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1. Stand van zaken Corona 
Op het moment van de vergadering loopt het aantal besmettingen helaas fors op, zowel onder 
bewoners als onder medewerkers. Veenendaal behoort landelijk gezien tot de top 5. De Raad 
van Bestuur deelt mee dat overal goed volgens de protocollen wordt gewerkt en dat er 
voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voorradig zijn, een geruststellende gedachte.  
Het vaccineren komt ook aan de orde; de landelijke lijn zal worden gevolgd dat zorgpersoneel 
eerst wordt gevaccineerd. Cliënten zullen in overleg met de huisartsen gevaccineerd worden. 
De vraag is wel hoe hoog het percentage vaccinaties zal zijn, niet iedereen wil zich laten 
inenten. Dwang hiertoe is uiteraard niet aan de orde; wel wil Charim dat iedere cliënt veilig 
wordt verpleegd en ook dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen. Een zorgvuldig proces. 
 
2. Begroting 2021 
De Centrale Cliëntenraad heeft de begroting voor komend jaar ter advisering ontvangen. We 
staan stil bij een aantal onderdelen als de overheadkosten en de ontwikkelgesprekken met 
medewerkers. Ook vragen we naar de gesprekken met het Zorgkantoor, de instantie die de 
geldstromen vanuit de overheid richting Charim aanstuurt.  
Nadat op alle vragen c.q. opmerkingen naar tevredenheid is gereageerd geeft de CCR een 
positief advies over de begroting 2021. 
 
3. Kwaliteitsplan 2021 
Het Kwaliteitsplan 2021 van Charim is feitelijk het totaal van de kwaliteitsplannen van de 
locaties, die in samenspraak met de lokale cliëntenraden zijn opgesteld. Zonder verdere 
discussie kan de CCR met het totaalplan instemmen. 
 
4. Medezeggenschapsregeling  
In het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen lag ook voor 
Charim de taak om hiervoor een nieuwe regeling op te stellen. Na de nodige vergaderingen 
heeft de hiervoor gevormde werkgroep een conceptregeling op papier gezet en ter beoordeling 
voorgelegd aan enerzijds Raad van Bestuur en anderzijds de lokale cliëntenraden. Dit heeft 
op enkele onderdelen nog tot aanpassing van de tekst geleid, waarna bijna alle partijen met 
deze nieuwe Medezeggenschapsregeling hebben ingestemd. De cliëntenraad van Spathodea 
heeft om uitstel gevraagd om een en ander te kunnen beoordelen. 
 
5. Mededelingen Raad van Bestuur 
We worden geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft managementvacatures. Na 
discussie over de functie van ‘mantelzorgondersteuner’, die op enkele locaties bestond en lijkt 
te gaan vervallen, is besloten om hierover verder door te denken en tot nieuwe afspraken te 
komen. Het bezoek van de Inspectie aan De Looborch heeft een positief rapport gekregen; 
over de stand van zaken in De Amandelhof is een voorlopig laatste rapportage naar de 
Inspectie uitgebracht, de ontwikkelingen worden als positief genoemd.  
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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 of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van 
Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris CCR). 


