
 

 

BULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD  
 
Op 8 september 2020 heeft de CR vergaderd met interim-

locatiemanager Johanna Vos. De volgende onderwerpen zijn 
tijdens het overleg besproken: 
 

Waardigheid & Trots 
Via Waardigheid & Trots krijgen alle locaties van Zorggroep 
Charim inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de thema’s van 

het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van de 
ontwikkelpunten die middels een scan worden bepaald, kunnen zij 
ondersteuning op maat ontvangen.  

De CR heeft de uitkomsten van de scans voor ’t Boveneind en 
Dragonder ontvangen. Deze uitkomsten zijn met name voor 
Dragonder zeer positief. De interim-locatiemanager wil daarom 

Dragonder gebruiken als kennisoverdracht voor andere locaties. 
Voor ’t Boveneind is een kwaliteitstraject van 1,5 jaar geadviseerd.  

  
Begroting 2021 en financiële rapportage juni 2020 
De CR heeft nog geen advies verstrekt m.b.t. de begroting van 2021. Deze moet nog enigszins worden 

aangepast alvorens deze aan de CR kan worden voorgelegd ter advisering. 
Er wordt een verbetering van de financiële situatie voor 2020 verwacht, waarbij gehoopt wordt op een 
beperking van het negatieve resultaat aan het eind van het jaar.  De CR zal de voortgang  van de financiën 

nauw blijven volgen.  
 
Voortgang coronamaatregelingen 
Het kernteam van Zorggroep Charim komt regelmatig bij elkaar om de noodzakelijke preventieve 
maatregelen met betrekking tot het coronavirus te bespreken en vast te leggen.  De afgelopen periode is 
voor veel bewoners en familieleden moeilijk geweest. Ook nu er een tweede coronagolf dreigt, zullen we 

uitermate voorzichtig moeten zijn om het virus buiten de deur te houden. Het is fijn dat de kerkdiensten 
vanaf 4 oktober weer kunnen plaatsvinden, hetzij met inachtneming van de nodige maatregelen.  
 

Adviesaanvraag aanpassing tijden kerkdienst 
De CR heeft ingestemd met het verplaatsen van de kerkdienst van de avond naar de middag, aangezien 
bewoners overdag beter in staat zijn om aan de kerkdienst deel te nemen. De exacte tijden worden u door 

de locatiemanager meegedeeld. Helaas is het technisch niet mogelijk om de kerkdiensten digitaal uit te 
zenden. 
 

Speerpunten kwaliteitsplan 
De CR heeft twee speerpunten benoemd, die de locatiemanager zal meenemen in haar kwaliteitsplan voor 
2021: 
1.  De uitkomsten van de scan Waardigheid & Trots op locatie (o.a. persoonsgerichte zorg, veiligheid 

en leren en verbeteren). 
2.  Transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis (in nieuwbouw).  
 
Nieuwbouw ‘t Boveneind/Dragonder 
De nieuwbouw verloopt volgens planning. De CR is betrokken bij de interieurwerkgroep voor de 

nieuwbouw.  
 
Werving CR-leden 
Zoals u op de foto kunt zien, bestaat de CR op dit moment nog slechts uit drie leden. Inmiddels heeft zich 
een aspirant lid aangemeld en hopelijk zal zij beslissen om toe te treden tot de CR. 
Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar meer CR-leden in de vorm van bewoners, familieleden, 

contactpersonen of vrijwilligers.  
In deze nieuwsbrief vindt u ook een wervingsfolder met het verzoek u aan te melden bij de CR. De CR 
behartigt de belangen van u als bewoner en daarom is het belangrijk dat ook u deelneemt aan deze raad. 

Heeft u vragen, spreek ons gerust aan of bel de ambtelijk secretaris (Manuele van Nieuwamerongen) op 
onderstaand telefoonnummer.  

Jan Langeraar 
Lid CR ‘t Boveneind 

 
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 
Nieuw amerongen, Ambtelijk Secretaris CR ‘t Boveneind) 
Nieuw Nieuw amerongen, ambtelijk secretaris van de CR). Meer over de cliëntenraad leest u op www.boveneind.nl/clientenraad.   

CR-leden ‘t Boveneind 
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