
 

 

NIEUWSBULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD 
 
Op 29 juni 2021 heeft de CR vergaderd met de nieuwe 
locatiemanager, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde 
kwamen.  

 
1. Kennismaking nieuwe locatiemanager 
De CR heeft kennis gemaakt met de nieuwe locatiemanager van             
’t Boveneind en Dragonder, mevr. Francis Bloemendal. De CR wenst 
haar veel succes toe.  
 
2. Werving nieuwe CR-leden en nieuwe kandidaat 
Het is fijn dat zich inmiddels één kandidaat heeft aangemeld voor de 
CR. Na een kennismakingsperiode zal deze kandidaat zich beraden 
over een definitief lidmaatschap. De CR bestaat op dit moment slechts uit vier leden. Wij zijn daarom nog 
steeds op zoek naar  bewoners, familieleden, contactpersonen of vrijwilligers die deel willen nemen aan de 
CR. In de locatienieuwsbrief vindt u ook weer een wervingsfolder voor nieuwe CR-leden. De CR behartigt 
de belangen van u als bewoner en daarom roepen wij u op om ook deel te nemen aan deze raad. Heeft u 
vragen, spreek ons gerust aan of bel de ambtelijk secretaris voor meer informatie op onderstaand 
telefoonnummer. 
 
3. Is de zorg niet naar wens? 
Er is een nieuwe klachtenfolder, die u ook maandelijks in de locatienieuwsbrief kunt terugvinden. Hierin 
staat wie u kunt benaderen inden u een klacht heeft of behoefte heeft aan een luisterend oor. Tijdens de 
vergadering is de klachtenprocedure toegelicht door de interne cliëntenvertrouwenspersoon, mevr. 
Manuele van Nieuwamerongen en de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, mevr. Lenny van 
der Heijden.  
 
4. Waardigheid en trots op  locatie (WOL) 
Wij hebben u al eerder mededelingen gedaan over WOL. WOL is een ondersteuningsprogramma voor 
verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. De CR is in afwachting van het plan van 
aanpak, dat tijdens de volgende CR-vergadering zal worden toegelicht door de coach.  
 
5. Nieuwbouw 
De CR wordt door de locatiemanager op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouw. De nieuwbouw verloopt nog steeds volgens planning. U wordt t.z.t. door de locatiemanager op 
de hoogte gesteld van alle benodigde informatie.  
 
7. Speerpunten kwaliteitsplan 2021 worden doorgetrokken naar 2022 
De speerpunten voor het kwaliteitsplan 2021 worden door de CR doorgezet naar 2022. Dit houdt in, dat de 
CR extra nadruk zal leggen op de onderstaande punten gedurende de vergaderingen van 2021 en 2022. 

Speerpunten 
Kwaliteitsplan  
2021 + 2022 

Gezamenlijke doelen die bereikt worden zijn 

1. Uitkomsten scan 
Waardigheid & Trots op 
locatie 

O.a. persoonsgerichte zorg en ondersteuning, veiligheid, wonen en welzijn en leren 
en verbeteren 
Randvoorwaarden: Gebruik van informatie, gebruik van hulpbronnen, 
personeelssamenstelling, leiderschap, governance en management.  

2.  Transitie van 
verzorgingshuis naar 
verpleeghuiszorg in 
nieuwbouw 

Welke ZZP’s gaan ’t Boveneind en Dragonder bedienen? Is het pand hierop 
ingericht? Is personeel goed geëquipeerd?   

 
8. Q1 rapportage 
De CR heeft de Q1 rapportage van ’t Boveneind en Dragonder ter informatie ontvangen. I.v.m. de 
verhuizing naar het nieuwe pand heeft er een afname van het aantal bewoners plaatsgevonden. Wel is er 
inmiddels weer een toename te zien in Eerstelijnsverblijf (ELV) en kortdurend verblijf. Tevens heeft er een 
verschuiving plaatsgevonden van inzet van personeel tussen ’t Boveneind en Dragonder. De CR volgt de 
cijfers nauwlettend. 

Jan Langeraar  
Lid cliëntenraad ’t Boveneind en 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/Dragonder via mailadres clientenraadboveneind@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353 (Manuele 
van Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris). Meer over de cliëntenraad leest u op https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-
boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder.    

Jan Langeraar 

mailto:clientenraadboveneind@zorggroepcharim.nl
https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder
https://zorggroepcharim.nl/locaties/t-boveneind/cliëntenraad-van-t-boveneind-en-dragonder

