
 

 

BULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD  
 

Op 17 november 2020 heeft de cliëntenraad vergaderd met 
interim-locatiemanager Johanna Vos. De volgende 
onderwerpen zijn tijdens het overleg besproken: 
 
1 Begroting 2021 
De cliëntenraad heeft op 5 oktober positief advies 
uitgebracht m.b.t. de begroting van ’t Boveneind en 
Dragonder voor 2021. 
 
2 Medezeggenschapsregeling inclusief 

profielschets  
Aan alle lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad 
van Zorggroep Charim is op instemming gevraagd m.b.t. de 
medezeggenschapsregeling (inclusief profielschets voor 
nieuwe cliëntenraadsleden). De cliëntenraad heeft na intern overleg besloten op 11 november in 
te stemmen met de medezeggenschapsregeling met verzoek nog een tweetal aanpassingen aan 
te brengen in de definitieve medezeggenschapsregeling.  
 
3 Profielschets locatiemanager  
De cliëntenraad heeft via een gesprek met het wervingsbureau Oomen en Rieken geadviseerd 
over de profielschets voor de nieuwe locatiemanager. De cliëntenraad wordt ook in het verdere 
wervingsproces betrokken en zal vervolgens advies verstrekken m.b.t. de nieuwe kandidaat.  
 
4 Stand van zaken voortgang nieuwbouw 
De cliëntenraad is door één van de medewerkers van Vastgoed bijgepraat over de voortgang van 
de nieuwbouw en heeft een goede indruk gekregen over de kleuren en materialen die in de 
nieuwbouw zullen worden gebruikt. 
 
5 Verhuisbudget cliënten 
Als er sprake is van een gedwongen verhuizing kan er bij het Zorgkantoor een verhuisbudget          
worden aangevraagd. Dit is het geval voor de bewoners van ’t Boveneind en Dragonder. Dit 
bedrag kan gebruikt worden voor het inrichten van het appartement. De locatiemanager is 
voornemens alle bewoners een voorstel te doen voor de aanschaf van brandwerende gordijnen 
en een garderobekast. Aangezien er collectief kan worden ingekocht, zal het aanbod 
aantrekkelijk zijn. Cliënten mogen uiteraard zelf beslissen of ze van dit aanbod gebruik maken. 
Mocht er een bedrag over blijven, zal dit uiteraard aan de bewoners worden overgemaakt. 
 
6 Waardigheid & Trots op locatie 
De scanverslagen van Waardigheid & Trots op locatie zijn ter kennisgeving aan de 
cliëntenraad verstrekt. Wij krijgen hiervan een goede indruk. 
 
7 Werving nieuw leden cliëntenraad 
Zoals u op de foto kunt zien, bestaat de CR op dit moment nog slechts uit drie leden. Wij zijn 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 
Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris CR ‘t Boveneind) 
NieuwNieuwamerongen, ambtelijk secretaris van de CR). Meer over de cliëntenraad leest u op www.boveneind.nl/clientenraad.   

CR-leden ‘t Boveneind 
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