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1. Raad van Toezicht 
Op 23 september is het halfjaarlijkse gesprek tussen de Raad van Toezicht en de CCR. Tijdens 
de vergadering van 31 augustus benoemen wij de onderwerpen die we van onze kant graag 
willen bespreken.  
 
2. Corona 
De situatie rondom Corona blijft spannend. Charim houdt rekening met een nieuwe golf, zij het 
naar verwachting minder heftig dan de vorige. De informatieverstrekking vanuit de 
coronakerngroep richting CCR verloopt naar tevredenheid. De regels zijn per locatie 
verschillend, zij worden door de locatiemanagers ingesteld (bijvoorbeeld met betrekking tot 
gebruik van mondkapjes). Alle door Charim gemaakte kosten vanwege corona worden door 
de overheid vergoed, maar dit zal naar verwachting volgend jaar stoppen.  
 
3. Financiële situatie Charim 
Wat betreft de financiële situatie van Charim verwacht de Raad van Bestuur (RvB) voor dit jaar 
een positief resultaat, de managementresultaten zijn over het algemeen prima. Vanuit de CCR 
stellen we vragen richting RvB over minimumnormen per locatie en over de zorgleefplannen.  
 
4. Kwaliteit & Veiligheid 
Naar aanleiding van de kwartaalrapportage Kwaliteit & Veiligheid stellen we vragen over 
enkele onderdelen. Het blijkt dat er problemen zijn met sommige rapportages richting de 
locaties, waardoor de locatiemanagers niet altijd volledig inzicht in de cijfers hebben. De RvB 
erkent het probleem, men is bezig om het systeem in orde te maken.  
 
5. Workshops medezeggenschap 
Gedurende de komende maanden zijn in het kader van de nieuwe Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen workshops gepland voor leden van de lokale cliëntenraden en de 
managers.  Het organiseren van medezeggenschap voor hospice, revalidatie en thuiszorg 
krijgt ook aandacht.  
 
6. Kaderbrief 2022 
Voor kwaliteitsplannen die de locaties moeten opstellen is er een zgn. kaderbrief 2022 ‘Samen 
voor Elkaar’. De kwaliteitsplannen zijn onderdeel van de jaarplannen per locatie, alsmede van 
de begroting 2022. De CCR vraagt aandacht voor het vrijwilligersbeleid, de RvB geeft hierbij 
aan dat dit in eerste instantie een zaak voor de locaties zelf is. De CCR heeft haar eigen 
jaarplan en begroting voor 2022 ingediend bij de RvB. 
 
7. Strategisch Beleidsplan 2023/2026 
Tot slot spreken we nog over het Strategisch Beleidsplan 2023/2026, waarin met name de 
toenemende zorgvraag een van de belangrijkste aandachtspunten zal vormen; het aantal 
beschikbare verpleeghuisplaatsen zal ook bij Charim stijgen. De RvB meldt dat in dit kader 
recent gesproken is met alle burgemeesters en wethouders in de gemeenten waar de locaties 
van Charim zijn gevestigd.  
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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). 


