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Voorwoord
Het jaar 2021: gevoelens van verdriet, rouw, onmacht en 
onvoorspelbaarheid in combinatie met trots, vindingrijkheid en 
hartverwarmende toewijding.
Woorden die de CVR (centrale vertegenwoordigersraad) van de 
Hartekamp Groep gebruikt om 2021 te duiden, maar die ongetwijfeld 
door iedereen aangevuld kan worden met dat ene woord dat hier 
nog ontbreekt. De CVR kan niet vaak genoeg benadrukken dat het 
veel waardering heeft voor alle medewerkers, die in 2021 op een of 
andere manier betrokken zijn geweest bij de zorg voor onze 
verwanten. Hulde!! 

De CVR wil via dit jaarverslag verantwoording afleggen aan de 
achterban en hoopt dat dit andere naasten aanzet zich te melden 
voor het vertegenwoordigerspanel of de raad.
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Vergaderingen

Ondanks al de beperkingen heeft de raad in 2021 vijf maal 
vergaderd (al of niet via Teams) met de raad van bestuur (RvB), 
tweemaal met de centrale cliëntenraad (CCR) en eenmaal (een 
delegatie van de CVR) met een delegatie van de raad van toezicht 
(RvT) en tweemaal met de eigen leden. 
Verder heeft de CVR op 23 november 2021 een studiedag gevolgd.

Voorafgaand aan de vergaderingen met de RvB heeft de CVR een 
vooroverleg waar de agendapunten worden besproken en waar de 
raad managers ontvangt voor een kennismakingsgesprek of voor het 
geven van een toelichting op een specifiek onderwerp.

Tijdens de gezamenlijke vergadering met de CCR in november 
hebben zowel de CVR als de CCR en de RvB de 
medezeggenschapsregeling en de samenwerkingsovereenkomsten 
getekend. 
Dit naar aanleiding van de op 22 mei 2021 ingevoerde Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. In deze wet zijn 
de kaders en richtlijnen opgenomen waar de zorgorganisaties zich 
aan dienen te houden met betrekking tot de medezeggenschap van 
cliënten.
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Onderwerpen uitgelicht
Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke 
beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening 
(zoals dementie) die te maken krijgen met onvrijwillige zorg. 
De CVR heeft positief geadviseerd op het beleidsplan. 

In het beleidsplan wordt uitgebreid en duidelijk in gegaan op deze 
wet. Naast het toelichten van de wettelijke kaders wordt beschreven 
wat deze kaders betekenen voor de organisatie, voor de 
medewerkers en cliënten/naasten en hoe dit wordt vormgegeven 
binnen de Hartekamp Groep. Voorbeeld hiervan is het invoeren van 
het stappenplan. Tijdens het stappenplan wordt de situatie van de 
cliënt geanalyseerd en wordt bekeken of vrijwillige alternatieven 
voorhanden zijn, met als doel om onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te 
voorkomen. Verder wordt in het beleidsplan beschreven hoe 
cliënten/naasten een beroep kunnen doen op een onafhankelijke 
cliëntvertrouwenspersoon voor Wzd-gerelateerde vragen en wat 
deze persoon voor de cliënt kan betekenen.
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Uitgebrachte adviezen in 
2021
De cvr heeft positief geadviseerd c.q. instemming gegeven over:

• bestuursverklaringen over compensatie corona
• jaarrekening 2020
• urgentieregeling wonen
• beleidsplan Wet zorg en dwang
• herbenoeming lid raad van toezicht (gezamenlijk met CCR)
• strategisch beleid informatievoorziening
• intentieverklaring samenwerkingsovereenkomst aanbesteding 

jeugdzorg regio Zuid-Kennemerland
• begroting 2022
• Wie betaalt wat in 2022
• benoeming managers zorg (gezamenlijk met CCR)

De rode draad, die bij al deze bovenstaande 
adviezen en/of instemmingsverzoeken door de 
CVR gehanteerd wordt is dat de kwaliteit van zorg 
verbetert. 
Om dit te bereiken moet de zorg persoonsgericht, 
effectief, efficiënt, veilig en tijdig zijn.



