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1. Samenstelling CMR 

 
In 2019 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, afgetreden per 01-04-
2019 

Dhr. Roland Wijmenga 
 

Functie CMR Onafhankelijk voorzitter 

Betrokken bij locatie  

Zitting in CMR sinds Juni 2019 

Lopende termijn 1 jaar, tot juni 2020 

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. Jan Sijsling 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie De Hooizolder 62, Tolbert 

Zitting in CMR sinds Januari 2014 

Lopende termijn 2e termijn, tot november 2021 

Mevr. Frieda Koops 
 

 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Koetshuis, Tolbert 

Zitting in CMR sinds September 2014 

Lopende termijn 2e termijn, tot september 2021 

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 
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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. 
 
Per 1 april 2019 is afscheid genomen van de voorzitter, de heer Dick Heere. Hij was sinds juni 2011 lid van 
de Centrale Medezeggenschap, waarvan vele jaren in de functie van voorzitter. Tijdens een afscheidsdiner 
in april danken de raad van bestuur en de leden van de CMR de heer Heere hartelijk voor zijn jarenlange 
inzet. 
 
Vooruitlopend op het aangekondigde vertrek van de voorzitter, is in januari 2019 binnen de raad van bestuur 
en CMR een verkennend gesprek gevoerd over de mogelijke invulling van het voorzitterschap van de CMR. 
De OV CMR-vergaderingen worden beurtelings voorgezeten door zowel de voorzitter CMR als de voorzitter 
raad van bestuur. Beiden benoemen dat het lastig is om de rol van voorzitter en de rol van inhoudelijke 
deelnemer aan de vergadering te combineren. De suggestie wordt ingebracht om eventueel een 
onafhankelijke externe voorzitter aan te stellen. De voor- en nadelen van deze constructie worden uitgebreid 
besproken. Na het peilen van ieders mening, is de conclusie unaniem dat een onafhankelijke externe 
voorzitter zal worden geworven, voor een beperkte termijn, waarbij na 1 jaar een evaluatiemoment 
plaatsvindt, met kans op verlenging. Na het opstellen van het gewenste profiel is de werving in april 2020 in 
gang gezet. Per 1 juni 2020 is de heer Roland Wijmenga aangetrokken als onafhankelijk voorzitter. 
 
Voor de zomer van 2019 is ook een wervingscampagne in gang gezet voor het aantrekken van nieuwe 
CMR-leden. Begin juni was er een inloopmoment voor geïnteresseerde kandidaten. De campagne heeft 
geleid tot het aantrekken van mevrouw Ada van ’t Hoenderdal als nieuw CMR-lid per 1 september 2019. 
 
 

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 

Mevr. Ada van ‘t Hoenderdal 
 

Functie CMR Lid 

Betrokken bij locatie Dagbesteding ‘t Rinket 

Zitting in CMR sinds September 2019 

Lopende termijn 1e termijn tot september 2023 
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2. Overleg CMR met bestuurder 

 
Conform afspraak binnen de raad van bestuur, zijn in het kader van doelmatigheid de taken tussen beide 
leden raad van bestuur verdeeld. De heer Zwennis heeft zich in 2019 gericht op de Centrale 
Medezeggenschapsraad. Ook is de bestuurssecretaris aanwezig bij elk overlegmoment.  
 
In 2019 kwamen de CMR en raad van bestuur zeven keer bij elkaar in een overlegvergadering. Meestal is 
het aantal vergaderingen zes op jaarbasis, maar in mei 2019 is een extra vergadering ingelast door de raad 
van bestuur in verband met het exploitatieresultaat van het eerste kwartaal en de hieruit voortvloeiende 
maatregelen. Ook de stand van zaken met betrekking tot de duurzame samenwerking met Ilmarinen stond 
op de agenda. 
 
In 2018 is vastgesteld dat de overlegvergaderingen 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 ook 
in 2019 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De CMR is blij met het feit dat, weliswaar nog op beperkte 
schaal, van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Het kan bijdragen aan het versterken van de 
medezeggenschap, wat voor zowel de CMR als raad van bestuur een speerpunt is. 
 
