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1. Samenstelling CMR 

 
In 2018 was de samenstelling van de CMR als volgt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dhr. Dick Heere 
 

Functie CMR Voorzitter 

Betrokken bij locatie Lindehoeve, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Lopende termijn 3e termijn tot juni 2021 

Mevr. Marijke Folkerts 
 

Functie CMR Secretaris/vicevoorzitter 

Betrokken bij locatie De Gilde, Muntendam 

Zitting in CMR sinds Oktober 2005 

Afgetreden 17 september 2018 

Mevr. Ditta Bolt 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Bloemenstaete, Hoogezand 

Zitting in CMR sinds Oktober 2007 

Lopende termijn 4e termijn tot december 2020 

Dhr. Onno Koopmans 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Dobbe 21, Sintmaheerdt Leek 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Afgetreden 18 juni 2018 

Mevr. Anne Hunse-Visser 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Lindehoeve, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Afgetreden 13 december 2018 

Dhr. Jan Sijsling 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie De Hooizolder 62, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Januari 2014 

Lopende termijn 2e termijn, tot november 2022 

Mevr. Frieda Koops 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Koetshuis, Tolbert 

Zitting in CMR sinds September 2014 

Lopende termijn 2e termijn, tot september 2021 
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In het huishoudelijk reglement staat het volgende benoemd: De zittingsduur van de leden is 4 jaar. 

 Jaarlijks treedt ongeveer een vierde van het aantal leden af. Indien gewenst kan de zittingsduur verlengd 
worden met 3 jaar. Per persoon/functie kan bezien worden of bij hoge uitzondering een tweede verlenging 
van 3 jaar wenselijk is. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld. 
 
Gedurende 2018 is afscheid genomen van mevrouw Marijke Folkerts, die al vanaf de start van Sintmaheerdt 
(1983) betrokken is bij medezeggenschap. Haar brede kennis, breed netwerk, goede geheugen en 
ervaringen zullen binnen de CMR zeker gemist worden. 
Ook is afscheid genomen van de heer Onno Koopmans, na een zittingsperiode van 1 termijn, in verband met 
drukke werkzaamheden. De CMR heeft in december 2018 afscheid genomen van mevrouw Anne Hunse, na 
een zittingsperiode van 2 termijnen.  
De CMR gaat zich in het nieuwe jaar beraden over mogelijke uitbreiding van het aantal leden. 
 
 
2. Overleg CMR met bestuurder 

 
In januari 2018 is de nieuwe bestuurder van De Zijlen gestart, de heer Eric Zwennis. In mei 2018 werd de 
raad van bestuur uitgebreid met de komst van mevrouw Annet van Zuijlen, die voor een tijdelijke periode is 
aangetrokken als lid raad van bestuur. De voltallige raad van bestuur heeft de OV-vergaderingen met de 
CMR bijgewoond. In het kader van doelmatigheid zijn de taken tussen beide leden raad van bestuur 

Dhr. Jan Koopmans 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Van Panhuys, Leek 

Zitting in CMR sinds Maart 2017 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2021 

Mevr. Willy van Diest 
 

Functie CMR Lid en vicevoorzitter vanaf oktober 2018 

Betrokken bij locatie De Hooizolder 62, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Maart 2017 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2021 

Dhr. Arend Otten 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Zandumerweg, Niekerk 

Zitting in CMR sinds Maart 2017 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2021 

Mevr. Arene Smit 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Fender, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Maart 2017 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2021 

Mevr. Renate Oosterhof 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Fender, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Maart 2017 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2021 
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verdeeld eind december, waarbij is besloten dat de heer Zwennis zich zal richten op de Centrale 
Medezeggenschapsraad met ingang van het nieuwe jaar.  
 
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van kennismaking over en weer en het zoeken naar een 
manier waarop gezamenlijk kan worden opgetrokken. Op verzoek van de raad van bestuur is vanaf februari 
2018 de bestuurssecretaris aangeschoven bij de overlegvergaderingen. De raad van bestuur vindt het 
gebruikelijk dat de bestuurssecretaris (een spin het web) goed voorbereid bij de overlegvergaderingen 
aanwezig is en acties opvolgt vanuit het perspectief van de raad van bestuur. De bijdrage en rol van de 
bestuurssecretaris zijn bedoeld als ondersteuning van de raad van bestuur en het overleg. De 
bestuurssecretaris functioneert binnen de eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur. 
 
In 2018 kwamen de CMR en raad van bestuur zes keer bij elkaar in een overlegvergadering. De 
vergaderingen werden beurtelings voorgezeten door de voorzitter raad van bestuur en de voorzitter van de 
CMR en verliepen in een open en prettige sfeer.  
 
