
 

NIEUWSBULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD 
Op 7 september 2021 heeft de CR vergaderd met de locatiemanager, waarbij 
de volgende onderwerpen aan de orde kwamen.  
 
1. Toelichting Waardigheid en Trots op Locatie 
Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) is een ondersteuningsprogramma 
voor verpleeghuiszorglocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. 
Deelnemende locaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 
acht thema's van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De coach van WOL 
heeft de CR tijdens de vergadering geïnformeerd over het plan van aanpak en 
de stand van zaken m.b.t. WOL op ’t Boveneind en Dragonder. Voorafgaand 
aan de verhuizing liep de coach mee op diverse afdelingen. Na de verhuizing 
wordt er een definitieve start gemaakt met het project, wat inmiddels met veel 
enthousiasme is ontvangen. 
 

2. Advies- en instemming 
Instemmingsaanvraag jaarplan/kwaliteitsplan 2022 
Een kwaliteitsplan heeft als doel het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van de zorg of dienstverlening. Het 
jaarplan/kwaliteitsplan voor 2022 is nog niet gereed, maar behoeft wel instemming van de CR. De locatiemanager 
zal de instemmingsaanvraag inclusief het jaarplan/kwaliteitsplan op korte termijn aan de CR verstrekken, waarna de 
CR zich zal beraden over een advies.  
Adviesaanvraag begroting ’t Boveneind en Dragonder 
De CR heeft een adviesaanvraag ontvangen m.b.t. de conceptbegroting van 't Boveneind en Dragonder. Dit concept 
werd tijdens de vergadering toegelicht door de controller. Vervolgens heeft de CR een positief advies verstrekt 
Instemmingsaanvraag afschaffen broodgeld en verstrekken broodmaaltijden 
De CR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor het verstrekken van twee broodmaaltijden per dag en de 
afschaffing van het broodgeld ad € 2,05 per dag. De CR heeft, na zorgvuldige afwegingen en vragen stellen, 
ingestemd met dit voorgenomen besluit. 
 
3. Benoeming Geestelijk Verzorger 
De CR werd door de Locatiemanager geïnformeerd over de benoeming van mevr. Maaike de Goei, als  Geestelijk 
Verzorger voor ’t Boveneind en Dragonder. Mevr. De Goei is al werkzaam binnen Charim en de CR wenst haar veel 
succes toe in haar werkzaamheden bij ’t Boveneind/Dragonder.  
 
4. Benoeming nieuwe Teamleider 
De CR werd door de Locatiemanager geïnformeerd over de benoeming van dhr. Marcel Geevers als interim 
Teamleider. Dhr. Geevers is een bekende binnen de organisatie. Door enige miscommunicatie is de CR helaas niet 
betrokken bij het adviestraject. Wij wensen dhr. Geevers veel succes toe met deze nieuwe uitdaging.    
 
5.  Corona  
De CR is blij dat de coronabesmettingen momenteel achterwege blijven op ’t Boveneind en Dragonder. De CR heeft 
vragen gesteld over de vaccinatiegraad onder medewerkers en opgeroepen tot nieuwe promotieacties. 
    
6.  Voortgang verhuizing ‘t Boveneind 
Op 17 en 18 augustus jl. waren er informatiebijeenkomsten georganiseerd omtrent de verhuizing. Bewoners en CR-
leden waren aanwezig en hebben diverse vragen gesteld. De CR heeft tevens vragen gesteld m.b.t. de KPN-
aansluitingen, de brievenbusjes bij de ingang en de broodvoorziening op de nieuwe locatie. 
 
7. Rapportages financiën en Kwaliteit en veiligheid 
De CR heeft de financiële maandrapportages van juni ter informatie ontvangen, die tevens door de controller zijn 
toegelicht. Daarnaast heeft de CR de rapportages Kwaliteit en Veiligheid van kwartaal 2 ontvangen. De CR is echter 
ontevreden over de inhoud hiervan, aangezien deze ongeschikt is om op te sturen. De CR is toegezegd, dat de 
afdeling Kwaliteit en Veiligheid het systeem gaat aanpassen, waardoor de rapportages zullen verbeteren.  
 
8. Samenwerking en verwachtingen CR en locatiemanager  
De verwachtingen vanuit CR en locatiemanager worden naar elkaar uitgesproken, om op die manier beter samen te 
werken, elkaar te versterken en een goed functionerende en betekenisvolle medezeggenschap te creëren. 
 
9. Vacatures CR  
Er zijn diverse vacatures binnen de CR. Wij roepen u als bewoner, mantelzorger, familielid of vrijwilliger op om lid te 
worden. Neem gerust vrijblijvend contact op met onze ambtelijk secretaris, Manuele van Nieuwamerongen (tel. 06-
30945353). 

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 
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