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Afscheid en welkom 
De heer Baars en de dames Niemeijer en Willemsen hebben vanavond na 
jaren CR-lid te zijn geweest afscheid genomen. Daarnaast hebben we 
kennis mogen maken met mevr. Wilmie Bos en mevr. Joke de Vries die 
mogelijk hun plaatsen gaan innemen. Beide dames hebben een familielid 
in De Meent en zijn dus zeer betrokken.  
 
Corona 
Op het moment van vergaderen waren er geen coronabesmettingen 
binnen De Meent, De Kleine Meent en D’n Aok. Hopelijk blijft dit zo nu de 
vaccinaties hebben plaatsgevonden. 
 
Stand van zaken Waardigheid en Trots op Locatie 
Waardigheid en Trots op Locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het 
programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de 
mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van 
ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Alle locaties van Charim doen hieraan mee. De Meent 
heeft een nieuwe coach toegewezen gekregen, die het plan van aanpak verder vorm gaat geven. De CR 
wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  
 
Mantelzorgondersteuning 
Door druk vanuit diverse hoeken, waaronder CR De Meent en de CCR, is besloten de functie van 
mantelzorgondersteuner voort te zetten. 
 
Zorgpropositie 
Het heeft even geduurd, maar de tv- en internetaansluitingen zijn in werking gesteld.  
 
Vrijheid en Veiligheid 
De wet gaat uit van het principe dat een bewoner vrijheid heeft en dat onvrijwillige zorg slechts wordt 
toegepast ter voorkoming van ernstig nadeel voor de bewoner. Dit vertaalt zich naar een proces van het 
vinden van een balans tussen vrijheid en veiligheid voor elke bewoner. Op de afdeling Pollux is een pilot 
gestart, waarbij per cliënt bekeken wordt (uiteraard altijd in overleg met familie en arts) of deze met behulp 
van een GPS-systeem meer vrijheid geboden kan worden. Dit project wordt in de loop der tijd verder 
uitgerold. 
 
Jaarverslag CR De Meent 2020 
Het jaarverslag 2020 van CR De Meent is vastgesteld en zal op de website worden geplaatst. U kunt het 
jaarverslag lezen via: https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-meent/cliëntenraad-de-meent.  
 
Opheffing Stichting Vrienden van De Meent 
Besloten is om Stichting Vrienden van De Meent op te heffen. Ook de CR nam deel aan deze stichting. 
Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden om geld te genereren. 
 
Ontwikkelgesprekken op locatie 
De CR heeft aandacht gevraagd voor de ontwikkelgesprekken op locatie voor medewerkers. Gekwalificeerd 
personeel is nl. noodzakelijk voor goede kwaliteit van zorg. 
 
Medezeggenschapsregeling CR-en Charim en huishoudelijk reglement CR De Meent 
In december hebben de CR-en van Charim de medezeggenschapsregeling tussen CR-en en Raad van 
Bestuur gezamenlijk ondertekend. In de medezeggenschapsregeling leggen zorgaanbieder en cliëntenraad 
vast hoe de medezeggenschap geregeld is. In de medezeggenschapsregeling is geregeld op welke wijze 
de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit. De medezeggenschapsregeling biedt 
ook houvast voor een goede samenwerking. U kunt de medezeggenschapsregeling binnenkort lezen via: 
https://zorggroepcharim.nl/over-charim/centrale-cliëntenraad.  
Tevens is tijdens de vergadering van februari het huishoudelijk reglement van CR De Meent vastgesteld en 
ondertekend door de voorzitter. Het huishoudelijk reglement is een verzameling regels ter ondersteuning 
van de medezeggenschapsregeling. 

        Trix van Essen 
       Lid Cliëntenraad 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. 

Trix van Essen 
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