3. Eigen vergadering CMR 

 
In 2019 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: werving nieuwe voorzitter CMR, input vanuit de CMR 
voor het kwaliteitsrapport, lidmaatschap van een belangenbehartigingsorganisatie op het gebied van 
medezeggenschap, wervingscampagne nieuwe CMR-leden, deelname vanuit CMR aan een werkgroep 
cliëntportaal voor het nieuwe elektronisch cliëntdossier, inzet van ervaringsdeskundigheid/familie-ervaring 
binnen De Zijlen, kennismaking met cliëntvertrouwenspersonen, invulling jaarlijkse themadag, werving 
nieuwe leden raad van toezicht, samenstelling CMR en profiel, Boost-traject binnen De Zijlen. Daarnaast zijn 
reguliere onderwerpen besproken als jaarrekening, begroting en voorbereiding adviesaanvragen. 
 
4. Adviesonderwerpen 
 
Onderstaand volgt een weergave van de onderwerpen waarover de CMR in 2019 advies heeft uitgebracht 
aan de raad van bestuur. 
 
1. Advies herbenoeming mevrouw Berndsen en de heer Sinnema (leden raad van toezicht). 
 
De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit genomen om de heer Sinnema voor de termijn van 
vier jaren, tot 1 maart 2023, te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit genomen om mevrouw Berndsen voor de termijn van 
drie jaren, tot 1 maart 2022, te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht. 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR adviseert over te gaan tot herbenoeming van zowel mevrouw Berndsen als de heer Sinnema. 
 
2. Advies jaarrekening 2018 
 
De bestuurder vraagt de raad van toezicht de jaarrekening 2018 goed te keuren.  
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die 
verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen die bestaat uit de jaarrekening en 
verantwoordingsgegevens over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel en 
productie (via DigiMV). Het jaarverslag is niet meer verplicht en gezien andere rapportages achterwege 
gelaten. De volgende stukken worden voorgelegd: de concept-jaarrekening 2018 en een toelichting op de 
jaarcijfers 2018. 
 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat. Dit ongebruikelijke resultaat voor 
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De Zijlen wordt vooral veroorzaakt door het hogere verzuim Zijlenbreed en specifieke problematiek bij een 
aantal locaties met intensieve zorg. De kwaliteit/verdeling van het resultaat, de kengetallen/ratio’s worden 
benoemd in de toelichtende informatie op de jaarcijfers 2018. 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR gaat akkoord met de voorliggende concept jaarrekening 2018 en adviseert deze vast te stellen 
onder voorbehoud van afgifte van de accountantsverklaring. 
 
3. Advies bepalen locaties MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) 
 
De raad van bestuur De Raad van Bestuur heeft het voorgenomen besluit om de zorg voor cliënten met 
moeilijk verstaanbaar gedrag verder te verbeteren. Op basis van leerervaringen en voortschrijdend inzicht 
worden nieuwe cliënten van deze doelgroep aan specifieke MVG-locaties toegewezen. Op deze locaties 
wordt de methodiek Triple-C gebruikt. Medewerkers zijn en/of worden geschoold, locaties zijn en/of worden 
op de specifieke eisen aangepast. Op deze MVG locaties is het Triple C behandelhuis het richtinggevend 
programma en professionele kader. MVG locaties en Triple C zijn daarmee onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Hiermee organiseren we voor zowel cliënten, ouders/verwanten, medewerkers, behandelaren en 
management een herkenbare en betrouwbare manier van werken. Ook creëren we hiermee een interne 
MVG keten. 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR is blij met de projectopdracht MVG en adviseert positief over de opzet. De CMR vraagt aanvullend 
of het een bewuste keuze is om geen verwant te vragen voor de stuurgroep MVG die zich gaat bezighouden 
met de uitvoering van de projectopdracht. Daarnaast wil de CMR periodiek op de hoogte worden gehouden 
van de voortgang en besluitvorming. 
 
