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Voorwoord
Met de beste wensen voor iedereen en veel enthousiasme ging de 
centrale vertegenwoordigersraad (CVR) van de Hartekamp Groep 
2020 in.
Er stond veel te gebeuren: nieuwbouwprojecten, invoering Wmcz 2018, 
nieuwe bestuurder, toekomstplan, afscheid Marian Stet, uitbreiding 
CVR, enz.
Maar, een paar dagen na de bijeenkomst over het kwaliteitsrapport 
op 10 maart ging Nederland in lockdown en daardoor ook de 
Hartekamp Groep.
In korte tijd moest er veel geregeld worden onder andere rond 
bezoek, dagbesteding en vervoer. Hier past een woord van dank aan 
IEDEREEN, die op welke manier dan ook bij de zorg voor onze cliënten 
was en is betrokken.  

Ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich heeft meegebracht 
zijn er toch veel zaken gewoon doorgegaan en of opgepakt.  In dit 
jaaroverzicht wordt daarvan verslag gedaan.

Heb je na het lezen nog vragen? Schroom dan niet om contact op te 
nemen met een van de leden van de raad.

We zijn blij dat medezeggenschap van vertegenwoordigers steeds 
meer ruimte krijgt in de organisatie. Dit verslag beschrijft de 
bijdrage van de raad aan 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 onze
achterban.
Het vertegenwoordigerspanel (vp) groeit. Eind 2020 
bestaat het panel uit 53 leden een groei van 48% ten opzichte van 
2019.
Vertegenwoordigers kunnen, door middel van het invullen van een 
korte digitale vragenlijst, laten weten wat (hoe) zij over bepaalde  
onderwerpen vinden (denken) en wat hun ervaringen zijn ten aanzien 
van die onderwerpen.

In 2020 is door de cvr het vertegenwoordigerspanel geraadpleegd 
over de volgende onderwerpen: 

• Communicatie
• Corona-Covid-19

Dankzij de resultaten van 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).

Vergaderingen
De cvr heeft in dit verslagjaar tien keer vergaderd,  waarvan zeven 
keer met de raad van bestuur (rvb) en één keer met een delegatie 
van de raad van toezicht.
Helaas zijn de vergaderingen met de ccr in verband met de 
regelingen rond Corona niet doorgegaan (zie verder onder kopje 
‘overleg met de ccr’). 
Binnen de cvr  functioneert de financiële commissie, bestaande uit 
twee leden,  die begroting, jaarrekening en jaarplan met de rvb 
bespreekt. 
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De financiële commissie brengt advies uit aan de cvr. Waarna in de 
aansluitende overlegvergadering met de rvb,  de cvr advies uitbrengt 
aan de rvb. 
De meeste vergaderingen hebben plaats gevonden via Teams. In 
de ‘eigen’ twee vergaderingen van de cvr zijn onder meer het eigen 
functioneren en werkwijze aan de orde geweest.

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. Zoals al hierboven beschreven zijn de twee gezamenlijke 
vergaderingen dit jaar helaas niet doorgegaan.
Het via Teams vergaderen is voor de ccr niet optimaal. Wel is er meer 
overleg geweest met de ondersteuners van de ccr. Ook heeft de ccr 
in een aantal gevallen aan de cvr gevraagd advies uit te brengen 
mede namens de ccr.

Gasten in de vergaderingen van de cvr
Steeds meer managers komen tijdens de vergaderingen van cvr en 
rvb. Om kennis te maken en/of de leden bij te praten over onderwer-
pen waar de cvr over moet adviseren of zich een 
oordeel moeten verwerven:

Michel Schapers, manager huisvesting, facilitair en inkoop.
Marian Stroetinga (ambtelijk secretaris klachtencie) over de 
plaatsbepaling mentor/curator/bewindvoerder
Petra Aardenburg en Huub Raemakers (Twijnstra Gudde, extern 
adviesbureau) over het Meerjarenplan 2021-2024
Christel van der Voort over de bespreking van het inspectierapport en 
verbeterplan R. Holkade
Frank Moison over personeelsaangelegenheden
Cynthia Klaassen inzake clientvertrouwenspersoon
Annelies Buijs en Kitty Bouwman over het beleidsplan Geestelijke 
Verzorging 2020
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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, De Raak
• Vervoer
• Wie betaalt wat in 2020
• Kwaliteitsrapport 2019
• Wonen voor kinderen en jeugd
• Wet zorg en dwang
• Corona maatregelen
• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
• Jaarverslag Cliëntvertrouwenspersoon

