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Advies Begroting Charim 2019
De Commissie Financiën van de CCR heeft de begroting van Charim 2019 besproken en op
14 december jl. heeft de CCR een positief advies verstrekt. Dhr. Prins spreekt de hoop uit, dat het
Charim lukt veel (zorg)personeel aan te trekken.
Stand van zaken herijking medezeggenschap
Zoals eerder gemeld zal het Convenant tussen lokale cliëntenraden, CCR en Raad van Bestuur, in
verband met te verwachten wijzigingen in de wet WMCZ en de besturingsfilosofie van Charim, worden
herijkt (aangepast). Deze herijking betreft de medezeggenschap lokaal en centraal. Er worden nu
twee bijeenkomsten gepland. Allereerst op 25 februari 2019 voor de Raad van Bestuur, directie en
leden van de Centrale Cliëntenraad. Vervolgens op 25 april 2019 voor de Raad van Bestuur, directie
en het management tezamen met leden van de centrale en lokale cliëntenraden.
Winkeltjes locaties
N.a.v. de vraag van de CCR over winkeltjes op locatie heeft de RvB de notitie ‘Centrale Cliëntenraad
m.b.t. omzetten winkeltjes locaties’ ontvangen met daarbij een overzicht wanneer de wijzigingen
ingaan, wie aanspreekpunt is en welke acties er worden ondernomen. Tevens staat in dit document,
dat alle winkels op locatie worden omgezet naar leveranties via Holland Food Service (nu vaak nog
levering via Van Hoeckel, Sligro of anders). De omzetting van de winkeltjes maakt onderdeel uit van
het project ‘Smaakvol bij Charim’. Zaken die gaan veranderen zijn bestel- en leveringsprocedure en
assortiment. Bovengenoemde aanpassingen zullen i.v.m. het verzwaard adviesrecht per locatie in
overleg met de cliëntenraden worden uitgevoerd.
Extra gelden
De extra gelden voor 2019 zijn opgenomen in de begroting. Er kunnen in 2019 180 nieuwe
zorgmedewerkers worden aangetrokken.
Afronding implementatie besturingsfilosofie/organisatieontwerp
De implementatie van de besturingsfilosofie en het organisatieontwerp is afgerond, inmiddels heeft
elke locatie een eigen manager en hebben de teamleiders een belangrijke rol in de organisatie
gekregen. De huidige stand van zaken wordt per locatie in de overlegvergadering gedeeld.
Kwaliteitsjaarplan
De CCR heeft het veelomvattende integrale “kwaliteitsplan Zorggroep Charim Samen voor Elkaar
2019” ontvangen. Het document bevat de plannen van Charim Vitaal, Services en Bestuursstaf en
bovendien de plannen van alle locaties. De lokale cliëntenraden kunnen deze in hun overleg met het
locatiemanagement betrekken.
Zorgkaart Nederland
We constateren dat, dankzij de inzet van een belteam, het aantal reviews van de Charim locaties op
Zorgkaart Nederland in de eerste weken van 2019 sterk is toegenomen. Een positieve ontwikkeling.
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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

