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Op 7 september vergaderde de CCR voor het eerst 
met interim voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Henri 
Hofsteenge. Tevens was mevr. Poulus, Directeur Zorg, 
aanwezig. Er volgde een hartelijke wederzijdse 
kennismaking. 
 
Besproken onderwerpen: 

• De CCR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen ten aanzien van de waskosten.  
De huidige instemmingsaanvraag wordt teruggetrokken en er volgt een aangepaste 
instemmingsaanvraag waarin e.e.a. verduidelijkt wordt. De besluitvorming zal centraal  
worden georganiseerd en de implementatie met plan van aanpak met duidelijke uitleg over 
gevolgen voor cliënten vindt plaats op locatie en hierbij worden de lokale CR-en betrokken. 

• Corona ondervond begin september een lichte opleving. In samenspraak met de artsen 
wordt nu ‘cohort-light’ toegepast, waarbij beter wordt gekeken naar maatregelen op maat 
om op die manier tegemoet te komen aan een goede kwaliteit van leven. V.w.b. de 
vaccinatierondes volgt Charim het RIVM en de GGD. Zodra er een nieuwe vaccinatie 
beschikbaar is, zal een nieuwe vaccinatieronde in samenwerking met de GGD of eigen 
huisarts worden georganiseerd. Getracht zal worden om de GGD op locatie te laten 
prikken. 

• De financiële resultaten van kwartaal 2 zijn besproken. De productieafspraken met het 
Zorgkantoor en de ontwikkelingen van de intramurale en extramurale zorg geven 
voldoende aanleiding om hier tijdens de CCR-vergadering van oktober uitgebreid bij stil 
te staan. 

• De rapportage van kwartaal 2 m.b.t. Kwaliteit en veiligheid was nog niet beschikbaar 
en wordt derhalve in oktober besproken. 

• De kaderbrief 2023, waar de jaarplannen en budgetten aan verbonden zijn, is besproken.  

• De kwaliteit van voeding op diverse locaties vraagt om een adequate aanpak. Ter 
verbetering is de Manager Facilitair inmiddels op enkele locaties ingeschakeld. De kok 
van Elim zal hierbij, waar mogelijk, assisteren. 

• De CCR heeft het eigen jaarplan 2023 vastgesteld. 

• De vorderingen van de  werkzaamheden van de ethische commissie zijn besproken en 
een vergoeding van de benodigde scholing voor de ethische commissie is toegezegd.  

• Er is gevraagd om het reglement van het moreel beraad. De leiders van het moreel 
beraad (geestelijk verzorgers) staan behoorlijk onder druk vanwege de tijdsbesteding. In 
oktober zal e.e.a. op de agenda komen van de overlegvergadering. 

• De interim Directeur Behandeldienst zal tijdens de vergadering van december aanwezig 
zijn om een nadere toelichting te geven over de rol, positie, formatie, continuïteit en 
detaillering begroting m.b.t. de geestelijke verzorging. 

• Er wordt een nieuwe Directeur Behandeldienst geworven. De CCR heeft verzocht om een 
adviesaanvraag voor de selectie en benoeming van deze nieuwe directeur. 

• Bij de rondvraag is gevraagd naar het beleid m.b.t. de afbeeldingen/schilderijen van het 
koninklijk paar op de locaties. Dit wordt nagevraagd. 

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 