4. Advies inschakelen Accezz 
 
De raad van bestuur wil goede zorg met tevreden cliënten en tevreden medewerkers. De Zijlen wil continu 
leren en scherp blijven kijken of en hoe nog klantgerichter en efficiënter kan worden gewerkt. In dit kader 
heeft de raad van bestuur in het voorjaar opdracht gegeven om een analyse van de werkprocessen te 
maken. Het bureau Accezz heeft een analyse opgesteld via observatie op verschillende locaties en 
inloopsessies om de huidige werkprocessen in beeld te brengen. Uit de analyse komt naar voren dat er 
verbeteringen mogelijk zijn voor zorg aan cliënten, voor medewerkers en in de ondersteunende processen. 
De raad van bestuur wil Accezz inschakelen bij het verankeren van de veranderingen/verbeteringen. 
Het primaire doel is het realiseren van goede zorg en leuk werk. Het streven is om middelen vrij te maken 
om te herinvesteren in innovatie en nog betere zorg. 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR heeft in aanwezigheid van Accezz een toelichting gekregen op het beoogde proces. 
De CMR adviseert de raad van bestuur over te gaan tot het inschakelen van Accezz bij het verbeteren en 
verankeren van de kwaliteit en werkprocessen. 
De CMR adviseert aanvullend om betrokkenheid van verwanten per definitie onderdeel te laten zijn van het 
proces en om ervaringsdeskundigheid te benutten bij de “cliëntreis” en “medewerkersreis”. 
 
5. Advies kaderbrief 2020 
 
De kaderbrief wordt gebruikt om de begroting voor volgend jaar op te stellen. In deze kaderbrief staan de 
uitgangspunten en kaders die richtinggevend zijn voor de begroting van 2020. De raad van bestuur heeft het 
voorgenomen besluit om de kaderbrief 2020 vast te stellen. 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR adviseert de raad van bestuur om de kaderbrief 2020 vast te stellen, met de aanvulling dat de CMR 
zich het recht voorbehoud om op termijn wellicht nog aanvullende (financiële) adviezen te geven in het kader 
van de nieuwe wetgeving WMCZ in 2020. 
 
6. Advies fusie Ilmarinen en De Zijlen 
 
De Raad van Bestuur van De Zijlen en de bestuurder van Ilmarinen zijn voornemens te besluiten om per 1 
januari 2020 te fuseren. Ilmarinen wordt daarbij ondergebracht als locatie bij De Zijlen. 
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De bestuurders hebben via een zorgvuldig proces een vergaande vorm van samenwerking verkend. Op 
basis van de verkenning, een financiële doorlichting (due diligence) en een business case hebben de 
bestuurders het voornemen om tot een fusie over te gaan. In bijgevoegd fusiedocument wordt nader 
ingegaan op de resultaten van de verkenning; de financiële gevolgen worden in het due diligence rapport 
van BDO accountants weergegeven. 

 
Verwachte gevolgen voor cliënten  
In het fusiedocument wordt hier nader op ingezoomd. Kortweg zijn de gevolgen:  
- Behoud van continuïteit en kwaliteit van zorg voor vooral de cliënten van Ilmarinen.  
- De mogelijkheid om te kiezen voor een antroposofische locatie in de stad voor de cliënten van De Zijlen.  
 
Verwachte gevolgen voor medewerkers  
Er is in 2019 82 fte werkzaam bij de stichting Ilmarinen. De medewerkers van Ilmarinen gaan met behoud 
van rechten per 1 januari 2020 over naar Stichting De Zijlen. Er wordt naar gestreefd om via vacatureruimte 
bij De Zijlen de overheadfuncties te laten indalen in de bestaande formatie van De Zijlen.  
Er is geen sprake van gedwongen ontslagen. De vakbonden zien geen belemmeringen voor de 
voorgenomen fusie. Vanaf datum fusie geldt het sociaal plan van De Zijlen ook voor de medewerkers van 
Ilmarinen. 

 
Financiële aspecten (consequenties, relatie tot de begroting)  
De Due Diligence rapportage in combinatie met de business case behandelen alle financiële gevolgen. Een 
belangrijke conclusie die hieruit getrokken wordt is:  
Op basis van de prognose en daarbij horende ratio’s voor de komende vijf jaren kan worden geconstateerd 
dat er een solide fusieorganisatie ontstaat. De betere kengetallen voor met name Ilmarinen in 2019, de 
financiële voordelen vanuit integratie van systemen en de reductie van bestuur- en ondersteuningskosten 
zijn voldoende om als gefuseerde organisatie toekomstbestendig zorg te kunnen bieden.  
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De raad van bestuur heeft gedurende het jaar 2019 de CMR tijdens de verkenning op zorgvuldige wijze 
meegenomen in het proces. Vragen vanuit de CMR op het gebied van bedrijfsvoering, 
medewerkersperspectief en meerwaarde voor de cliënten van beide organisaties zijn naar tevredenheid 
beantwoord. 
 