Onderwerpen waar de CVR 
zich extra op focust

Netwerkbeleid
De raad ondersteunt het netwerkbeleid dat kort gezegd inhoudt dat 
er een gelijkwaardige inbreng is tussen cliënt, netwerk en de 
professionals: de driehoek!
Daarbij is de cliënt leidend en staat aan de top van de driehoek. Het 
netwerk en de professionals vormen de basis. In het toekomstplan 
Erop uit! van de Hartekamp Groep 2021-2024 wordt als route 1 
genoemd:
‘Wij bundelen onze krachten met het netwerk en de samenleving’.
Het is duidelijk dat de CVR dit van harte onderschrijft.

Arbeidsmarkt
Op welke manier zorgen we (de Hartekamp Groep, overheid) er voor 
dat er ook in de toekomst voldoende medewerkers zijn om de zorg 
aan onze naasten te geven.

De raad maakt zich zorgen. De schaarste aan personeel vormt een 
risico voor de kwaliteit van zorg. Op dit moment is er al een tekort aan 
ongeveer achtduizend arbeidskrachten in de gehandicaptenzorg 
en dit tekort zal de komende jaren snel toenemen. Dit gaat vooral 
gelden voor de moeilijk vervulbare functies en dit komt onevenredig 
vaak voor bij functies ten behoeve van mensen met de meest com-
plexe zorgvragen. Het is aan de organisatie om zoals al aangege-
ven in het toekomstplan Erop uit, in route 3: ‘We zorgen dat het werk 
gedaan kan blijven’.
Verder lijkt het onvermijdelijk dat het netwerk de komende tijd zal 
moeten helpen bij de zorg voor onze naasten. 
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Onderwerpen uitgelicht

Wie betaalt wat in 2022
Tijdens de bespreking van dit onderwerp met de RvB heeft de CVR er 
bij de RvB op aangedrongen om de hoogte van de waskosten 
opnieuw te bekijken. Verder is aandacht gevraagd voor de hygiëne 
van de woningen. 
Over de waskosten is afgesproken dat bekeken gaat worden en zo 
nodig afspraken gemaakt worden over het ‘wasgedrag’. 
Sommige kledingstukken hoeven (voor deel van de cliënten) niet elke 
dag verschoond te worden. De hoeveelheid was kan waarschijnlijk 
gereduceerd worden wat direct invloed heeft op de kosten en ook 
qua duurzaamheid (slijtage kleding, minder water en energie) 
invloed heeft. Medio 2022 zal dit terugkomen tijdens een 
overlegvergadering. 
 
Met betrekking tot de hygiëne is met de RvB afgesproken dat de CVR 
betrokken wordt bij het overleg over de contracten met het 
schoonmaakbedrijf
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Overzicht activiteiten in 
2021
 

Datum Onderwerpen Deelnemers
11-01 Agenda overleg HW en YS

11-01 Jury innovatieprijs 2021 YS

12-01 Instemming: bestuursverklaringen over 
compensatie Corona

CVR

13-01 Nieuwjaarssessie CVR

14-01 Vergadering Landelijk platform 
medezeggenschap (digitaal) 
Coronamaatregelen binnen de instelling

HW

03-02 Overleg met raad van bestuur en Frank 
Beffers, projectleider Corona (via Teams) 
over brief Covid-19 regelingen van 26-01 

HW en YS

09-02 Start ‘Erop uit’ via livestream HW en YS

10-02 Vergadering raad van bestuur en CVR 
(via Teams)Gasten: Andreas Trauernicht, 
Hanneke Peeters, Jan Sweben en Chantal 
Oosten