In februari 2018 hebben de CMR en de raad van bestuur vastgesteld dat de OV vergaderingen tussen CMR 
en raad van bestuur openbaar zijn en dat het geen bezwaar is als er toehoorders aanwezig zijn vanuit LMR-
en. De toehoorders zijn geen lid van de vergadering. De agenda van de OV CMR met raad van bestuur 
wordt tijdig toegezonden aan de LMR-en, met de mogelijkheid om zich aan te melden. Enkele leden van 
lokale medezeggenschapsraden hebben dit jaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De CMR juicht 
deze ontwikkeling toe. 
 
3. Eigen vergadering CMR 

 
In 2018 heeft de CMR vier keer een eigen vergadering gehouden. Deze eigen bijeenkomsten worden van 
belang geacht om discussies en standpuntbepaling mogelijk te maken in een meer informele “voeten-op-
tafel” bijeenkomst.  
Enkele onderwerpen die de revue zijn gepasseerd:  
taakverdeling CMR, rooster van aftreden CMR, onrust en gevoel van onveiligheid op locaties, 
ervaringsdeskundigheid, ontwikkelagenda, wijze van behandelen van adviesaanvragen, 
betekenisbudget/ontwikkelgelden, moeilijk verstaanbaar gedrag, kennismaking met lid raad van toezicht op 
voordracht van de CMR, afstemming met de Ondernemingsraad, de rol van elk CMR-lid en wijze van 
vergaderen. 
 
De CMR heeft elke vergadering ook stilgestaan bij de benoemde speerpunten:  

 Complexe zorg/veiligheid (Marijke Folkerts, Ditta Bolt, Jan Sijsling, Onno Koopmans) 

 Regie op Locatie = ROL (Marijke Folkerts) 

 Versterking medezeggenschap (Dick Heere) 

 Gezonde Leefstijl (Anne Hunse) 
 
Aan elk speerpunt zijn CMR-leden als “eigenaar” gekoppeld. Eigenaar zijn van een speerpunt betekent dat 
het CMR-lid proactief is op het betreffende onderwerp, in welke vorm dan ook: signalen opvangen, netwerk 
in de gaten houden, invloed uitoefenen. 
 
4. Adviesonderwerpen 
 
Onderstaand volgt een weergave van de onderwerpen waarover de CMR in 2018 advies heeft uitgebracht 
aan de bestuurder. 
 

 Onderwerp 
 

Opmerkingen CMR  

1.  Benoeming lid raad van 
bestuur 

De CMR adviseert de raad van toezicht unaniem om mevrouw 
Annet van Zuijlen met ingang van 1 mei 2018 te benoemen tot lid 
raad van bestuur. 

2.  Jaarrekening 2017 De CMR heeft geen op- en aanmerkingen op de jaarrekening en 
adviseert de jaarrekening 2017 goed te laten keuren, onder de 
voorwaarde dat de accountant een definitieve goedkeurende 
verklaring geeft. De bestuurder heeft de jaarrekening 2017 
vastgesteld en de raad van toezicht heeft in maart 2018 de 
jaarrekening goedgekeurd. 
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 Onderwerp 
 

Opmerkingen CMR  

3.  Benoeming zorgmanager De CMR heeft een positief advies uitgebracht m.b.t. de benoeming 
van de nieuwe manager zorg & dienstverlening regio Oost. 

4.  Kaderbrief 2019 De CMR geeft in juni een positief advies op de kaderbrief 2019, 
onder de voorwaarde dat de CMR tijdig geïnformeerd wordt indien 
er belangrijke wijzigingen lijken te gaan plaatsvinden in het budget 
2019.  

5.  Cliëntvertrouwenspersoon De CMR geeft in november een positief advies over de benoeming 
van 2 nieuwe cliëntvertrouwenspersonen. 

6.  Herbenoeming lid raad van 
toezicht 

De CMR geeft een positief advies op de adviesaanvraag van de 
raad van toezicht voor de herbenoeming van de heer H. ter Veen 
voor een periode van 2 jaar. 

7.  Begroting 2019 De CMR geeft in december 2018 het advies om de begroting 2019 
goed te laten keuren. 

 
5. Bespreekpunten  

 
Behalve adviesaanvragen stonden er ook punten ter bespreking op de agenda van overlegvergaderingen 
met de bestuurder. Daarbij staat natuurlijk het belang van de cliënt centraal. Een greep uit de 
bespreekpunten (soms op initiatief van de bestuurder, soms van de CMR) die in het verslagjaar 
langskwamen en waarover werd gediscussieerd:  
 
- Ervaringsdeskundigheid: De CMR heeft het initiatief genomen om het onderwerp ‘gebruik maken van 

ervaringsdeskundigheid” te agenderen op de overlegvergadering met de raad van bestuur. De CMR 
heeft een voorstel gemaakt, waarop de raad van bestuur de opdracht heeft verstrekt om een werkgroep 
samen te stellen en te onderzoeken of en welke manier van ervaringsdeskundigheid van familie en 
cliënten binnen De Zijlen passend is. De opdracht is verstrekt aan de adviseur Kennis & Innovatie, zij is 
eigenaar. De werkgroep met een afvaardiging van de CMR en medewerkers van De Zijlen heeft haar 
rapportage eind november 2018 aan de raad van bestuur aangeboden. Besluitvorming over het vervolg 
zal in 2019 plaatsvinden. 