De CMR heeft er vertrouwen in dat de beschreven kansen, vooral vanuit cliëntperspectief, zullen worden 
benut om de kwaliteit van het gezamenlijke zorgaanbod te verhogen en de expertise-ontwikkeling van 
medewerkers (door bundeling van kennis en methodieken) te realiseren. 
 
De CMR adviseert op grond van bovenstaande om over te gaan tot een fusie tussen Ilmarinen en De Zijlen 
met ingang van 1 januari 2020. 
 
7. Advies functieprofiel voor de voorzitter en lid raad van toezicht 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
Een delegatie van de CMR heeft input gegeven op het profiel en 2 adviezen verstrekt: de CMR wil graag 
sterker benadrukken dat een van de leden van de raad van toezicht moet beschikken over de competentie 
om te acteren vanuit het cliëntperspectief. Daarnaast mist de CMR dat een lid van de raad van toezicht 
kennis heeft van ethische vragen en dilemma’s. De CMR verzoekt de raad van bestuur om bovenstaande 
competenties toe te voegen aan het profiel. 
 
8. Advies benoeming leden raad van toezicht 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
Een delegatie van de CMR heeft plezierige gesprekken gevoerd met de beoogde kandidaten voor de functie 
van respectievelijk voorzitter als lid raad van toezicht. De beweegredenen en ambities kwamen goed over 
het voetlicht. Voor de CMR is het cliëntperspectief van groot belang: beide kandidaten geven aan daar waar 
nodig en mogelijk samen op te willen trekken.  
De CMR is positief en adviseert over te gaan tot benoeming van de heer Henk Bakker als voorzitter raad van 
toezicht en mevrouw Trisha Boer als lid raad van toezicht. 
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9. Advies inzake Flinq 
 
De bestuurders van De Zijlen en Vanboeijen zijn voornemens om de samenwerking met betrekking tot 
FLINQ vanaf 1 januari 2020 niet langer te verlengen. Waarbij de bestuurders het belangrijk vinden dat vanuit 
de bestaande contacten kennis en expertise met elkaar uitgewisseld blijft worden, ook in de toekomst. 
 
FLINQ, ontstaan in 2013, is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in Noord-Nederland. De 
inspanningen van alle betrokken medewerkers vanuit de Zijlen en Vanboeijen bij de FLINQ locaties van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een mooie basis.  
Zowel in het Drentse als in het Groningse zorglandschap zijn de FLINQ locaties herkenbaar en gezien, 
vanwege een eigen methodiek en aanpak en daar is veel waardering voor. 
 
De kennis en expertise die binnen de FLINQ locaties in de afgelopen jaren is opgebouwd, willen we 
benutten en door ontwikkelen, aansluitend op de visie en werkwijze van de betreffende moederorganisatie. 
Al eerder is de keuze gemaakt door de bestuurders om de aansturing van de FLINQ locaties terug te 
brengen naar de moederorganisaties. 
 
Ook zal een besluit worden genomen over het gebruik van de naam FLINQ in de toekomst 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR gaat akkoord met het voorgenomen besluit om de samenwerking Flinq met Vanboeijen niet te 
verlengen vanaf 1 januari 2020. 
 
10. Advies begroting 2020 
 
Opmerkingen/advies CMR: 
De CMR gaat akkoord met de gepresenteerde concept begroting 2020, met inachtneming van het advies 
van de CMR om aan de begroting een paragraaf toe te voegen me een beschrijving van de financiële risico’s 
en scenario’s en de wijze waarop De Zijlen die gaat beheersen. 
 

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 aan de raad van bestuur aangegeven het teleurstellend te 

vinden dat in 2019, ondanks toezeggingen, aan de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen De Zijlen 
geen invulling is gegeven. In het jaarplan 2020 staat dit onderwerp wel benoemd. 

