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Relevante beleidsonderwerpen die in 2014 in de CCR zijn behandeld:
* MT presentatie Business Cases. Zo goed mogelijk opvangen veranderingen in de zorg.
* Presentatie Project Focus (algemeen).
* Deelproject Focus: pilot Intramurale Zorgteams.
* Nedap/ECD en Caren Zorgt.
* Wensen CCR ten aanzien van profiel nieuwe directeur/bestuurder worden ingediend en
meegenomen.
* Deelname Leo van Zanten aan gesprek met medewerkers wervingsbureau inzake nieuwe
directeur/bestuurder.
* Deelname Leo van Zanten, Marianne Oosterman-Christiaanse en Joseph Toonen aan
sollicitatiegesprekken kandidaten functie directeur/bestuurder.
* Experiment ’t Kampje / Habion. Streven behoud van de instelling in dorp Loenen.
* Organiseren en bijwonen Overlegvergadering met directeur, RvT, OR en CCR.
* Afscheid directeur/bestuurder de heer v.d. Meer. Kennismaken met de nieuwe directeur/
bestuurder de heer Schackman. Hem bekend maken met het werk van de CCR door middel
van brieven, notulen, folder etc.
* Bespreken Kwartaalrapportages, MT verslagen en verslagen RvT.
* Zorginkoop. Gert van Es woont de bijeenkomst Zorginkoop bij in Ede.
* Kennismaken met de heer Allick, accountmanager SZDV.
* Organiseren en uitvoeren bijeenkomsten voor cliënten Thuiszorg op de drie locaties van
SZDV door Marianne Oosterman. Evalueren van de activiteit.
* Privacy beleid t.a.v. beeldmateriaal bewoners.
* Clienttevredenheidonderzoek. Kiezen voor bureau Facit. Honorering van verzoek vragen aan
bezoekers Dagverzorging mee te nemen.
* Deelnemen voorzitter en tweede helft jaar ook de vicevoorzitter aan het Voorzittersoverleg
in de gemeente.
* Voorzitter en vicevoorzitter volgen training voorzitters door LOC.
* Gesprek van voorzitter en secretaris met wethouder van Rhee op diens verzoek. In verband
met de transitie WMO en het onderwerp Welzijn.
* Twee leden van de CCR nemen zitting in de Klankbordgroep, die gevormd is in het kader van
het Strategisch Beleidsplan.
* Aanleveren kopij voor de bladen van de Zorggroep.
* Beoordelen website en leveren tekst.
Adviezen Centrale Cliëntenraad.
____________________________________________________________________________
Formeel uitgebrachte adviezen gevraagd
Uitkomst
Jaarrekening 2013
Positief
Interne begroting 2014
Positief
Jaarverantwoording 2014
Positief
Procedure advies documenten door CCR
Positief
Verzwaard advies Inrichting van een appartement
Positief