En de gebruikelijke:
• Jaarrekening incl. Maatschappelijk verslag 2019
• Kwartaalrapportages c.q. voortgangsrapportages
• Begroting 2021
• Jaarplan 2021

Op een aantal onderwerpen wordt nader ingegaan.

2.
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Onderwerpen nader 
toegelicht.
Personele bezetting
Net als in het vorig jaarverslag is ook in 2020 de krapte op de 
arbeidsmarkt, zowel op landelijk niveau als bij de Hartekamp Groep 
het onderwerp van gesprek geweest. De in 2019 in gang gezette 
activiteit om de bekendheid van de Hartekamp Groep in de regio te 
vergroten is in 2020 voortgezet en lijkt zijn vruchten af te werpen.
Ook is het behoud van personeel nog steeds een belangrijk  
aandachtspunt voor de cvr. Voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel is immers belangrijk om de kwaliteit van de zorg op peil te 
houden. De cvr volgt de ontwikkelingen op de voet en is kritisch op 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 
en te behouden. De Hartekamp Groep heeft de  
academie opgezet en is inmiddels gestart met een intern 
opleidingsprogramma. Complexe zorg biedt ook kansen. 
De Hartekamp Groep kan zich zo profileren als specialist.
 
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
2018 (Wmcz 2018)
De Wmcz 2018 (wet van 22 mei 2019) versterkt de positie van cliënten. 
De voorbereidingen voor de invoering van de Wmcz 2018 zijn van start 
gegaan. Samen met de ccr en raad van bestuur wordt gewerkt aan 
de medezeggenschapsregeling en de  bijbehorende 
huishoudelijke reglementen. Het is de bedoeling dat alle regelingen in 
2021 afgerond en ondertekend worden.

3.
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Corona
De Coronacrisis heeft ook bij de Hartekamp Groep in 2020 grote 
impact gehad. Van velen is extra inzet gevraagd. Er moest veel werk 
verzet worden om de bewoners en deelnemers aan de dagbesteding 
een goede en veilige omgeving te geven. 
Beperkende bezoekregelingen, aangepast vervoer en het inregelen 
van de dagbesteding heeft veel gevergd van een ieder. 
En, de ‘klus’ is nog niet geklaard. Vanuit de cvr past hiervoor alle 
waardering en respect voor het doorzettingsvermogen van allen om 
het de bewoners en deelnemers van de dagbesteding zo goed 
mogelijk te maken.
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Uitgebrachte adviezen in 
2020.
De cvr heeft advies uitgebracht over de volgende 
onderwerpen:

• Profiel lid raad van bestuur (positief)
• Jaarverslag en jaarrekening 2019 (positief)
• Benoeming WZD-functionarissen (positief)
• Benoeming manager dagbesteding (samen met ccr: positief)
• Netwerkbeleid (positief)
• Was = onderzoek van soorten wasgoed en hoeveelheid (positief, 

mits getrapt prijsstijging invoeren)
• Benoeming manager Harteheem (samen met ccr: positief)
• Benoeming manager kind en jeugd (samen met ccr: positief)
• Wie betaalt wat 2021 (instemming)
• Begroting 2021 (positief)
• Beleidsplan geestelijke verzorging (instemming)
• Benoeming voorzitter rvt (positief)
• Urgentieregeling wonen (instemming)



5.

Overige deelname aan 
overleggen c.q. 
bijeenkomsten in 2020.
 
