
 

 

NIEUWS VAN DE CLIËNTENRAAD    
 
 
Beste bewoners en verzorgenden van ‘t Boveneind, Dragonder en De Kleine Meent, 
  
Wij willen alle medewerkers een compliment geven voor de 
geweldige inzet in deze periode. Het is niet niks wat er op de 
locaties gebeurt.  Dit virus heeft een ieder in zijn macht en door 
deze situatie staat het fysieke contact tussen cliënt en 
cliëntenraadsleden op nul, iets waar u en wij niets aan kunnen 
veranderen. Maar wij blijven ook achter de schermen opkomen 
voor de belangen van u als cliënt. Mocht u iets dwarszitten, neemt 
u dan gerust telefonisch of per mail contact met ons op.  Ik wens 
u, namens de cliëntenraad, nog heel veel sterkte toe de komende 
tijd en hoop u snel weer tegen te komen en een praatje met u te 
kunnen maken in de hal of in de wandelgangen. 
   
 
Nieuw CR-lid 
We zijn erg blij, dat we (zelfs in deze moeilijke tijd) een nieuw lid voor de cliëntenraad hebben mogen 
verwelkomen, namelijk dhr. Cor Laan. Hij stelt zich hieronder even aan u voor.  
 

 
Beste samen! 
 
Met veel plezier en inzet kom ik graag de Cliëntenraad versterken voor 
het behartigen van de belangen van u als de bewoners van ’t Boveneind 
en Dragonder. In deze tijd van Corona-crisis voel ik mij extra 
gemotiveerd mijzelf in te zetten voor uw welzijn. Ik vind het mooi en 
belangrijk om een deel van mijn vrije tijd te kunnen besteden aan 
maatschappelijk betrokken zijn.  
 
Mijn naam is Cor Laan, ik ben 51 jaar jong en getrouwd met Inge. De 
vader van Inge woont in ’t Boveneind. Ik heb bijna 30 jaar voor grote 
commerciële bedrijven gewerkt waarvan 18 jaar in leidinggevende 
functies. Vanaf 1 april dit jaar mag ik het WZU Veluwe team gaan 
versterken als locatie manager voor de locatie De Boskamp in Epe. In 
mijn werk vind ik samenwerken erg belangrijk en dat mag van mij vooral 
met plezier en humor gedaan worden. 
Naast mijn werk sport ik graag. In de zomer pak ik de racefiets en in de 
winter schaats ik vaak de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee 
in Oostenrijk. Daarnaast geniet ik van muziek en ook samen muziek maken doe ik graag. Als het even kan 
trekken Inge en ik erop uit met onze kampeerbus en genieten we van natuur en cultuur. Zo hebt u een 
kleine indruk van mij gekregen. In samenwerking met u en mede namens u wil ik mij gaan inzetten voor het 
behartigen van uw belangen.  
 
Hartelijke groet, 
Cor Laan 
 

 
 
Op 21 april heeft de CR via een telefonisch groepsgesprek overleg gevoerd. Hierbij kon de locatiemanager 
helaas niet aansluiten, maar zij had de CR vooraf per mail en telefonisch geïnformeerd over de stand van 
zaken m.b.t. diverse onderwerpen. Er is gesproken over een groot aantal zaken, waarvan wij hieronder 
enkele punten kort benoemen. 
 
Benoeming mevr. Vos tot interim-locatiemanager 
In februari heeft de CR verzwaard positief advies verstrekt m.b.t. de benoeming van mevr. Vos tot interim-
locatiemanager van ’t Boveneind, Dragonder en De Kleine Meent.  
 
 

Wil van Roest 



 

 

Begroting 2020 
De CR heeft in december 2019 een negatief advies verstrekt m.b.t. de begroting voor 2020. Hierover zijn 
enkele vragen gesteld en verzocht om een eventueel herstelplan, dat in de maak is voor deze locatie, aan 
de CR te verstrekken.  Naar verwachting zullen kosten die te maken hebben met corona vergoed worden 
vanuit de overheid. Op dit moment is nog niet exact duidelijk wat hiervan wordt vergoed. De CR zal de 
ontwikkelingen nauw volgen. 
 
