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Inleiding 
De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van cliënten die kraamzorg van Naviva (gaan) ontvangen. 
De CR denkt mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan de bestuurder van Naviva. De missie van de CR is de bevordering van de kwaliteit van de gebo-
den kraamzorg door Naviva. Voor de CR staan cliënttevredenheid en kwaliteit van zorg voorop. 

Samenstelling 
De CR bestaat op 31 december 2020 uit zes leden. Voorzitter is Marit IJpelaar. De overige leden zijn Car-
lijn Rambonnet, Linda Baarslag, Marlieke Brinton, Caroline van Hövell, Tineke Jongsma en Tom Jongsma. 
Marit, Tineke en Caroline zijn tot december 2020 lid geweest. Tom Jongsma is lid geworden per januari 
2020. De CR wordt ondersteund door Annet Peters en Miek Weterkamp, directiesecretaresses van 
Naviva Kraamzorg. 

Activiteiten  
De CR is regelmatig bij elkaar gekomen, deels voor een officieel overleg gezamenlijk met de bestuurder 
Naviva. Daarnaast waren er meerdere afspraken ten behoeve van onderling overleg. Tijdens de overleg-
gen met de bestuurder van Naviva Kraamzorg zijn de volgende onderwerpen besproken: 
 Beleidsplannen, kwartaalrapportages, jaarplan en begroting 
 Ontwikkelingen in de markt, integrale geboortezorg en de rol van Naviva daarin 
 Interne en externe ontwikkelingen 

In vogelvlucht 
De officiële overleggen met de bestuurder hebben plaatsgevonden op: 7 januari, 9 juni, 25 augustus, 
6 oktober en 24 november. Vanwege corona kon de vergadering van maart niet doorgaan. 
De vergaderingen daarna verliepen via Teams. 
 
Tijdens deze overleggen zijn de diverse overnames en adviesaanvragen besproken: onderzoek Kraamzorg 
Op Maat, overname van BTK Kraamzorg, oprichting vereniging Twente. Verder hebben we de krapte op 
de arbeidsmarkt en de piekbelasting in de zomerperiode besproken. 

Integratie Zorg van de Zaak
Naviva wordt steeds meer een onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. De CR en de OR zijn nu op niveau 
van Zorg van de Zaak georganiseerd. Wat betreft de Centrale Cliënten Raad: het is nog niet helemaal 
duidelijk wat dat met zich meebrengt aan verandering. Voor ons ligt de focus op kwaliteit en veiligheid. 
De CR heeft gevraagd juridisch te laten toetsen wat de rechten en plichten zijn van de CR van Naviva. 

Ginel van Weering heeft Naviva verlaten per september 2020 als directeur-bestuurder. Walther Tibosch 
neemt namens de hoofddirectie Zorg van de Zaak Netwerk de taken over. Zijn opdracht is daarnaast om 
de transitie en integratie van Naviva in het Netwerk mede vorm te geven. Walther is al bestuurder van 
Novadic-Kentron.
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Corona 
Op een aantal cliënten na die in de eerste golf geen zorg wilden ontvangen, hebben de kraamverzorgen-
den meer dan anders hun taak als vertrouwenspersoon voor het nieuwe gezin kunnen inzetten. Juist 
tijdens de ingewikkelde coronatijd. In de eerste maanden van corona zijn nagenoeg alle kraamzorguren 
geleverd en zijn huisbezoeken voor intake via (beeld)bellen gedaan. Een Zorg-Op-Afstand-pakket, dat  
Naviva heeft ontwikkeld voor cliënten met corona, is nauwelijks ingezet. De kennis en ervaringen die  
hiermee zijn opgedaan worden doorontwikkeld voor de kraamzorg in de toekomst. 

Overige activiteiten 
De CR is geïnformeerd over de volgende algemene onderwerpen:
 Kwartaal- en kwaliteitscijfers 
 Audit rapport
 Begroting
 Strategie
 Jaarverslag
 Cliëntveiligheid
 Websites/apps/foldermateriaal
 Diverse ontwikkelingen intern/extern en op overige beleidsterreinen die de cliënt raken

In 2020 heeft de focus met name gelegen op adviesaanvragen rondom overnames, het onderzoek Kraam-
zorg op Maat en de (bestuurlijke) veranderingen met betrekking tot Zorg van de Zaak. 

Nieuwe wet Wmcz
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 in werking getre-
den. De Wmcz 2018 vervangt de oude Wmcz. Met de Wmcz 2018 is beoogd de positie van cliëntenraden 
te verstevigen. De wet beschrijft een aantal adviesbevoegdheden voor cliëntenraden.

Adviezen 
De CR ziet het bewaken van de kwaliteit van zorg binnen de organisatie als een van haar belangrijkste 
taken. Het uitbrengen van adviezen aan de directie dient om de dienstverlening en kwaliteit van zorg aan 
cliënten te verbeteren. In dit kader is ons onder andere om advies gevraagd over:
 Overname BTK Kraamzorg
 Kraamzorg op Maat

Tot slot 
Uiteraard horen wij graag wat jou als cliënt bezighoudt. Heb je een opmerking of een vraag? Laat het ons 
weten via clientenraad@naviva.nl. 

Meer informatie over ons vind je hier: www.naviva.nl/over-ons/clientenraad.


