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Op 26 januari 2022 vergaderde de CCR met de Voorzitter 
Raad van Bestuur.  
 

De Raad van Bestuur en de CCR staan stil bij de 

ontwikkelingen en verwachtingen in dit nieuwe jaar. We 

wensen elkaar wijsheid, kracht en zegen toe. 

 

1. Instemmingsverzoek Visie op begeleiding: In de vergadering van 21 december 2021 

is het document al uitvoerig besproken en toegelicht in bijzijn van de Directeur Zorg. 

In principe beoordeelt de CCR de uitwerking van de intra- en extramurale zorg positief. 

Er zijn een aantal  beleidsgebieden waarvan de input en de uitwerking nauwkeurig 

moeten worden gevolgd. Afgesproken wordt dat het Welzijns- en vrijwilligersbeleid nog 

nader zullen worden uitgewerkt en besproken. De CCR stemt in met deze Visie op 

begeleiding. 

 

2. Instemmingsverzoek Visie op palliatieve zorg: Ook dit document is tijdens de vorige 

vergadering al uitvoerig besproken en toegelicht. De CCR verzoekt om het aspect 

Geestelijke Verzorging en Zingeving verder uit te werken in het document. In de 

praktijk wordt er veel aandacht aan dit onderwerp geschonken echter in het document 

moet het duidelijker worden omschreven. De CCR stemt onder deze voorwaarde in 

met dit beleidsstuk. 

 

3. De CCR spreekt zijn dank uit over het zeer consciëntieus gevoerde Corona-beleid. 

Wel vraagt de CCR aandacht voor nog meer maatwerk, toelichting op de 

maatregelingen en reacties van cliënten. 

 

4. Tijdens de vorige vergadering had de CCR positief geadviseerd t.a.v. de Charim-brede 

begroting op voorwaarde dat ook de lokale CR-en positief advies zouden verstrekken; 

en dat is inmiddels gebeurd.  De begroting en de Jaarplannen zijn eerder al uitvoerig 

besproken en naar tevredenheid toegelicht, zodat een duidelijk beeld is ontstaan over 

de plannen voor het komende jaar.  

 

5. De Medezeggenschap bij de Hospice, extramurale zorg en GRZ zullen in 2022 worden 

geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

6. Het afgesproken format voor instemmings- en adviesaanvragen zal zowel op lokaal 

CR-niveau als bij de CCR worden toegepast om zo de beleidsstukken toegankelijker 

en leesbaarder te maken voor alle cliëntenraadsleden. 

 
Bert Berendsen  
Secretaris CCR 

 
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). 

Bert Berendsen 


