
 

 

BULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD  
 
Op 2 februari 2021 heeft de cliëntenraad digitaal vergaderd met 
interim-locatiemanager Johanna Vos. De volgende onderwerpen 
zijn tijdens het overleg besproken: 
 
1 Ds. Van de Kamp 
Ds. Van de Kamp was aanwezig om uitleg te geven over zijn 
werkzaamheden binnen ’t Boveneind en Dragonder. Het is goed 
om te horen hoe hij tijdens de moeilijke coronaperiode voor veel 
bewoners tot steun is geweest.  
 
2 Prijsverhoging maaltijden externe bezoekers 
De CR heeft op 23 november 2020 ingestemd met de 
prijsverhoging voor de maaltijden van externe bezoekers naar       
€ 10,95 per maaltijd. 
 
3  Benoeming mevr. Francis Bloemendal tot locatiemanager van ’t Boveneind/Dragonder 
De CR heeft op 26 januari 2021 positief advies verstrekt m.b.t. de benoeming van mevr. Francis 
Bloemendal tot locatiemanager van ’t Boveneind en Dragonder. Een delegatie van de CR heeft 
voorafgaande aan dit advies kennis gemaakt met mevr. Bloemendal. Wij wensen mevr. Bloemendal veel 
succes toe in haar nieuwe functie. 
 
4  Stand van zaken corona 
De CR is middels regelmatige updates op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t. corona. 
 
5 Medezeggenschapsregeling CR-en Charim en huishoudelijk reglement CR ’t Boveneind/ 

Dragonder 
In december hebben de CR-en van Charim de medezeggenschapsregeling tussen CR-en en Raad van 
Bestuur gezamenlijk ondertekend. In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en 
cliëntenraad vast hoe de medezeggenschap geregeld is. De medezeggenschapsregeling biedt ook 
houvast voor een goede samenwerking. U kunt de medezeggenschapsregeling lezen via: 
https://zorggroepcharim.nl/over-charim/centrale-cliëntenraad.  
Tevens is tijdens de vergadering van februari het huishoudelijk reglement van CR ’t Boveneind/Dragonder 
vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is een verzameling regels ter ondersteuning van de 
medezeggenschapsregeling. 
 
6 Jaarverslag CR ’t Boveneind/Dragonder 2020 
Het jaarverslag 2020 van CR ’t Boveneind/Dragonder is vastgesteld en staat op de website. U kunt het 
jaarverslag lezen via:  
https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder 
 
7 Waardigheid & Trots op locatie 
Waardigheid en Trots op Locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het 
programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de 
mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van 
ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Alle locaties van Charim doen hieraan mee. Aan ’t 
Boveneind en Dragonder is een coach toegewezen, die het plan van aanpak verder vorm gaat geven. De 
CR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  
 
8 Werving nieuw leden cliëntenraad 
Zoals u op de foto kunt zien, bestaat de CR op dit moment 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. 

Manuele van Nieuwamerongen 
Ambtelijk Secretaris CR ’t Boveneind/Dragonder 

 
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). Meer over de cliëntenraad leest u op https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-
boveneind/cliëntenraad-t-boveneind.  

CR-leden ‘t Boveneind 
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