- De CMR heeft bij de raad van bestuur aandacht gevraagd voor aanscherping en de juiste vorm van 
communicatie binnen de driehoek (cliënt, ouder/verwant, medewerker De Zijlen), zeker op het moment 
dat er sprake is van escalaties op locatie. In samenspraak met de bestuurssecretaris en 3 CMR-leden 
(Arene Smit, Renate Oosterhof en Willy van Diest) is eind november 2018 een document met 
verbeteradviezen aangeleverd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur zal deze adviezen 
bespreken in het regieteam en de CMR in 2019 informeren over vervolgstappen. 

- Wijze van incidentonderzoek binnen De Zijlen. 
- Waarnemingen en ervaringen van de voorzitter raad van bestuur gedurende zijn eerste weken bij De 

Zijlen en reflectie door CMR. 
- Beleid werk- en dagbesteding. 
- Betekenis-/ontwikkelbudget. 
- Ziekteverzuim. 
- Ontwikkelingen strategische HRM, verzuim, plan van aanpak duurzame inzetbaarheid 
- Eindrapport samen werken aan veiligheid. 
- Vrijwilligersbeleid. 
- Beleid kwaliteit en veiligheid. 
- Ontwikkelagenda 2018-2019. 
- Plan van aanpak Tolbertervaart/MVG. 
- Nieuw elektronisch cliëntendossier. 
- Besluitenlijst raad van bestuur. 
- Inspectiebezoek. 
- Aardbevingsproblematiek. 
- Beleid Goed vertegenwoordigd en procedure wilsbekwaamheid. 
- Doorontwikkeling Gedrag & Gezondheid en Kennis & Innovatie naar een nieuw organisatieonderdeel. 
- Terugkoppeling uitkomsten leeraudit Wierde. 
- Regie op Locatie (ROL). 
- Kenniskringen, werkgroepen en leernetwerken. 

. 
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Daarnaast werd de CMR periodiek op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen De Zijlen via 
voortgangsrapportages van de raad van bestuur en de managementrapportages. 
 
6. Overleg met de locatiemedezeggenschapsraden 

 
Jaarlijks hebben de CMR, de RMR en de LMR-en twee gezamenlijke bijeenkomsten. 
 
In de bijeenkomst van 11 april 2018 was mevrouw Gertina Poelstra, adviseur kwaliteit, aanwezig om met de 
aanwezigen van gedachten te wisselen over “Ben ik tevreden?”. Bij dit jaarlijks verplicht af te nemen 
cliënttevredenheidsonderzoek wordt gevraagd naar de ervaringen van cliënten over hun kwaliteit van leven. 
Hierbij wordt een relatie gelegd met het persoonlijk plan en de ondersteuningswensen van de cliënt. Het 
onderzoek is gericht op verbetering. 
Er zijn uitkomsten op individueel niveau en op locatieniveau. Analyses moeten worden besproken met het 
team/locatie, de cliënten, ouders/vertegenwoordigers, gedragsdeskundigen en LMR/verwantenraad. 
Vanuit de aanwezigen wordt helaas gemeld dat er in veel gevallen geen terugkoppeling plaatsvindt: niet bij het 
bespreken van het cliëntplan en ook niet in LMR-verband op locatieniveau. 
De CMR ervaart dit als een groot gemis en adviseert zowel De Zijlen als de LMR-en om meer gerichte acties in 
te zetten. 
 
Aansluitend wordt kort van gedachten gewisseld over de wijze waarop binnen het overleg tussen locatiehoofd 
en LMR wordt omgegaan met toepassing van de WMCZ. De voorzitter van de CMR wijst de aanwezigen 
nogmaals op de WMCZ, waarin duidelijk staat beschreven welke onderwerpen (verzwaard) advies plichtig zijn. 
Het is van belang om als LMR hierover goed in gesprek te gaan met het locatiehoofd. 
 
De bijeenkomst in oktober werd allereerst gebruikt voor kennismaking met de leden van de raad van bestuur. 
Daarbij heeft de raad van bestuur zichzelf geïntroduceerd en verteld welke issues de aandacht hebben. In het 
kort komen onderwerpen als moeilijk verstaanbaar gedrag, verzuim, wervingscampagne nieuw personeel, 
communicatie met ouders/vertegenwoordigers en cultuur binnen De Zijlen aan de orde. 
 
