
 
Bericht van uw cliëntenraad 
 
Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud en het coronavirus weet van geen wijken. Wat hebben 
we met elkaar een veelbewogen jaar achter de rug. En wat kan zo’n veelbewogen jaar tevens saai en 
eenzaam zijn als de coronamaatregelen veel activiteiten onmogelijk maken en het bezoek en naar 
buiten gaan zo drastisch beperken. We hebben bewondering voor uw uithoudingsvermogen.  
 
Coronavaccinaties 
Veel bewoners en medewerkers zijn inmiddels gevaccineerd, dus hopelijk kunnen we langzaamaan 
weer richting ‘normaal’. Als cliëntenraad hebben we ons druk gemaakt over het feit dat de bewoners 
die een huisarts buiten Elim hebben nog steeds niet zijn ingeënt, terwijl het nieuws hierover zo 
veelbelovend was. Helaas heeft Charim geen invloed op dit beleid. En wij als cliëntenraad dus ook 
niet. Het is verwarrend en teleurstellend dat hierdoor een deel van de bewoners nog niet weet 
wanneer en door wie ze gevaccineerd gaan worden. Charim doet er alles aan om dit, in overleg met 
de huisartsen, zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen.  
 
Medezeggenschap en inspraak 
We hebben de medezeggenschapsregeling en ons huishoudelijk reglement vastgesteld. Op papier is 
het mooi voor elkaar, nu komt het aan op de praktijk! Ook de CR wordt erg belemmerd door Corona. 
Zo snel als mogelijk willen we de inspraak handen en voeten gaan geven. Kunt u daar niet op 
wachten en is er iets waarvoor u de aandacht van de CR wilt vragen, aarzel niet en neem contact met 
ons op! Deze uitnodiging geldt voor bewoners maar ook voor contactpersonen en familieleden.  
 
Ons overleg met de locatiemanager 
Onze voorzitter heeft veelvuldig overleg met de locatiemanager. Tenminste zes keer per jaar overlegt 
de gehele cliëntenraad met Jannie Kamstra over alles wat actueel is. Zij informeert u hierover 
uiteraard zelf in het Elimnieuws, brieven of via de zorgmedewerkers. Om u een inkijkje te geven, 
afgelopen vergadering ging het, naast de coronaperikelen, ondermeer over het Welzijnspalet, de 
soep bij de avondmaaltijd, mantelzorgondersteuning, de vastgoedplannen, het ziekteverzuim en 
opgespaarde verlof van de zorgmedewerkers, de Wet zorg en dwang en de geluidsinstallaties in de 
appartementen. Een heel divers scala aan onderwerpen, waarover de cliëntenraad geïnformeerd 
wordt en vanuit het belang van u als bewoners meepraat en meedenkt.   
 
Afscheid en versterking gezocht 
We hebben afscheid genomen van ons gewaardeerde raadslid Fred Veldhuijsen. Hij krijgt op zijn 
werk een nieuwe functie en kan deze niet combineren met zijn werk voor de cliëntenraad. We gaan 
Fred, als bezoeker van nieuwe cliënten en bevlogen bewoners-ambassadeur missen in de CR. Dank je 
wel Fred, voor alles wat je in de cliëntenraad voor bewoners betekend hebt.  
Bent of kent u iemand die graag opkomt voor de belangen van de bewoners en onze cliëntenraad wil 
komen versterken? Er is een vacature bijgekomen. Neem gerust contact op als u hierover meer wilt 
weten. Deze oproep doen we aan bewoners, maar ook aan contactpersonen, mantelzorgers en 
betrokken vrijwilligers.  
 
Zorgkaart Nederland 
Zowel de cliëntenraad als de locatiemanager wil graag inzicht hebben in uw ervaring van de kwaliteit 
van zorg en wonen en uw waardering daarvan als bewoner van Elim. We zouden het daarom op prijs 
stellen als u hiertoe de Zorgkaart Nederland wit invullen. (www.zorgkaartnederland.nl )  

 
Met een hartelijke groet van Wilma Hielema, secretaris cliëntenraad Elim 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijdrage van de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen 
met CR Elim via mailadres clientenraad-elim@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van 
Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris a.i. CR Elim). Meer over de cliëntenraad leest u op 
https://zorggroepcharim.nl/locaties/elim/cliëntenraad-elim. 
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