
 

NIEUWSBULLETIN VAN DE CLIËNTENRAAD 
Op 8 februari en 17 mei 2022 is de CR weer bij elkaar gekomen voor een overleg met de 
locatiemanager. Hieronder informeren wij u over de punten die o.a. zijn besproken.  
 
1. Nieuw CR-lid 

De CR heeft dhr. Boot benoemd tot nieuw CR-lid. Wij zijn blij dat de CR nu weer een 
bewoner heeft kunnen toevoegen aan de bestaande leden. Wilt u (bewoner, 
contactpersoon, vrijwilliger) ook meedenken over belangrijke onderwerpen zoals goede 
zorg, maaltijden, veiligheid, geestelijke verzorging etc.? Neemt u dan contact op met 
Manuele van Nieuwamerongen (Ambtelijk Secretaris van CR ’t Boveneind en Dragonder) 
via telefoonnummer 06-30945353. Wij zijn namelijk nog steeds dringend op zoek naar 
nieuwe CR-leden. 

 
2. Stand van zaken nieuwbouw  

Bij dit agendapunt waren de Projectmanager, de Manager Vastgoed en een medewerker 
van HevoFame uitgenodigd om de gewijzigde nieuwbouwplannen voor het tweede 
gebouw te bespreken. Om het gebouw toekomstbestendig te maken en tegemoet te 
komen aan de toekomstige cliëntenpopulatie is de organisatie voornemens om het 
gebouw enigszins aan te passen t.o.v. het eerdere ontwerp. Op die manier kunnen in de 
toekomst ook bewoners met hogere ZZP-indicaties opgevangen worden. De CR heeft 
middels plattegronden verdere uitleg gekregen. Binnenkort zal de CR een adviesaanvraag 
ontvangen. 
 

3. Stand van zaken Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) 
Als onderdeel van de herhaalscan van WOL is bewoners, contactpersonen, medewerkers 
en CR-leden gevraagd een nieuwe vragenlijst in te vullen ten behoeve van het 
ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties. De CR wordt t.z.t. op de hoogte 
gehouden van de uitslag. 

 
4. Kwaliteitsrapportage en financiële rapportage kwartaal 1 van 2022 

De kwaliteitsrapportage van kwartaal 1 van 2022 is besproken met de locatiemanager en 
de financiële rapportage van kwartaal 1 is toegelicht door de Business Controller. 

 
5. Mededelingen locatiemanager 

De CR is geïnformeerd over diverse praktische zaken zoals de aanpassing van verlichting 
in het restaurant en de ontmoetingsruimtes op de begane grond, het aanbrengen van 
beugels in de badkamers, te plannen familieavonden in het najaar, geestelijke verzorging, 
zonwering en het aanbrengen van plafondrails in de gangen voor schilderijen.  

 
6. Te verwachten advies/instemmingsaanvragen 

De CR zal t.z.t. gevraagd worden advies of instemming te verlenen m.b.t. de volgende 
onderwerpen: 

 • adviesaanvraag aanpassingen nieuwbouw;  
• adviesaanvraag TL Zorg; 
• Instemmingsaanvraag wijziging van contante betaling naar pinbetaling. 

 
Manuele van Nieuwamerongen  

Ambtelijk Secretaris CR ‘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.    
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