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Adviesaanvraag Visie op Welzijn
De verzwaarde adviesaanvraag wordt na bespreking van 11 april jl. opnieuw in de overlegvergadering
besproken. De CCR kan zich in grote lijnen vinden in de visie maar door het ontbreken van het plan
van uitvoering volgt geen positief advies.
Dientengevolge adviseert de CCR negatief, tenzij:
1. de CCR en lokale raden informatie over de Veenendaalse pilot ontvangen, met vermelding van
doelen en tijdpad en
2. aan de lokale raden een verzwaard advies wordt voorgelegd ten aanzien van de Visie op Welzijn,
inclusief doelen, tijd- en stappenplannen specifiek voor de betreffende locatie.
De Raad van Bestuur zegt tijdens het overleg toe, dat de CCR geïnformeerd zal worden over het
proces, de pilot en uitrol naar de locaties.
Adviesaanvraag Jaarrekening 2017
De CCR heeft op 17 april jl. de adviesaanvraag inzake de jaarrekening 2017 van Stichting Zorggroep
Charim ontvangen. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat, zowel enkelvoudig als
geconsolideerd. De Raad van Bestuur is blij met voorliggende jaarrekening. Dit betekent het einde van
een zware financiële periode. De opbrengsten van de verkoop van de Mirtehof kunnen ingezet worden
voor de zorg en ambities kunnen worden waargemaakt.
Door de financiële commissie van de CCR zijn een aantal vragen aan de Raad van Bestuur
voorgelegd die in de overlegvergadering naar volle tevredenheid worden beantwoord.
De CCR adviseert aan de Raad van Bestuur als volgt:
De Centrale Cliëntenraad is content over:
1. het positieve resultaat van zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening;
2. de extra investering in de zorg vanuit de winst van de verkoop van panden;
3. de aanzienlijke reducering van de uitgaven voor PNIL (personeel niet in loondienst).
De Centrale Cliëntenraad geeft u graag een positief advies op de voorliggende adviesaanvraag.
Presentatie Programma Omzien + stand van zaken vrijwilligers/CCR-leden
De naam van Programma Zorg is gewijzigd in Programma Omzien. Dhr. De Waard toont een
PowerPointpresentatie m.b.t. het programma.
In het strategische beleid wordt uitgegaan van vier ambities, die een belangrijke rol spelen in het
Programma Omzien:
1.
Tevreden cliënt
2.
Tevreden medewerker
3.
Blijven leren en verbeteren
4.
Respect voor de omgeving

Het plan van aanpak zal voor de zomer bekend zijn, waarbij ook de lokale cliëntenraden
betrokken zullen worden.
Kwaliteitsplan
De door de CCR gestelde vragen over het Kwaliteitsplan worden door de Raad van Bestuur
schriftelijk beantwoord en met de Commissie Zorg van de CCR worden besproken.
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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