Corona 
De CR is geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. U als bewoner of familielid wordt 
uiteraard door de locatiemanager op de hoogte gehouden van de actualiteiten. Wij hopen voor u dat deze 
situatie niet al te lang meer gaat duren, want het moet zwaar zijn om uw geliefden zolang niet te kunnen 
zien en te omarmen. Wij kunnen niets anders zeggen, dan ‘heel veel sterkte gewenst en hou vol!’. 
 
Wasserij 
De logistieke handelingen m.b.t. de was zijn in kaart gebracht en er zijn twee vrijwilligers ingezet waarvan 
één voor aanname van eventuele klachten en één voor het uitdelen van de was.  
 
Nieuwbouw ’t Boveneind 
I.v.m. het coronavirus staan de ontwikkelingen voor de nieuwbouw van ’t Boveneind enigszins stil. Zodra 
hierover meer te vertellen is, zult u via de locatiemanager of de CR op de hoogte worden gehouden.  
 
Stand van zaken prijzen winkeltje 
Er heeft een proef plaatsgevonden met A- en B-merken in het winkeltje, waarbij geconcludeerd werd dat er 
evenredig van beide werd ingekocht. Het assortiment is verkleind en er wordt kritisch gekeken naar inkoop 
en prijs. De CR zal betrokken worden bij de gesprekken met Holland Food Service.  
 
Kwaliteitsrapportages ’t Boveneind en Dragonder t/m december 2019 
De CR heeft de kwaliteitsrapportages t/m december 2019 ter informatie ontvangen. 
 
Vacatures en ziekteverzuim ’t Boveneind, Dragonder en De Kleine Meent 
De CR heeft vragen gesteld over het aantal vacatures en het ziekteverzuim. Er is een verzuimplan 
opgesteld en op korte termijn is terugkeer van een aantal medewerkers te verwachten. Verder wordt er op 
preventief beleid een aantal acties uitgezet. 
 
Vacatures CR ’t Boveneind 
Binnenkort zullen twee leden de CR gaan verlaten. Daarom zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden. 
Wij vragen u als bewoner, familielid of contactpersoon de cliëntenraad te komen versterken, want wij 
hebben u en uw ideeën ontzettend hard nodig! Samen met u streven wij naar kwalitatief goede zorg. Mocht 
u interesse hebben of meer informatie wensen, neemt u dan alstublieft contact op via onderstaand 
telefoonnummer of mailadres.  
 

Wil van Roest 
Vicevoorzitter cliëntenraad ’t Boveneind, Dragonder en De Kleine Meent 

 
 
 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze bijdrage van de cliëntenraad, dan kunt u contact 
opnemen met CR ‘t Boveneind via mailadres clientenraadboveneind@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer            
06-30945353 (Manuele van Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de CR). Meer over de cliëntenraad leest u op 
www.boveneind.nl/clientenraad.   
 
 
 

mailto:clientenraadboveneind@zorggroepcharim.nl
http://www.boveneind.nl/clientenraad


 

 

 
 
 
Gedicht voor alle verzorgenden in Charim namens de cliëntenraad: 
 
 
Zoveel geld voor gedupeerden 
en de zieken in ons land, 
zoveel zorg en zoveel handen 
van de kanjers uit Nederland. 
 
Dat is mooi, dat is fantastisch, 
toch is er nog veel meer leed 
van ontheemden, vluchtelingen, 
‘k hoop dat men die ook niet vergeet! 
 
Sluit je ogen, vouw je handen, 
bid voor mensen om je heen, 
dat de aarde mag verand’ren 
in een huis voor iedereen.   
 
 
 
Gedicht van Cobi Verheij- de Peuter, bron : www.gedichtensite.nl 

 
 
 