- Onderzoek Wierdehuizen en verbeterplan De Fender. 
- Kroeggesprekken voor medewerkers. 
- Beleid rondom aansluiting tv, interne en wifi. 
- Inspectierapporten. 
- Rapportage Inspectie inzake toezicht op zorg in het aardbevingsgebied en convenant. 
- Ziekteverzuim. 
- Exploitatie en ombuiging. 
- ONS (nieuw elektronisch cliëntdossier) en Carenzorgt (portal voor ouders/verwanten). 
- Notitie Besturing en inrichting, en het loslaten van “zelforganisatie”. 
- Notitie Strategische koers: Strategie De Zijlen 2019 – 2021. 
- Wet Zorg en Dwang. 
- Overzicht commissies, werkgroepen en leernetwerken binnen De Zijlen. 
- Doelgroepspecifieke zorgprogramma’s. 
- Info TV (narrowcasting). 
- MVG proeftuin. 
- Basisleertraject. 
- Volwaardig leven, landelijk programma VWS inzake toekomstbestendigheid van de gehandicaptenzorg. 
- Moeilijk plaatsbare cliënten. 
- Materiële controle. 
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- Overlegstructuur binnen De Zijlen. 
- Jaarplan 2020. 
- Verwantentevredenheidsonderzoek. 
- Orgaandonatie. 
- Adesse. 
- Feedback op het functioneren van de raad van bestuur. 

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

 
Jaarlijks hebben de CMR, de RMR en de LMR-en twee gezamenlijke bijeenkomsten. 
 
In de bijeenkomst van woensdag 20 maart 2019 was de heer Egbert Troost aanwezig als gastspreker over 
digitale innovatie in de zorg. Naast persoonlijk begeleider, is hij enkele uren per week werkzaam binnen De 
Zijlen op het gebied van domotica. Hij is erg enthousiast over digitale innovatie. Zo heeft hij bijvoorbeeld het 
werken met i-pads geïntroduceerd bij cliënten en helpt hij mee vanuit het team domotica om vraagstukken op te 
lossen in het kader van het leveren van goede zorg. De CMR is van mening dat de huidige trends/ontwikelingen 
in de zorg een grotere investering vragen op dit punt t.o.v. wat De Zijlen op dit moment doet. 
Na een korte presentatie over de huidige en toekomstige wereld van digitale innovatie, maakten de aanwezigen 
kennis met enkele digitale hulpmiddelen zoals bloempotrobot Tessa, een snoezelkat die geluidjes geeft en 
beweegt, 4d-voorleesboeken en de labyrintfiets. 
 
Andere onderwerpen deze avond waren: 
- Verbeteradviezen CMR voor communicatie met ouders/vertegenwoordigers 
- Werving CMR-leden en nieuwe voorzitter 
- Special Olympics in juni 2019 in Groningen 
- Maaltijdbeleid 
- Gesprek in de driehoek 
 
Mevrouw Grietje Schuil en Dennis Sloots verzorgden in de bijeenkomst van 16 oktober 2019 een presentatie 
over Carenzorgt. ONS/NEDAP is door De Zijlen als softwareleverancier geselecteerd voor het inrichten van 
een nieuw electronisch clientendossier. Elke medewerker werkt nu met ONS.  
Als laatste de kers op de taart volgt invoering van het cliëntportaal, Carenzorgt. Per 1 oktober 2019 is een 
nieuwe wet van kracht dat elke burger recht heeft op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dit is 
alleen via internet te benaderen. Via PGO kijk je in het electronisch clientendossier. Vanaf 16 september jl. is 
actief gestart met de uitrol van Carenzorgt, uitleg geven, aanbieden, etc. Voor eind november moeten alle 
locaties zijn bezocht. Met locatiehoofden volgt overleg over de wijze waarop Carenzorgt wordt 
geïntroduceerd op locatie. Deze vorm is niet standaard, maar er zijn verschillende mogelijkheden. 31 
december 2019 moet aan alle wettelijk vertegenwoordigers het pakket Carenzorgt zijn aangeboden.  
De aanwezigen kregen een demonstratie van Carenzorgt en de mogelijkheden: dit leverde de aanwezigen 
een mooi beeld op van de mogelijkheden. 
 
Ook was de heer Lout van der Velde aanwezig als gastspreker. Hij is sinds begin 2019 
cliëntvertrouwenspersoon bij De Zijlen, net als mevrouw Jannetje Smith. De heer Van der Velde vertelde 
enthousiast over zijn rol en inhoud van de functie. Er is De Zijlen veel aan gelegen om de rol en bekendheid van 
cliëntvertrouwenspersonen belangrijk te maken binnen de organisatie. 
 
