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REGLEMENT BELANGHEBBENDEN  
ZORG GROEP BEEK B.V. 

 

Zorg Groep Beek (ZGB) heeft een groot aantal belanghebbenden en is zich als 

maatschappelijke onderneming bewust van de dialoog met de samenwerkingsverbanden en 

organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doeleinden van de 

zorgorganisatie zijn betrokken. In dit reglement beschrijven wij wie voor ZGB 

belanghebbenden zijn, hun positie en functie t.o.v. de ZGB en de wijze waarop wij contact en 

overleg met hen hebben en/of organiseren. 

Artikel 1 Wie zijn de belanghebbenden bij ZGB 
 
Interne belanghebbenden: 
-Medewerkers & OR. 
-Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht); 
 
Externe Belanghebbenden: 
-Cliëntenraad; 

-WMO Gemeente Sittard-Geleen idem in representatie of rechtstreeks nog de  

 Gemeente Beek, Gemeente Stein; 

-Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgkantoor Zuid Limburg; 

-Zorgverzekeraars (Zvw) met contracten, CZ / VGZ / Achmea / Menzis / DSW / Multizorg; 

-Sociale Verzekeringsbank (PGB); 

-Inspectie voor de Gezondheidszorg; 

-Ministerie van VWS; 

-NZA; 

-Huis voor de Zorg;  

-Partners in ketenzorg binnen de Westelijke Mijnstreek zoals:  

 Huisartsen; 

 Specialisten; 

 Apothekers; 

 Fysiotherapeuten; 

 Instellingen (verzorgingshuizen en ziekenhuizen); 

 

Artikel 2 Vormgeving overleg 

ZGB heeft onderstaande communicatie- en overlegstructuur. Deze structuur wordt waar nodig 

jaarlijks herijkt. 

Interne belanghebbenden 

De informatie aan interne belanghebbenden gebeurt in de daarvoor bedoelde vergaderingen, 

zoals opgenomen in de desbetreffende jaarplanningen. 
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- Medewerkers 

De medewerkers worden op de hoogte gehouden door middel van infobulletins op intranet, 

nieuwsbrieven, terugkerende cliënt vergaderingen waarin algemene zaken de revue passeren. 

Het allerbelangrijkste is het directe contact tussen management en medewerker, omdat er hele 

korte lijnen zijn en iedereen gewoon binnen stapt. Idem wordt jaarlijks een kerstbijeenkomst 

gehouden waarin ook jaarlijkse zaken de revue passeren en genotuleerd worden.  

- Ondernemingsraad 

Er is nog geen OR omdat er geen behoefte aan is! De OR vertegenwoordigt de medewerkers 

van ZGB. Naast de vergaderingen wordt de OR op de hoogte gehouden door middel van 

gerichte correspondentie. 

*Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht) 

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene 

gang van zaken binnen de organisatie. De RvC vergadert volgens een vast rooster. Verder 

wordt de RvC op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via mail waar nodig.  

Externe belanghebbenden 

Alle externe belanghebbenden worden jaarlijks geïnformeerd over het reilen en zeilen van de 

organisatie door middel van het landelijk en openbare medium www.Jaarverslagenzorg.nl   

Dit staat vermeld op de website van ZGB. Daarnaast hebben wij nog onderstaande dialogen 

en communicatie opgezet voor de volgende externe belanghebbenden.  

 

*Cliëntenraad 

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten. De raad vergadert volgens een vast rooster en 

ontvangt de voor hen van belang zijn de stukken. Er is een reglement Cliëntenraad 

vastgesteld, waarin de taken en bevoegdheden vastgelegd zijn. 

*WMO Gemeente Sittard-Geleen idem in representatie of rechtstreeks nog de  

 Gemeente Beek, Gemeente Stein 

 

De gemeenten zijn vanuit de WMO verantwoordelijke voor de inkoop hiervan. In principe 

wordt gezamenlijk ingekocht vanuit Sittard-Geleen voor de andere Gemeenten, maar dit zou 

nog kunnen gaan veranderen in de loop van de tijd. In principe is er overleg wanneer nodig, 

dit meestal via de mail en soms in de vorm van een bijeenkomst of overleg tussen 

betrokkenen. 

 

 

 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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*Zorgkantoor Zuid Limburg  

De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de Wlz zorginkoop in de regio. Met CZ  

zorgkantoor Zuid Limburg worden zorginkoop afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg. 

Indien nodig nog apart via mail of telefonisch met de contactpersonen van de zorgkantoren. 

Tijdens dit overleg worden o.a. de ontwikkelingen in de zorg en de productieafspraken 

besproken. Overeengekomen informatie wordt periodiek aangeleverd. 

*Zorgverzekeraars 

Zorgverzekeraars zijn op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht zorg te dragen dat hun 

verzekerden aanspraak op Wijkverpleging kunnen maken. ZGB sluit hiervoor 

overeenkomsten met zorgverzekeraars. Communicatie vanuit de zorgverzekeraars verloopt 

meestal via digitale inkoopprocessen en per mail gedurende het contract jaar. 

*Sociale Verzekeringsbank 

 

De SVB dient zorg te dragen voor het afhandelen van de cliënt PGB’s. Hierdoor verloopt de 

communicatie vrijwel alleen via de cliënt die dit verder faciliteert met de SVB wanneer daar 

noodzaak voor is.  

*Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS 

 

Beide partijen zijn indirect betrokken oftewel is er vrijwel geen direct contact, meestal alleen 

wanneer het gaat om toetsingen en controles vanuit beide partijen richting de zorgaanbieders. 

Hiervan worden wij op de hoogte gesteld.   

*NZa 

De communicatie naar het NZa verloopt grotendeels via het Zorgkantoor Zuid Limburg of het 

NZA web platform. Dit is periodiek gedurende het contract jaar.   

*Huis voor de Zorg 

Als regionale onafhankelijke en overkoepelende partij van patiëntenorganisaties, is het huis 

voor de zorg actief en betrokken in de Westelijke Mijnstreek. Er is echter geen direct contact 

tussen het huis voor de zorg en ZGB. 

*Partners in ketenzorg 

Met diverse stakeholders wordt jaarlijks een gesprek aangegaan over de stand van zaken. 

Daarbij worden aan- of opmerkingen en aanbevelingen van deze stakeholders meegenomen 

en desgewenst in het beleid ingepast. Verslaglegging van de bezoeken en contacten vindt 

intern plaats in de individuele overleggen binnen de communicatie- en overlegstructuur. 
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Dit reglement is opgesteld door de Raad van Bestuur van de ZGB op 24 juli 2015, waarna de 

Raad van Commissarissen van de ZGB in haar vergadering van 2 oktober 2015 goedkeuring 

heeft verleend. Dit reglement wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast waar nodig, e.e.a. in 

goed overleg en afstemming tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.  

Dit reglement is - na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen – vastgesteld 
door de Raad van Bestuur op 2-10-2015.  
 

Aldus goedgekeurd op 2-10-2015, De Raad van Commissarissen van de ZGB. 