CVR

25-02 Overleg Landelijk platform 
medezeggenschap (digitaal) 
Kwaliteitsbeleid

HW

08-03 Preview documentaire ‘Waar de helden zijn’ YS

10-03 Kwaliteitsgesprek (via Teams) HW, YS en DvdG

15-03 Agenda overleg HW en YS

18-03 Enquête gezonde voeding uitgegaan

23-03 Overleg met Ed Rozendaal over 
medezeggenschapsregeling

HW en YS
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Datum Onderwerpen Deelnemers
31-03 Vergadering CVR: eigen functioneren CVR

07-04 Themavergadering CCR: ‘Je veilig voelen’.
Cliënten spreken zich uit over wanneer ‘voel 
je je veilig’. Bij familie en vaste begeleiders. 
Veiligheid is vertrouwen, luisterend oor, 
serieus genomen worden.   

HW en YS

15-04 Overleg Landelijk platform mede- 
zeggenschap (digitaal)
Plaats van de AVG en financiering meerzorg

HW

20-04 Voorbereiding gezamenlijke vergadering 
CCR en CVR

YS

21-04 Vergadering raad van bestuur en CVR
Gast: Corine Postma, (manager kind en 
jeugd) kennismakingsgesprek 
CVR geeft positief advies over:
.  jaarrekening 2020 
. urgentieregeling wonen

CVR

28-04 Overleg met delegatie raad van toezicht
Onderwerpen die aan de orde gekomen zijn 
onder andere:
. personele bezetting
. huisvesting
. corona en de communicatie daarover

HW en YS

03-05 Werkoverleg HW, YS en MP

11-05 Agenda overleg HW en YS

11-05 Externe visitatie
Naar aanleiding van kwaliteitsrapportage

HW, YS en DG

12-05 Gezamenlijke vergadering CCR en CVR: 
thema zorgtechnologie. 
Presentatie Jan Sweben
De inzet van zorgtechnologie is zinvol als 
deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven 
van de cliënten of aan de kwaliteit van zorg.
Om een passende technologie te kunnen 
kiezen moet eerst duidelijk zijn wat de 
behoeften van de cliënten zijn.

HW, YS, DG en 
HS



12

Vervolg
 

Datum Onderwerpen Deelnemers
18-05 Eerste vergadering medezeggenschaps-

organen (OR, CCR en CVR)
Doel overleg: nuttige informatie afstemmen/
uitwisselen met behoud van eigen 
verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid

HW en YS

31-05 Agenda overleg HW en YS

17-06 Overleg Landelijk platform medezeggenschap 
(digitaal)
Toegang zorgverzekering cliënten met gebruik 
van Digid

HW

23-06 Vergadering raad van bestuur en CVR
Gasten: Andreas Trauernicht en Koos 
Ramakers

CVR

19-07 Werkoverleg HW, YS en MP

21-07 Interview met Dorothee Stoop (coördinator 
vrije tijd en vrijwilligers) Over project VTe V

YS

18-08 Vergadering raad van bestuur en CVR
Gasten: Cynthia Klaasing (toelichting op jaar-
rapport Cliënt Vertrouwens Persoon 2020)
CVR: duidelijk rapport, meer aandacht voor 
het informeren van verwanten over de komst 
CVP op locaties. 
CVR geeft advies over:
.  zorgtechnologie: in principe positief, volgt 
   nieuwe aanvraag over visie en beleid
CVR stemt in met:
. beleidsplan Wet Zorg en Dwang (Wzd)

CVR

19-08 Overleg met Desiree Sollewijn Gelpke over 
opvolging voorzitter en andere werkwijze 
agenda overleg

HW en YS
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Datum Onderwerpen Deelnemers
23-08 Studiedag CCR 

Hoe betrek je de achterban bij de 
verschillende raden en hoe krijg je de
reacties van de achterban.

