
Bericht van uw cliëntenraad 

Wat is het leven anders nu het coronavirus maar niet wil wijken. Zoveel beperkingen, regels en 
veranderingen. Een kleine wereld die nu nog kleiner is geworden. Angst en onzekerheid over wat 
komen gaat. De medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan het voor u toch zo aangenaam 
mogelijk te maken. Maar ook zij zijn aan handen en voeten gebonden. U doet het geweldig met z’n 
allen, voor zover we dat als cliëntenraad kunnen zien. Want ook onze bewegingsvrijheid binnen Elim 
is natuurlijk al geruime tijd beperkt.  
 
Bezoekje aan (nieuwe) bewoners 
Nieuwe bewoners kunnen normaliter binnen enkele maanden een vertegenwoordiger van de CR 
verwachten voor een welkomsbezoekje. Daar hebben we nu al acht maanden vanaf moeten zien. We 
gaan deze bezoekjes de komende tijd voorzichtig weer oppakken. Nieuwe bewoner of niet, wanneer 
u een bezoekje van de cliëntenraad op prijs stelt, laat het ons weten, we komen graag bij u langs. 
 
Coronamaatregelen en centrale cliëntenraad 
Corona houdt ons nog altijd in de greep. Onze voorzitter Bert Berendsen overlegt bij nieuwe 
ontwikkelingen met locatiemanager Jannie Kamstra over de maatregelen. Formeel advies over de 
coronamaatregelen wordt meestal afgegeven door de centrale cliëntenraad (CCR) omdat het Charim-
brede maatregelen betreft. In de centrale cliëntenraad verzorgen de voorzitters van alle lokale 
cliëntenraden de medezeggenschap vanuit de verschillende Charim-locaties.  
 
Huisregels Wet Zorg en Dwang en Medezeggenschapsregeling 
Toch willen we ook vooruit kijken, naar een periode waarin het virus onder controle is en we weer 
vrij en volwaardig kunnen leven binnen Elim. Zoals we in ons vorige verslagje al aangaven zijn de Wet 
Zorg en Dwang (Wzd) en de nieuwe Medezeggenschapswet cliënten zorginstellingen (Wmcz)  
momenteel belangrijke onderwerpen. Na advies van onze raad, zijn de huisregels Wzd vastgesteld.  
Volgens de nieuwe Wmcz moeten cliëntenraden en zorgbestuurders een medezeggenschapsregeling 
opstellen. Er zal een Charim-brede regeling komen. Deze is in concept bijna klaar en zal begin 
december in een afstemmingsoverleg door alle cliëntenraden tezamen besproken worden.  
 
Begroting 2021 en jaarcyclus 
Daarnaast is er natuurlijk de gewone cyclus van jaarplan, begroting en jaarrekening. In oktober stond 
de begroting op de agenda. Gezien de opzet van de Charim-brede begroting en het feit dat er een 
aparte vastgoed-begroting is, zien wij in de Elim-begroting maar een fractie van het lokale jaarplan 
concreet vertaald in cijfers. Dat maakt het, ondanks de bereidwillige uitleg van de controller en de 
locatiemanager, voor sommige clientenraadsleden moeilijk de cijfers te interpreteren en er grip op te 
krijgen. We hebben binnen de cliëntenraad de aandachtsgebieden verdeeld en gelukkig hebben onze 
‘financieel onderlegde leden’ het wel aardig onder de knie. Op inhoud krijgen we, volgend op het 
jaarplan vooraf, elk kwartaal een heldere voortgangsrapportage en jaarlijks een kwaliteitsrapportage. 
Verder spreken we de locatiemanager elke CR-vergadering. Zo blijven we als CR prima op de hoogte.    
 
Ons jaarplan 2021 
Natuurlijk hebben we als cliëntenraad ook een eigen jaarplan. Dat is vorige week vastgesteld. 
Aandachtspunten zijn , naast genoemde Wet Zorg en Dwang, het Programma Waardigheid en Trots,  
welzijn en zingeving; het vrijwilligersbeleid; de geluidsinstallatie in de appartementen; de maaltijden; 
de zichtbaarheid van de cliëntenraad én uiteraard het vormgeven van de inspraak van cliënten.  
Uw suggesties en vragen stellen we zeer op prijs. U kunt ons bereiken door een briefje in ons postvak 
bij de receptie, een mailtje naar clientenraad-elim@zorggroepcharim.nl  of een telefoontje naar onze 
voorzitter, Bert Berendsen, telefoonnummer 0343-452902. 
 
Met een hartelijke groet van de cliëntenraad van Elim 
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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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