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1. Raad van Toezicht
Als CCR maken we kennis met twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT), mevr.
Schermers en dhr. Salie, die van hun kant iets over hun achtergrond vertellen. Wij leggen uit
hoe we de samenwerking tussen RvT en CCR ervaren, en ook de samenwerking met de Raad
van Bestuur, beiden ervaren we die als positief.
Andere zaken die ter sprake komen waren hoe de cliëntenraden signalen van cliënten
ontvangen, maaltijden, personeelsbezetting en communicatie. Al met al een nuttige
kennismaking.
2. Jaarrekening 2020
In onze vorige vergadering is de jaarrekening 2020 (toen nog in concept) al behandeld, na
enkele procedurele handelingen waren we nu zover om definitief positief advies te verstrekken.
De heer Prins (Raad van Bestuur) geeft nog een toelichting over een boekhoudkundige
wijziging met betrekking tot vastgoed en over de door de overheid vergoede kosten die Charim
heeft moeten maken in verband met corona.
3. Strategisch beleidsplan 2023/2026
Vorig jaar is al gestart met de totstandkoming van het strategisch beleidsplan, maar is
uiteindelijk besloten om het huidige beleidsplan met een jaar te verlengen. Dit jaar wordt het
nieuwe strategisch beleidsplan vorm gegeven, dat wordt onderverdeeld in 5 fases:
1.
Achtergrond, missie en visie Charim;
2.
Interne en externe analyse (bijv. gemeente);
3.
Per gemeente vaststellen welke diensten Charim gaat leveren (krimpen of groeien?);
4.
Welke ambities heeft Charim voor ogen?
5.
Hoe realiseert Charim doelen?
De adviesraden en medewerkers worden nauw betrokken bij dit proces. De eerste twee fases
zijn reeds gestart. De voorlopige opbrengst is in de overlegvergadering gedeeld met de CCR.
4. Mededelingen Raad van Bestuur
Er zijn momenteel geen coronabesmettingen onder bewoners, wel ondervinden enkele
medewerkers de gevolgen van Long Covid.
Naar aanleiding van de financiële rapportage over het eerste kwartaal wordt door de Raad van
Bestuur gemeld dat de financiële situatie prima is; wel is de omzet nogal wat lager dan begroot,
als gevolg van leegstand en corona. Binnenkort start een wervingsactie voor nieuwe
bewoners.
Vanwege het (bijna afgesloten) project Betekenisvolle Medezeggenschap zijn in het najaar
nog enkele workshops voor managers en leden van de cliëntenraden gepland.

Jan Bosman
Secretaris CCR

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin of anderszins, dan kunt u
contact opnemen met de centrale cliëntenraad middels het volgende emailadres:
centraleclientenraad@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele van
Nieuwamerongen, ambtelijk secretaris CCR).

