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1.
Kwaliteit & Veiligheid
De CCR krijgt een toelichting ten aanzien van de tweede kwartaalrapportrage van 2020
Kwaliteit & Veiligheid door de Manager Kwaliteit & Veiligheid. Het aantal MIC-meldingen
(Meldingen Incidenten Cliënten) blijkt hoger dan verwacht tijdens de coronaperiode. Dit blijkt
o.a. te komen door de wijze van registreren. Het aantal incidenten met medicijnen is
daarentegen duidelijk afgenomen. De verdere uitrol van de Wet Zorg en Dwang moet dit jaar
gaan plaatsvinden.
2.
Corona
Op dit moment is Charim vrij van besmettingen, zowel bij cliënten als medewerkers. Wel blijft
Charim continu testen als daar aanleiding toe is. Inmiddels is er een draaiboek ontwikkeld om
zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe uitbraak. Terugkijkend zijn er
helaas wat negatieve zaken te melden: er is sprake geweest van geweld en onheus gedrag,
soms agressief, richting medewerkers. Er zijn ook klachten van bewoners (of van hun familie)
binnen gekomen over de bezoekregeling en de communicatie daaromtrent.
3.
Strategisch beleidsplan 2022/2025
We krijgen van de Raad van Bestuur een presentatie over enkele facetten uit het Strategisch
Beleidsplan 2022/2025. De belangrijkste punten hierin zijn de marktontwikkeling en de
beschikbaarheid van medewerkers. Wat het eerste punt betreft, is de voorspelling dat het
aantal 65-plussers tussen 2015 en 2040 met 55% zal stijgen tot 4,8 miljoen, het aantal
alleenwonende 65-plussers verdubbelt dan tot 1,7 miljoen. Ook het aantal mensen met
diagnose ‘dementie’ verdubbelt, en daarmee ook het aantal demente personen met een
indicatie ‘verpleeghuiszorg’.
Hier tegenover staat de voorspelling dat het aantal werkenden daalt van 1 werkende op 3 nietwerkenden in 2015 naar 1 werkende op 2 niet-werkenden in 2040. Voor in de zorg worden
vergelijkbare cijfers voorspeld: 1 werkende in de zorg op 7 niet-werkenden in 2015 daalt naar
1 op 4 in 2040.
De conclusie uit deze gegevens is, dat de vraag naar zorg sterk uitbreidt, waarop beleid moet
worden gemaakt. De belangrijkste zaken hierin zijn, dat er voldoende goed opgeleide
medewerkers moeten zijn en dat de gebouwen op orde zijn. Overleg met de gemeenten in het
werkgebied van Charim is essentieel.
De komende maanden worden verdere plannen uitgewerkt, die naar verwachting volgend
voorjaar met de CCR besproken zullen worden.
4.
•
•
•
•
•

Mededelingen Raad van Bestuur
Op basis van de financiële halfjaarcijfers wordt verwacht dat 2020 positief wordt
afgesloten, conform de begroting.
De werving van een nieuwe directeur Services is in gang gezet.
Bij de locaties Spathodea en ’t Boveneind zijn interim-locatiemanagers aangesteld.
Op 31 augustus vindt de eindpresentatie plaats van het project ‘Waardigheid & Trots’,
de CCR kan het plan van aanpak tegemoetzien.
Locatie De Looborch heeft een onaangekondigd bezoek van de Inspectie gehad, we
kunnen een positief inspectierapport verwachten.
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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).