09-01  Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking Innovatieprijs 2020
13-01  Overleg met Ed van Rozendaal inzake Wmcz 2018 (YS)
14-01  Overleg met raad van toezicht in verband met  
 bestuurlijke samenstelling raad van bestuur  
 (HW, HdN, DvdG en YS)
27-01  1ste bijeenkomst project vrije tijd (HdN en YS)
28-01  Presentatie spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg  
 (HW, MP en YS)
05-02  Gesprek kandidaat lid CVR (HW en YS)
12-02  Gesprek Frank Moison en RC
18-02  Gesprek delegatie OR en delegatie CVR (HW, RC en DvdG)
18-02  1ste  bijeenkomst  project voeding (HdN en YS)
18-02  Overleg inzake enquete communicatie  
 vertegenwoordigerspanel (HW, MP en YS)
26-02  Bijeenkomst WMCZ 2018 te Nieuwegein (DvdG en YS)
26-02  Bijeenkomst inzake VN-verdrag (HW)
09-03  Gesprek met Stephan van Bergen inzake profiel lid raad van  
 bestuur (HW en YS)
10-03  Kwaliteitsgesprek
10-03  Gesprek Hans Schirmbeck inzake herbenoeming lid raad van 
 toezicht (HW en YS)
11-03  Coronamaatregelen gaan in; geen bezoek aan bewoners, 
 geen dagbesteding
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Vervolg overige deelname
31-03  Coronamaatregelen worden verlengd tot 28 april
08-05  Overleg met Henny Renne (HW)
12-05  Gesprek met Marina Kooreman en Michel Schapers 
 inzake dagbesteding (HW, DvdG, IP en YS)
24-06  Gesprek beoogd lid raad van bestuur (HW en DvdG)
24-07  Gesprek beoogd manager dagbesteding Andreas  
 Trauernicht (DvdG en YS)
25-08  Gesprek Marina Kooreman inzake dagbesteding  
 (HW, DvdG, IP en YS)
04-09  Afscheidsreceptie Marian Stet (HW, DvdG en YS)
05-10  Overleg inzake enquête en huishoudelijk reglement  
 (HW, MP en YS)
07-10  Overleg Ed Rozendaal inzake invoering Wmcz 2018  
 (HW en YS)
28-10  Kwaliteitsdialoog met Zorgkantoor (HW en DvdG)
29-10  Gesprekken met beoogd manager Harteheem en 
 manager kind en jeugd (HW en YS)
2020   Deelname aan landelijk platform cliënten  
 medezeggenschap (HW)

Het is in eerste instantie de taak van de voorzitter en de secretaris 
om deel te nemen aan de overleggen. Meestal worden ook andere 
leden van de cvr uitgenodigd om, indien mogelijk, deel te nemen aan 
de overleggen. De initialen maken duidelijk welke cvr-leden hebben 
deelgenomen.
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De cvr bestaat eind 2020 uit 
de volgende leden:
Hans Wolf (HW), voorzitter;
Yvonne Selhorst (YS), secretaris;
Ineke Pennock (IP);
Dirk van der Grijn (DvdG);
Harry de Nijs (HdN);
Richard Calandt (RC);
Roberto Suriel (RS);
Marion Philippo (MP), ondersteuner.
 
Het vermelden waard
• Goede samenwerking met rvb, rvt en ccr.
• Afscheid van Marian Stet.
• Grote zorg cvr over personeel.
• Vertegenwoordigerspanel groeit.
• Voortdurende aandacht voor het betrekken van 

cliënten en vertegenwoordigers bij ontwikkelingen van  
nieuwbouwprojecten.

• Corona maatregelen.
• Leveren bijdrage aan Nieuwsbrief.

Bijlage 1: Gebruikte afkortingen
ccr  centrale cliëntenraad
cvr  centrale vertegenwoordigersraad
HR  human resource
klachtencie klachtencommissie
PNIL  personeel niet in loondienst
rvb  raad van bestuur
rvt  raad van toezicht
vp  vertegenwoordigerspanel
wmcz2018 wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
wzd  wet zorg en dwang

6.
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De centrale 
vertegenwoordigersraad 
van de Hartekamp Groep

Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek

Postbus 2083
2002 CB Haarlem

cvr@hartekampgroep.nl


