
 
 
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent 
Vergadering 13 april 2021 
 
 
Samenstelling Cliëntenraad 
De twee kandidaat cliëntenraadsleden mevr. Wilmie Bos en 
mevr. Joke de Vries zijn inmiddels toegetreden tot de 
cliëntenraad. In de volgende vergadering zullen de taken en 
aandachtsgebieden onderling verdeeld worden. 
Ondergetekende zal de functie van secretaris en 
plaatsvervangend voorzitter op zich nemen. 
 
Corona 
Recentelijk zijn er geen coronabesmettingen binnen de Meent, De Kleine Meent en D’n Aok.            
Inmiddels is rond de 96 % van de bewoners voor de tweede keer gevaccineerd, waardoor de 
bezoekregeling gelukkig enigszins versoepeld kan worden. De algemeen beperkende 
maatregelen zijn steeds genomen conform de richtlijnen van de verantwoordelijke organen.  
 
Klachtenfunctionaris/Cliëntenvertrouwenspersoon 
De CR heeft kennis gemaakt met het werk van mevr. Hogeterp als klachtenfunctionaris, mevr. 
Van der Heijden als cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang en mevr. Van 
Nieuwamerongen als cliëntenvertrouwenspersoon Charim. Bewoners en mantelzorgers worden 
via de locatienieuwsbrief telkens in kennis gesteld over de wijze waarop van deze waardevolle 
voorziening gebruik gemaakt kan worden. 
 
Stand van zaken Zorg & Welzijn en Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) 
De speerpunten vanuit de cliëntenraad voor Waardigheid & Trots op Locatie zijn: 
persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid en scholing medewerkers. Aan de hand van 
het kwaliteitsplan van Zorggroep Charim “Samen voor Elkaar” 2021 wordt hard gewerkt aan 
verbetering van diverse punten. Grootschalige welzijnsactiviteiten worden steeds meer omgezet 
naar kleinschalige activiteiten.  
 
Vrijheid en Veiligheid 
De teams worden getraind inzake de Wet Zorg en Dwang. Er wordt gesproken met mantelzorgers 
en arts om te kijken  welke persoonsgebonden vrijheid bewoners kunnen krijgen.  
 
Moreel Beraad 
Vanuit de Raad van Bestuur is geadviseerd om ook lokaal het gesprek aan te gaan over 
voorkomende ethische kwesties. Afhankelijk van het onderwerp zal er worden bekeken of ook 
cliëntenraadsleden kunnen deelnemen aan dit beraad. 
 

Gert van Asselt 
Secretaris Clientenraad De Meent 

 
 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact opnemen met CR De 

Meent per mail: clientenraad-demeent@zorggroepcharim.nl of telefoonnummer 06-30945353. Ook kunt u kijken op 

de website https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-meent/cliëntenraad-de-meent voor de laatste informatie rondom CR  

De Meent. 
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