Later op de avond waren de heer Bas Scholte-Aalbes en mevrouw Bea Louwes van het vrijetijdsteam 
aanwezig. Zij zijn aanjagers van “Mensen bewegen elkaar” en gezonde leefstijl. Zij vertelden enthousiast over 
de vele activiteiten die zijn ontplooid en georganiseerd. Geconcludeerd wordt dat het welzijn en dus leefstijl van 
een cliënt voor iedereen belangrijk is. Het wordt als een gemis ervaren dat niet iedere locatie een ambassadeur 
heeft.  
 
7. Overleg met de cliëntenvereniging  

 
Conform afspraak is in 2018 een CMR-lid (Arend Otten) naar twee vergadering van de cliëntenvereniging 
geweest. De CMR ervaart een grote meerwaarde in het bezoeken van deze vergaderingen en worden de 
contacten als waardevol gezien. O.a. is hierbij gesproken over het opzetten van een archief van diverse 
activiteiten binnen De Zijlen en over het realiseren van een intranet voor cliënten. 
Daarnaast hebben delegaties van de CMR en de cliëntenvereniging samengewerkt in de wervings- en 
benoemingsprocedure van de nieuwe vertrouwenspersoon cliënten. 
 
8. Themadag CMR  

 
Op 13 december 2018 vond de jaarlijkse themadag plaats in de Boerderijum in Groningen. 
Onder leiding van een externe deskundige werd in diverse vormen gesproken over het onderwerp 
“Samenspel raad van bestuur en medezeggenschap”. Actiepunten uit deze dag worden in 2019 verder 
opgepakt. Aansluitend werd nog een locatiebezoek gebracht aan het Boegbeeld, waar na een prachtige 
rondleiding genoten werd van koffie, thee en lekkernijen, die door de cliënten van het Boegbeeld waren 
gemaakt. 
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9. Contact CMR met anderen 

 
De CMR heeft ook regelmatig contact of overleg met andere organen of instanties:  
 
- Een delegatie van de Raad van Toezicht (de heer H. ter Veen) heeft de OV CMR van november 2018 

bijgewoond. De CMR waardeert dit jaarlijkse bezoek en ervaart het als een meerwaarde.  
- In november heeft de commissie bestuurszaken van de raad van toezicht aan de CMR feedback 

gevraagd m.b.t. het functioneren van de raad van bestuur. 
- CMR-leden hebben de MVG-conferentie op 25 mei 2018 bijgewoond. 
- In september hebben 1 CMR-lid (Arend Otten) en de ambtelijk secretaris het congres 

Medezeggenschap in de zorg bijgewoond. 
- In mei heeft Arend Otten namens de CMR plaatsgenomen in de auditcommissie kwaliteitsrapport en in 

dat kader ook een externe visitatie bij Nieuw Woelwijck bijgewoond. 
- De leden van de CMR hebben zitting in het leernetwerk Maatschappelijke participatie (Marijke Folkerts), 

de werkgroep Ethiek (Ditta Bolt), de werkgroep Leefstijl (Anne Hunse) en kenniskring EMB (Arene 
Smit). Vanuit de LMR Groningen neemt een LMR-lid deel aan het leernetwerk Seks & Zo. 

- Namens de CMR was Arend Otten lid van de projectgroep Overstag die zich bezig heeft gehouden met 
de keuze voor een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD). Hij zal betrokken blijven in 2019. 

- Vanuit de CMR zijn 2 leden (Ditta Bolt en Willy van Diest) als lid van de adviescommissie betrokken 
geweest bij de werving en benoeming van een nieuwe manager zorg & dienstverlening. 

- Ditta Bolt heeft in november een scholingsdag over ethiek bijgewoond. 
- Er worden gesprekken georganiseerd tussen De Zijlen en Ilmarinen over een mogelijk voorgenomen 

samenwerking. Namens de CMR zijn Ditta Bolt en Renate Oosterhof aanwezig. 
- Een delegatie van de ondernemingsraad en de CMR (Dick Heere en Willy van Diest) hebben elkaar een 

keer ontmoet en meningen over lopende zaken uitgewisseld.  
- In november 2018 zijn Jan Sijsling en Anne Hunse namens de CMR aanwezig geweest bij een gesprek 

met een externe HKZ-auditor. 
 

De CMR is blij met de meer vanzelfsprekende betrokkenheid van CMR-leden bij diverse overlegvormen en 
commissies. Ten opzichte van voorgaande jaren is er sprake van een toename. 

 
 

 
 


