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Op 2 maart 2022 vergaderde de CCR met de 
Voorzitter Raad van Bestuur.  
 
1. De CCR maakte kennis met Mevr. Sylvia 

Cox, a.i. Directeur Behandeldienst. Zij heeft 
de verantwoordelijkheid om te zorgen voor 
verbinding tussen Behandeldienst, de zorg en de afdeling Services. Mevr. 
Cox is een voorstander van het maken van duidelijke taakafspraken en het 
zoeken van verbinding tussen de werkgebieden. Er zijn schotten ontstaan 
tussen de afdelingen die zorgtaken  in de weg staan. Mevr. Cox gaf tevens 
aan, dat het Ambulant Geriatrisch Team van Charim wordt ingezet om 
huisartsen en extramurale zorg in de eerste lijn te begeleiden, aangezien 
deze zorg steeds complexer wordt. Het Ambulant Geriatrisch Team kan 
huisartsen helpen om passende zorg te bieden. Ook is gesproken over de 
stand van zaken bij de medische dienst. De CCR heeft mevr. Cox veel 
succes gewenst bij haar werkzaamheden.  

2. De CCR heeft het Strategisch Beleidsplan 2023/2026 ontvangen. Na een 
verduidelijkende bijeenkomst op 17 maart a.s. zal de CCR hierover advies 
uitbrengen. 

3. Het uitwerken van de Geestelijke verzorging en Zingeving in de Visie op 
palliatieve zorg zal nog nader worden besproken. 

4. De financiële rapportage over het vierde kwartaal wordt besproken en 
positief beoordeeld. 

5. Bij de ontvangen kwaliteitsrapportage zijn door de CCR enkele opbouwende 
opmerkingen gemaakt. 

6. Het Strategisch Vastgoedplan 2023/2026 is in voorbereiding en volgt op het 
Strategisch Beleidsplan 2023/2026. Na ontvangst en bespreking zal de CCR 
advies uitbrengen.  

7. De CR van Spathodea heeft na enkele verduidelijkende afspraken ook de 
Medezeggenschapsregeling tussen CR-en en RvB ondertekend. We zijn 
verheugd dat de CR Spathodea nu weer deel kan uitmaken van de CCR. 

 
Zoals u ziet heeft de CCR  een aantal belangrijke adviesaanvragen onder 
behandeling die tijd en aandacht vragen. Wij zullen u, zodra deze behandeld 
zijn, op de hoogte stellen. 

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 


