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1. Samenstelling CMR 

In 2016 was de samenstelling van de CMR als volgt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dhr. Dick Heere 
 

Functie CMR Voorzitter 

Betrokken bij locatie Lindehoeve 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Lopende termijn 2e termijn tot juni 2018 

Mevr. Marijke Folkerts 
 

Functie CMR Secretaris/vicevoorzitter 

Betrokken bij locatie De Gilde, Muntendam 

Zitting in CMR sinds Oktober 2005 

Lopende termijn 4e termijn tot oktober 2018 

Mevr. Ditta Bolt 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Bloemenstaete Hoogezand 

Zitting in CMR sinds Oktober 2007 

Lopende termijn 3e termijn tot oktober 2017 

Dhr. Onno Koopmans 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Dobbe 21, Sintmaheerdt Leek 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Lopende termijn 2e termijn tot juni 2018 

Mevr. Anne Hunse-Visser 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Lindehoeve 

Zitting in CMR sinds Juni 2011 

Lopende termijn 2e termijn tot juni 2018 

Dhr. Henk Teuben 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Capellastraat Zuidhorn 

Zitting in CMR sinds Maart 2013 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2017 

Dhr. Jan Sijsling 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Sintmaheerdt 

Zitting in CMR sinds Januari 2014 

Lopende termijn 1e termijn tot januari 2018 
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De heer Bekir Baylan heeft in augustus 2016 laten weten dat hij wegens drukke werkzaamheden zijn functie 
als CMR-lid moet neerleggen. 
Eind december 2016 is de zoektocht gestart naar nieuwe leden voor de CMR. 
 

2. Overleg CMR met bestuurder 

In 2016 kwamen de CMR en bestuurder zes keer bij elkaar in een overlegvergadering. De vergaderingen 
werden beurtelings voorgezeten door de bestuurder en de voorzitter van de CMR. In het eerste halfjaar van 
2016 was de bestuurder afwezig wegens ziekte en vond overleg met de CMR plaats door de waarnemend 
bestuurder, de heer Bram Terpstra. De gesprekken waren open van karakter en verliepen in een prettige 
sfeer.  
 
3. Eigen vergadering CMR 

In 2016 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: rol/functieomschrijving ambtelijk secretaris, 
visie/missie/taken van de CMR, complexe zorg en veiligheid binnen De Zijlen, speerpuntenbepaling CMR, 
contacten met de LMR en scholing. 
 
De CMR heeft de volgende onderwerpen tot speerpunt benoemd:  

 Complexe zorg/veiligheid 

 Regie op Locatie (ROL) 

 Versterking medezeggenschap 

 Gezonde Leefstijl 
 
4. Adviesonderwerpen 
Onderstaand volgt een weergave van de onderwerpen waarover de CMR in 2016 advies heeft uitgebracht 
aan de bestuurder. 
 

 Onderwerp 
 

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder 

1.  Beleid Omgaan met ethiek De kenniskring ethiek en portefeuillehouder zijn van mening dat 
locaties met de in het beleidsstuk beschreven wijze van kijken en 
het organiseren van aandacht en expertise rond ethische 
vraagstukken, goed gefaciliteerd worden om het gesprek met 
elkaar te voeren en tot goede afwegingen en besluiten te komen. 
De CMR kan dit onderschrijven en adviseert de bestuurder om het 
beleid Omgaan met Ethiek in te voeren. 

2.  Beleid Thuistechnologie Uitgangspunt is dat, in plaats van uit te gaan van een totaal-
concept van woonhuisautomatisering, nu de kern van 
thuistechnologie een monitoringssysteem voor goede nachtzorg is, 
dat ook overdag ingezet kan worden als dat nodig is. 
De CMR adviseert de bestuurder om het beleid Thuistechnologie 
in te voeren.  

