
 

 
  

 
 

 
Nieuws vanuit de cliëntenraad 
 
 
CR-vergadering 18 maart geannuleerd 

In verband met voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus is de CR-

vergadering die gepland stond op 18 maart geannuleerd.  

Dat betekent gelukkig niet dat de CR stil zit. Wij blijven bezig om de belangen van u als 

bewoner te behartigen. Hiervoor zijn wij op zoek gegaan naar een andere manier van 

communiceren. Op dit moment is er een Whatsapp-groep opgericht voor de CR-leden van De 

Engelenburgh die al volop wordt gebruikt om elkaar op de hoogte te houden van alle 

ontwikkelingen binnen De Engelenburgh.  

 

Nieuwe leden 

Zoals u weet, zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe CR-leden. Wij zijn erg blij dat wij twee 

nieuwe kandidaten mogen verwelkomen die binnenkort aanwezig zullen zijn bij een CR-

vergadering, nl. dhr. A. Bravenboer en mevr. F. Mouthaan. Daarmee komt de bezetting, indien 

zij definitief lid worden van de CR, op vijf leden. Mocht u ook interesse hebben in deelname 

aan de CR, neemt u dan contact op met ondergetekende via telefoonnummer 06-30945353 

of via clientenraad-engelenburgh@zorggroepcharim.nl. 

 

Kandidaten voor klankbordgroep 

De CR is bezig met het opstarten van een zogenaamde klankbordgroep. Aan deze 

klankbordgroep nemen o.a. bewoners van de Engelenburgh en familieleden deel. De 

klankbordgroep zal een aantal keren per jaar worden ingeschakeld als de CR de mening wil 

vernemen met betrekking tot bepaalde onderwerpen waarover de CR bijvoorbeeld een advies 

moet verstrekken. De klankbordgroep is daarom in het belang van u als bewoner. Wilt u zich 

ook beschikbaar stellen voor deze klankbordgroep? Laat het ons dan weten. Momenteel telt 

de klankbordgroep zes leden. 

 

Adviesaanvraag wijziging openingstijden receptie en winkel 

De CR heeft een adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot een wijziging van de 

openingstijden van receptie en winkel per 1 april a.s. De financiering van ZZP 4 vraagt nl. een 

aanpassing van de in te zetten uren in de zorg. Door uren in te korten op de receptie wil De 

Engelenburgh meer ruimte creëren om in te zetten in de directe zorg. Daaraan gekoppeld 

zullen dan de openingstijden van de winkel als volgt wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

De CR heeft een (verzwaard) positief advies verstrekt met betrekking tot deze aanpassing. 

 

Namens cliëntenraad De Engelenburgh 
Manuele van Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris CR  

 
 
 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze “UIT DE CLIENTENRAAD” dan kunt u contact opnemen 
met de ambtelijk secretaris mevr. M.M. van Nieuwamerongen, e-mailadres clientenraad-engelenburgh@zorggroepcharim.nl of 
telefoonnummer 06-30945353. U kunt ons ook vinden op internet via www.engelenburgh.nl. 

Situatie per 1/4/20 

Receptie aanwezig 
Maandag/vrijdag 8.00-17.00 uur 
Zaterdag/zondag 9.00-16.00 uur 

Openingstijden winkel 
Maandag/zaterdag 9.30-15.00 uur 
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