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Adviesaanvraag Visie op Welzijn
De CCR heeft, na het uitbrengen van het negatieve advies, het Plan van Aanpak Welzijnspalet
ontvangen en de rol van de lokale cliëntenraden in de overlegvergadering besproken. Duidelijk werd
dat het verzwaard adviesrecht van de lokale raden bij wijziging van het activiteitenaanbod
gerespecteerd en geborgd zal worden. Op verzoek van de Raad van Bestuur is het eerdere advies
heroverwogen en adviseert de Centrale Cliëntenraad positief op de Visie Welzijn.

Kwaliteitsplan
De door de CCR gestelde vragen over het Kwaliteitsplan zullen in de Commissie Zorg worden
besproken.
Stand van zaken extra gelden primaire zorg
Charim heeft middels een voorinvestering al bijna 50 extra fte’s in de zorg aangenomen, vooruitlopend
op de extra gelden van € 1,8 miljoen, waardoor het aantal zorgpersoneelsleden inmiddels op niveau
is. De heer Prins verzoekt om aandacht van de lokale cliëntenraden voor het resultaat van de inzet
extra gelden.

Evaluatie convenant
Het Convenant tussen lokale cliëntenraden, centrale cliëntenraad en raad van bestuur, zal in verband
met te verwachten wijzigingen in de wet WMCZ en de besturingsfilosofie van Charim, na uitgebreide
evaluatie worden aangepast. Afspraken voor ondersteuning bij dit proces worden gemaakt en de
evaluatie zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden.

Format Jaarplan 2019
Het format Jaarplan 2019 met begroting voor locaties en afdelingen van Charim is vastgesteld.
Verzoek aan de CCR en lokale Cliëntenraden om deze te gebruiken.

Organisatieontwerp
De voortgang implementatie organisatieontwerp wordt besproken. Een aantal taken van de heer De
Waard worden, in verband met zijn agenda op dit onderwerp, door de overige directeuren
waargenomen.

Notitie Criteria Innovatiefonds
De heer Prins bevestigt desgevraagd dat naast medewerkers ook mantelzorgers, vrijwilligers en
cliënten door middel van een standaard formulier een beroep kunnen doen op een financiering vanuit
het innovatiefonds.

Lerend Netwerk
Charim heeft zich door de Raad van Bestuur gevoegd in een lerend netwerk van een aantal overige
zorgaanbieders.
De Centrale Cliëntenraad van één van deze organisaties is geïnteresseerd in het oprichten van een
lerend netwerk voor centrale cliëntenraden van deze organisaties. Het dagelijks bestuur van de CCR
zal voor nadere oriëntatie contact opnemen met deze centrale cliëntenraad.
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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