Mw. Frieda Koops 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Koetshuis 

Zitting in CMR sinds September 2014 

Lopende termijn 1e termijn tot september 2018 

Dhr. Bekir Baylan 
 

Functie CMR Lid, tot en met augustus 2016 

Betrokken bij locatie Sintmaheerdt 

Zitting in CMR sinds Maart 2013 

Lopende termijn 1e termijn tot maart 2017 
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 Onderwerp 
 

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder 

3.  Jaarrekening 2015 De CMR heeft een positieve indruk van het financiële beleid van 
De Zijlen en stemt in met de jaarrekening 2015. De bestuurder 
heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld en de raad van toezicht 
heeft in maart 2016 de jaarrekening goedgekeurd. 

4.  Resultaatbestemming 2015 De CMR gaat akkoord met het invoeren van een ontwikkelbudget 
voor locaties en teams in plaats van betekenisbudget. 

5.  Beëindiging samenwerking 
ICT met Vanboeijen 

Op basis van een toelichtende notitie van de bestuurder en 
aanvullend gesprek met de portefeuillehouder, gaat de CMR 
akkoord met het voorgenomen besluit om de samenwerking met 
Vanboeijen op ICT-gebied te beëindigen. 

6.  Kaderbrief 2017 De CMR geeft een positief advies op de kaderbrief 2017. De CMR 
vraagt de bestuurder om explicieter aan te geven dat er een 
bestemmingsreserve is voor complexe zorg.  
De bestuurder heeft in december 2016 de kaderbrief vastgesteld. 

7.  Strategische schets Aan diverse dialoogtafels is voor de zomer van 2016 met diverse 
medewerkers, gremia en externe relaties gesproken over het 
opzetten en de inhoud van een nieuwe strategische schets voor 
De Zijlen. Na een toelichting door de bestuurder op de drie 
gekozen kernthema’s en het verplicht werken met de 
betekeniskaart op alle locaties, gaat de CMR akkoord met de 
inhoud van de strategische schets. 

8.  Begroting 2017 De verstrekte toelichting op de gemaakte keuzes bij de begroting 
2017, geeft voldoende informatie aan de CMR, evenals de 
mondelinge aanvullingen van de heer Hoekstra, controller. De 
CMR geeft een positief advies op de voorliggende begroting 2017. 

 
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:  
 

 Berekeningssystematiek begroting in relatie tot locaties intensieve zorg 

 Project Veiligheid 

 Zorginkoop 

 Betrokkenheid CMR bij diverse werkgroepen 

 Zorgplansystematiek 

 Beschrijven orthopedagogisch leefklimaat 

 Jaarverslag/maatschappelijke verantwoording 

 Complexe zorg 

 Ontwikkelingen locatie VIC (Very Intensive Care) aan de Tolbertervaart 

 Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) 

 HRM-beleid van De Zijlen 

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

Jaarlijks hebben de CMR, de RMR en de LMR-en twee gezamenlijke bijeenkomsten. 
 
In de maart-vergadering was als gastspreker aanwezig de heer Bas Scholte Aalbes, ambassadeur Gezonde 
Leefstijl bij De Zijlen. De heer Scholte Aalbes vertelt over het inzetten van ambassadeurs binnen veel locaties 
om de bewustwording van een gezonde leefstijl bij zowel cliënten als medewerkers te vergroten. Dat Gezonde 
Leefstijl niet alleen gaat over gezond eten, maar ook over het lekker in je vel zitten. 
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Veel goede voorbeelden passeren de revue. Ook wordt gemeld dat er een leefstijlpaspoort is ontwikkeld voor 
cliënten met daarin 4 belangrijke thema’s: de rol van de begeleider om deze thema’s samen met de cliënt op te 
pakken is cruciaal. 
De werkgroep Gezonde Leefstijl heeft het voornemen om in 2017 een symposium te organiseren. 
Andere onderwerpen van deze avond waren complexe zorg, betrokkenheid LMR-en conform de WMCZ bij het 
beleid op locatie en voortgang uitgeven betekenisgeld. 
 
