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Adviesaanvragen 
Op dit  moment zijn er geen adviezen in voorbereiding. De CCR ontvangt binnenkort een overzicht 
van de te verwachten adviesaanvragen voor 2019. De Wet Zorg en Dwang is 23 januari 2018 
aangenomen. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle zorgorganisaties werken op de nieuwe manier. De 
verwachting is dat in de loop van dit jaar een adviesaanvraag voorgelegd zal worden.  
 
Stand van zaken herijking medezeggenschap                                                                                                                                               
De eerste bijeenkomst met betrekking tot de herijking van de medezeggenschap voor cliënten  
van 25 februari 2019 voor de Raad van Bestuur, directie en leden Centrale Cliëntenraad is voorbereid. 
De uitnodigingen met de bijbehorende informatie is ontvangen. We kijken er positief naar uit. 
De bredere bijeenkomst op 25 april 2019 voor de Raad van Bestuur, directie en het management 
tezamen met leden van de centrale- en lokale cliëntenraden is in voorbereiding.  
 
Winkeltjes locaties 
Dhr. De Waard deelt mee, dat het adviestraject Smaakvol bij Charim op lokaal niveau zal worden 
uitgerold en dat geldt ook voor de winkeltjes en de prijzen. De adviesaanvraag voor het winkeltje 
wordt apart behandeld.  
 
Bezoek Zorgkantoor  
Dhr. Prins is verheugd te kunnen meedelen, dat tijdens het bezoek aan het Zorgkantoor alle wensen 
m.b.t. kwaliteitsgelden van Charim (voortvloeiende uit het kwaliteitsdocument), zonder enige 
discussie, zijn gehonoreerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de CCR geen uitnodiging 
ontvangen om aan de gesprekken met het Zorgkantoor deel te nemen. 
Het Zorgkantoor is blij met de opening van een afdeling gespecialiseerd in gerontopsychiatrie bij 
Charim. Na afronding van de revitalisering op De Meent wordt deze daar geopend. De financiering 
wordt door het Zorgkantoor ondersteund.   
 
Digitale nieuwsbrief en contact achterban 
Op advies van de Raad van Bestuur vindt binnenkort overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur CCR 
en de manager Marketing, Communicatie en Cliëntenvoorlichting over de doelstellingen en doelgroep 
van de CCR met de digitale nieuwsbrief.   
 
Maandrapportage Charim Totaal december 2018 en Q4 rapportage Kwaliteit & Veiligheid 
De CCR heeft in zijn overleg beide rapportages besproken. Een aantal vragen en opmerkingen 
worden besproken met de Raad van Bestuur. Op verzoek van de CCR zal de rapportage Kwaliteit & 
Veiligheid de volgende keer tijdens de overlegvergadering door de rapporteur worden gepresenteerd.  
   
Vertrek Dhr. Van Gasteren 
In verband met zijn a.s. verhuizing nemen we met woorden van dank en waardering afscheid van  
dhr. Van Gasteren die namens de Tollenkamp jarenlang deel uitmaakte van de CCR.  
 
 
               Chris van Tilborg 
                                         Secretaris Centrale Cliëntenraad 

 
 
 
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  