Andere onderwerpen deze avond waren: 
- Keuze voor constructie onafhankelijk voorzitter CMR 
- Afschaffen kassen en zakgeld 
- Nieuwe wet WMCZ 
- (realistisch) Takenpakket CMR in relatie tot werving nieuwe leden 
- Maaltijdbeleid en wijze waarop daar (geen) uitvoering aan wordt gegeven 
 
De CMR moet helaas concluderen dat, ondanks een actuele agenda en het aantrekken van inspirerende 
gastsprekers, het niet lukt om meer LMR-leden aanwezig te laten zijn bij de halfjaarlijkse bijeenkomsten. 
Er zijn vervolggesprekken gaande over wat de redenen kunnen zijn en wat er gewijzigd moet worden om de 
betrokkenheid/bewustwording van de taak van een LMR-lid te vergroten.  
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7. Overleg met de cliëntenvereniging  

 
Conform afspraak is in 2019 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.  
 
 
8. Themadag CMR en nieuwe WMCZ 

 
Op dinsdag 1 oktober 2019 vond de jaarlijkse themadag plaats, deze keer in locatie Appingedam. Onder 
leiding van mevrouw Irene Zijp, docent namens het LSR, is tussen de raad van bestuur en de CMR 
uitgebreid gesproken over de (gevolgen van de) nieuwe WMCZ 2018 = Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen, die met ingang van juli 2020 in werking gaat treden. In het eerste deel van de middag zijn 
de veranderingen in de wet aan de orde gekomen. Daarna werd in het tweede deel aandacht geschonken 
aan de wijze waarop de samenwerking tussen de CMR en raad van bestuur verder ontwikkeld kan worden. 
Wat betekent de nieuwe wet en kunnen we dit moment aanpakken om het huidige beleid te evalueren en te 
onderzoeken waar er eventueel verbetering kan komen? De middag heeft inzicht gegeven in wat al 
succesvol is en welke punten nog verbeterd kunnen worden. In januari 2020 zal een werkgroep zich nader 
oriënteren op het maken van een plan van aanpak, om de medezeggenschap binnen De Zijlen te 
versterken. Zeker in het licht van de nieuwe wet WMCZ, is het van belang om de LMR-en (nog meer) te 
informeren en te betrekken bij het versterken van de medezeggenschap. Het is zeer van belang om elkaar te 
ontmoeten en in dialoog te gaan. 
 
Aan het einde van de middag gaf de heer Theo Aalbers, programmamanager bij De Zijlen, een presentatie 
van de nieuwbouwplannen voor locatie Appingedam in relatie tot de aardbevingsproblematiek. 
Daarna volgde een rondleiding door locatie Appingedam door het locatiehoofd. 
 
De CMR hecht veel waarde aan de jaarlijkse themadag. Het bezoeken van een locatie van De Zijlen vormt 
een meerwaarde. Meer tijd nemen voor het uitdiepen van een actueel thema is daarnaast belangrijk, evenals 
de tijd om elkaar op meer informele wijze te ontmoeten en te spreken. 
 
9. Lidmaatschap De Zijlen van het LSR 

 
De Zijlen is met ingang van 1 oktober 2019 lid geworden van het LSR.  
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Koepelorganisatie van ruim 500 
cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen, trainingen 
en cliëntvertrouwenspersonen in curatieve- en gehandicaptenzorg, ggz, verslavingszorg, ouderenzorg, 
jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Cliëntenperspectief is het sleutelwoord. Jaarlijks betalen leden een 
contributie. Het LSR gebruikt dit geld om cliëntenraden te ondersteunen, belangen te behartigen en de 
medezeggenschap in Nederland verder te ontwikkelen. Als lid ontvang je het e-weeknieuws, kwartaalblad, 
(korting op) adviesgesprek, korting op trainingen, toegang tot de kennisbank en netwerkbijeenkomsten. CMR 
en LMR-en kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die het lidmaatschap biedt. 
 