De bijeenkomst in oktober werd vooral gebruikt voor een presentatie van de BI-tool door mevrouw Titia 
Wijnstra, medewerker Planning & Control. In dit systeem zijn actuele gegevens zichtbaar over stand van zaken 
financiën, productie, personeelsbestand, verzuimcijfers, cliënttevredenheidsonderzoek, overzicht 
jaargesprekken, indicatie, evaluatie zorgplan etc. De BI-tool geeft veel inzicht in het reilen en zeilen van een 
locatie en De Zijlen in het algemeen. 
Daarnaast voerde mevrouw Gertina Poelstra, coördinator kwaliteit het woord. Zij is als procesbegeleider 
betrokken bij de invoering van de betekeniskaart (= vervanging van het jaarplan). Elke locatie is verplicht de 
betekeniskaart in te voeren. Mevrouw Poelstra geeft een toelichting over de totstandkoming en werkwijze van 
de betekeniskaart. 
Verder is met de LMR-en gesproken over complexe zorg en het project veiligheid, Regie op Locatie (ROL) in 
relatie tot de LMR, ontwikkeling nieuw cliëntplan, behoefte aan scholing voor LMR-en en 
domotica/thuistechnologie. 
 
7. Overleg met de cliëntenvereniging  

 
Conform afspraak is in 2016 een delegatie van de CMR naar twee vergadering van de cliëntenvereniging 
geweest. De CMR ervaart een grote meerwaarde in het bezoeken van deze vergaderingen. Een 
tegenbezoek heeft helaas niet plaatsgevonden in 2016.  
 
8. Themadag CMR  

 
De jaarlijkse themadag vond plaats op vrijdag 7 oktober. De dag startte op de Boerderijum, waar de CMR 
ging deelnemen aan de door de cliëntenvereniging georganiseerde themadag Gezonde Leefstijl met diverse 
workshops. Dit was een zeer waardevolle en bijzondere ontmoetingsochtend. 
Na een gezonde lunch op ’t Zijlhuis vond een interactieve presentatie plaats door Helga Zuidema 
(locatiehoofd werk & dagbesteding) van de tools van De Zijlen voor medewerkers: persoonlijk plan, BI-tool, 
betekeniskaart en de samenhang daartussen. 
Aansluitend volgde een bezoek aan de middenruimte Wierde 13abc op Sintmaheerdt, waar de Tovertafel 
werd gedemonstreerd en waarbij een geanimeerd gesprek met cliënten en medewerkers volgde.  
De CMR vindt een jaarlijkse themadag een bijzonder betekenisvolle dag, die naast veel informatie ook veel 
ontmoetingen in de praktijk oplevert. 
 
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 heeft de OV CMR van oktober 2016 bijgewoond. De CMR 

waardeert dit jaarlijkse bezoek en ervaart het als een meerwaarde. Eind 2016 is een vacatureprocedure 
opgestart voor de werving van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, op bindende voordracht van de 
CMR. 

- De leden van de CMR hebben zitting in het leernetwerk Maatschappelijke participatie, de kenniskring 
Ethiek en de werkgroep Leefstijl. Vanuit de LMR Groningen neemt een LMR-lid deel aan het 
leernetwerk Seks & Zo. 

- Er participeert een CMR-lid in de werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuw 
cliëntplan. Twee CMR-leden hebben zitting genomen in de projectgroep Veiligheid. Ook wordt een 
CMR-lid betrokken bij het beschrijven van het (ortho)pedagogisch leef/behandelklimaat. 

- In september was een delegatie van de CMR aanwezig bij het jaarlijkse gesprek tussen bestuurder en 
het VG gehandicaptenplatform Groningen. 

- De ondernemingsraad en de CMR hebben in het najaar met elkaar gesproken over veiligheid en 
complexe zorg. 

- In het najaar is ook met het bestuur van Adesse gesproken: de CMR heeft van gedachten gewisseld 
over de groei van het aantal klanten, de financiën en toekomstige ontwikkelingen. 

 
 


