt wat 2020 (positief)
•
Aanpassing algemene voorwaarden (positief)
•
Begroting 2020 (positief)
•
Benoeming voorzitter rvt (positief)
•
Aanstelling managers Harteheem (positief)

5.
Overige deelname aan
overleggen c.q.
bijeenkomsten in 2019.
10-01 		
Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking
		Innovatieprijs 2019
16-01 		
Bijeenkomst ‘veilig plus’
31-01 		
Klankbordgroep Zorgkantoor in Amersfoort
06-03		
Ondertekening instellingsbesluit rvb en ccr
26-02
Gesprek beoogd lid rvb Marlijn Lenselink
11-03		
Voorbereiding enquête vp
21-03 		
Overleg voorbereiding informatiebijeenkomst
		‘Versterkend begeleiden’
02-04		
Kwaliteitsgesprek 2018
03-06		
Bijeenkomst ‘versterkend begeleiden’
22-08		
Voorbereiding enquête vp
26-08		
Presentatie wasserijen
24-09		
Congres medezeggenschap in de zorg
03-09		
Gesprek beoogd voorzitter rvt
		Paul Wormer
11-09		
Halfjaarlijks gesprek met Zorgkantoor
18-09		
Bijeenkomst projectgroep ‘goed bestede dag’
30-09		
Adviesgesprekken met Chantal Oosten en
		Henny Renne
03-10		
Symposium Samenspel in de zorg te Doorn
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06-11		
‘Beoordelings’gesprek met rvb
14-11		
Bijeenkomst raad van bestuur en raad van
		
toezicht over wonen en dagbesteding in de
		toekomst
06-12 		
Congres cliëntenraden LSR in Lunteren
09-12		
Jury innovatieprijs 2020
Verder hebben leden van de cvr zitting gehad in de
werkgroepen Vervoer, Een goed bestede dag en Wasserij.
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6.
Samenstelling cvr.
De cvr is samengesteld uit
de volgende leden:
Hans Wolf, voorzitter;
Yvonne Selhorst, secretaris;
Laura Vrijenhoef;
Ineke Pennock;
Dirk van der Grijn;
Maarten Groos;
Harry de Nijs;
Richard Calandt;
Roberto Suriel (vanaf 1 december 2019)
Marion Philippo, ondersteuner.
Helaas heeft de cvr afscheid moeten nemen van
Laura Vrijenhoef en Maarten Groos. De cvr bedankt hen
voor de jarenlange inzet.

Het vermelden waard
•
•
•
•
•
•
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Goede samenwerking met rvb en ccr.
Afscheid van Jan Bauer.
Grote zorg cvr over personeel.
Vertegenwoordigerspanel groeit.
Voortdurende aandacht voor het betrekken van
cliënten en vertegenwoordigers bij ontwikkelingen
van nieuwbouwprojecten.
Leveren bijdrage aan Nieuwsbrief
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