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1.
Aanwezigheid delegatie Raad van Toezicht
Tijdens de CCR-vergadering was een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig. Tweemaal per
jaar woont een delegatie van de Raad van Toezicht een CCR-vergadering bij om een beeld te krijgen
van de activiteiten van de CCR. Tevens worden CCR-leden in staat gesteld vragen te stellen aan de
Raad van Toezicht.
2.
Huidige situatie Charim
De CCR heeft het bericht van de Raad van Toezicht met aanbevelingen van Grinwis Zonneveld
Bestuursadvies ontvangen. Dit bedrijf heeft op verzoek van de Raad van Toezicht een indicatief beeld
van de toekomst van Charim in termen van samenwerking, cultuur en gedrag ontwikkeld.
Tevens zijn de uitkomsten van het onderzoek in samenwerking met OR en vakbonden besproken. Het
laat de complexiteit zien met als rode lijn dat er geen sprake is van een organisatie-brede
angstcultuur. Helaas is er op sommige afdelingen wel sprake van onveiligheid en soms ook van
intimidatie. Basis en Beleid heeft een tiental aanbevelingen gedaan. De CCR is geschrokken van de
media-uitingen in diverse kranten.
Op 9 mei jl. hebben er twee vergaderingen plaatsgevonden met CCR en lokale CR-en m.b.t. de
besturingsfilosofie. De CCR zal op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten hiervan.
3.
Adviesaanvraag Jaarrekening 2015 St. Zorggroep Charim
De CCR heeft positief advies verleend m.b.t. de jaarrekening van 2015 van St. Zorggroep Charim.
Een onderdeel van de jaarrekening St. Zorggroep Charim is St. Charim Vastgoed. Het jaar 2015 wordt
afgesloten met een positief resultaat zowel enkelvoudig als geconsolideerd. De CCR is tevreden over
de behaalde resultaten.
4.
Verzwaarde adviesaanvraag m.b.t. beleid cameratoezicht
De CCR heeft de adviesaanvraag m.b.t. beleid cameratoezicht ontvangen en hiervoor wordt door de
Raad van Bestuur verzwaard advies gevraagd. Verzwaard advies betekent, dat de Raad van Bestuur
moeilijk van een dergelijk advies kan afwijken. Er is beleid opgesteld met als doelstelling kaders te
stellen waarbinnen Charim cameratoezicht kan hanteren, rekening houdend met de privacy van alle
betrokkenen binnen de locaties van Charim. De CCR heeft de Raad van Bestuur verzocht het beleid
op enkele punten aan te passen, waarna de adviesaanvraag opnieuw aan de CCR zal worden
voorgelegd.
5.
Overige zaken
Overige ontvangen en besproken documenten zijn o.a.:
- Jaarplan Commissie Kwaliteit en Veiligheid 2016
- Definitief besluit m.b.t. instellen Taskforce PNIL en maandrapportage
- Maandrapportage maart 2016
- Voortgangsrapportage projectenkalender strategisch vastgoedbeleid
- Offerte samenwerking Behandeldienst
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Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin of anderszins, dan kunt u contact opnemen met de centrale
cliëntenraad middels het volgende emailadres: centraleclientenraad@zorggroepcharim.nl