 
10. 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 dames Berndsen en Klinkhammer) heeft de OV CMR van 

november 2019 bijgewoond. De CMR waardeert dit jaarlijkse bezoek.  
- 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 deelgenomen aan bijeenkomsten over de strategie van De Zijlen. 
- De leden van de CMR hebben zitting in diverse leernetwerken of werkgroepen.  
- Renate Oosterhof heeft een verkennend overleg gevoerd met de bestuurssecretaris over de inzet van 

ervaringsdeskundigheid binnen De Zijlen. 
- Namens de CMR was Arend Otten lid van de werkgroep Carenzorgt.  
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- Ditta Bolt en Renate Oosterhof zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst inzake het fusievoornemen 
tussen Ilmarinen en De Zijlen. 

- Willy van Diest en Arend Otten zijn betrokken bij het gesprek over de profielschets voor de nieuwe 
voorzitter raad van toezicht en lid raad van toezicht. 

- Vanuit de CMR hebben Roland Wijmenga en Arend Otten als adviescommissie gesprekken gevoerd 
met de beoogde kandidaten voor invulling van de vacatures in de raad van toezicht. 

- Arend Otten woont namens de CMR 2 keer per jaar een vergadering van de cliëntenvereniging bij. 
- Een delegatie van de ondernemingsraad en de CMR (Roland Wijmenga en Willy van Diest) hebben 

elkaar een keer ontmoet en meningen over lopende zaken uitgewisseld.  
- In oktober 2019 hebben Frieda Koops en Ditta Bolt namens de CMR het gesprek gevoerd met een 

externe HKZ-auditor. 
- Jan Koopmans en Jan Sijsling zijn namens de CMR in het najaar in gesprek geweest met het bestuur 

van Adesse. 
- Enkele CMR-leden hebben 2x per jaar een voorbereidingsgesprek met de manager Finance & Control 

over de concept jaarrekening en de concept begroting. 
- Willy van Diest heeft een bijeenkomst van de regionale Dementietafels bijgewoond. 
- Renate Oosterhof is vanuit de CMR als ervaringsdeskundige betrokken bij de introductiebijeenkomsten 

voor nieuwe medewerkers. 
- Arene Smit heeft in september 2019 een bijeenkomst bij Zorgkantoor Menzis bezocht, speciaal voor 

cliëntenraden. 
 
De CMR is blij met de meer vanzelfsprekende betrokkenheid van CMR-leden bij diverse overlegvormen en 
commissies.  
 
11. Vooruitblik op 2020 

 
De komst van de nieuwe wet WMCZ, die per juli 2020 in werking treedt, zal de nodige aandacht vragen. 
Naast het maken van een plan van aanpak in het kader van het versterken van medezeggenschap binnen 
De Zijlen, zal het actualiseren van het beleidsplan, de samenwerkingsovereenkomst tussen CMR en raad 
van bestuur aandacht vragen, evenals het huishoudelijk reglement. 
 
Ook is uitbreiding van het aantal CMR-leden speerpunt. Het afgelopen jaar is het gelukt 1 CMR-lid te 
werven. De CMR zal zich nader beraden over de gewenste werkwijze. Naar verwachting zal er vanuit de 
cliëntenraad van Ilmarinen iemand toetreden tot de CMR. 
 
De CMR vindt het ook van belang om meer aandacht te hebben voor het ouderenbeleid binnen De Zijlen. De 
raad van bestuur heeft al toegezegd dit onderwerp te zullen agenderen in het eerste kwartaal van 2020. 
 
De CMR heeft de behoefte uitgesproken om eens met de voltallige raad van toezicht van gedachten te 
wisselen. 
 
De resultaten en gevolgen van het Boost-traject (Accezz) voor cliënten, verwanten, medewerkers en 
organisatie zullen ook nauwlettend worden gevolgd door de CMR. 
 
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt de CMR een overzicht van de raad van bestuur met 
advies- en instemmingszaken voor 2020 en opiniërende onderwerpen: jaarrekening, cliëntreis, 
medewerkersreis, geactualiseerde zorg- en dienstverleningsovereenkomst, beleid/reglementen 
medezeggenschap, CVP vrijwillige zorg, beleid/regels/procedures Wet Zorg en Dwang, begroting, 
organisatiestructuur, kwaliteitssysteem/werkwijze en privacyreglement. 
 
 