CVR

30-08 Werkoverleg met ondersteuner CCR HW en YS

20-09 Agenda overleg HW en YS

20-09 Overleg over tekst coronamaatregelen in 
nieuwsbrief met  
Inge de Haan en Ellen Wempe

HW, YS en MP

22-09 Vergadering CVR CVR

23-09 Bijeenkomsten over ontwikkeling locatie de 
Hartekamp en andere plekken voor 
dagbesteding

YS

28-09 Overleg medezeggenschapsorganen HW en YS

07-10 Gesprek met Irene Schimmel over 
benoeming lid raad van toezicht

HW en YS

14-10 Expertsessie met de Nieuwe Wending (via 
Teams)
Hoe zorg je dat mensen ander gedrag gaan 
vertonen en hoe verbeter je de 
communicatie met het netwerk.

CVR

17-10 Overleg Landelijk platform medezeggeschap 
(digitaal) Wet zorg en dwang

HW

18-10 Bijeenkomst toekomstplan ‘Erop uit’ via 
livestream.

YS

18-10 Brief aan raad van bestuur verzonden over 
verzoek tot herijking waskosten

CVR

20-10 Gezamenlijke vergadering CVR en CCR.
Met gepaste trots en een toost zijn de 
medezeggenschapsregeling en 
samenwerkingsovereenkomsten door RvB, 
CVR en CCR ondertekend.

CVR en CCR
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Vervolg
 

Datum Onderwerpen Deelnemers
25-10 Agenda overleg HW en YS

25-10 De CVR geeft positief advies over
. strategisch beleid informatie voorziening

CVR

27-10 Gesprek CVR, CCR en leden remuneratie-
commissie van de raad van toezicht
Positief advies van CVR en CCR

HW en YS

01-11 Positief advies van CVR en CCR over advies-
aanvraag intentieverklaring samenwerkings-
overeenkomst aanbesteding jeugdzorg regio 
Zuid-Kennemerland

CVR en CCR

11-11 Werkoverleg Desiree Sollewijn Gelpke en 
Tonnie Hendrikx 

HW en YS

23-11 Studie/teamdag CVR
Prima dag, de leden van de CVR hebben veel 
praktische zaken geleerd van de trainer en 
veel geleerd van de leden van de CVR

CVR

24-11 Vergadering raad van bestuur en CVR
Gast: Tonnie Hendrickx (bestuurssecretaris)
CVR geeft positief advies over:
. begroting 2022
. strategisch beleid informatie voorziening

CVR

26-11 Gesprek kandidaat lid CVR HW en YS

29-11 Congres ‘Volwaardig leven’, digitaal ministerie 
van VWS. Tijdens dit congres zijn 
onderstaande adviezen uitgebracht:
. complexe zorg
. technologie
. ondersteuning naasten

YS

2-12 Gesprek kandidaat lid CVR HW enYS
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Datum Onderwerpen Deelnemers
08-12 Gesprek kandidaat manager zorg 

Positief advies van CVR en CCR 
HW en YS

09-12 Overleg Landelijk platform medezeggeschap 
(digitaal): Contact met achterban, 
schaarste personeel en inkoop zorg jeugd/
Wmo

HW

15-12 Expositie groep 3 Online, dit naar aanleiding 
eerdere wandeling.
Toekomstplannen voor het Hartekamp 
terrein besproken en becommentarieerd. 

RC, RS en YS

20-12 Gesprek kandidaat manager zorg
Positief advies van CVR en CCR

HW en YS 

21-12 Jury innovatieprijs 2022 DG



Leden centrale 
vertegenwoordigersraad
De raad bestaat in het verslagjaar uit:

Hans Wolf (HW), voorzitter 
Yvonne Selhorst (YS), secretaris
Dirk van der Grijn (DG), lid
Harry de Nijs (HN), lid
Richard Calandt (RC), lid
Roberto Suriel (RS), lid
Hans Schop (HS), lid
Mirjam Kinneging MK), lid

In 2021 is wegens het bereiken van de benoemingstermijn afscheid 
genomen van Ineke Pennock. Een woord van dank voor haar inzet en 
deskundigheid is hier op zijn plaats.

De raad werd ondersteund door Marion Philippo (MP)
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De centrale 
vertegenwoordigersraad 
van de Hartekamp Groep

Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek

Postbus 2083
2002 CB Haarlem

cvr@hartekampgroep.nl


