
 
 
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent 
Vergadering 22 juni 2021 
 
 
Samenstelling Cliëntenraad 
De toegetreden cliëntenraadsleden Joke de Vries en 
Wilmie Bos zijn de volgende aandachtsgebieden toebedeeld; 
Joke de Vries: Oranjehof (Emmalaan, Wilhelminalaan en 
Julianalaan 
Wilmie Bos: Oranjehof (Beatrixlaan) en Industriehof 2 
(Eem en Grift). Een totaaloverzicht van de CR-leden en hun 
afvaardiging vanuit de verschillende afdelingen vindt u op  
https://zorggroepcharim.nl/locaties/de-meent/cliëntenraad-de-meent. 
Mocht u vragen hebben over het werk van onze cliëntenraad, spreek onze cliëntenraadsleden 
dan gerust aan of bel de ambtelijk secretaris op telefoonnummer 06-30945353. 
 
Corona 
De Meent is gelukkig al langere tijd coronavrij. Het coronakernteam beslist een dezer dagen over 
verdere versoepelingen en het (eventueel) afschaffen van de mondkapjes. Ook beslissingen 
rondom het gebruik van de huiskamers door partners en bezoek worden dan genomen. 
 
Verbouwing Scheepjeswol, Eem & Grift, Frisia en Ritmeester 
Er wordt opnieuw gekeken naar het beleid rondom de revitalisering van deze afdelingen. 
Prioriteiten zijn o.a. keuken, vloeren, wanden en verlichting op Industriehof, serre op Pollux en 
een buitendeur op Castor. 
 
Stand van zaken Zorg & Welzijn en Waardigheid & Trots op Locatie 
Grote gezamenlijke activiteiten worden enigszins afgeschaald. De bedoeling is dat er in de 
huiskamers meer activiteiten worden gedaan, waarbij ook de zorgmedewerkers gaan begeleiden. 
 
Stand van zaken Kwaliteitsplan 2021 
Wensen en behoeften van de bewoners zijn leidend. Zo wordt de levensgeschiedenis van de 
bewoner via CarenZorgt ingevuld door familie. Gestreefd wordt om familie en vrienden zoveel 
mogelijk te betrekken bij het leven van bewoners. Twee keer per jaar vindt er een 
zorgleefplanbespreking plaats, waarvan een keer met familie en EVV-er en een keer middels een 
multidisciplinair overleg. Binnenkort worden familieavonden weer opgestart. 
 
Een aantal CR-leden heeft op 2 juni het kwaliteitsgesprek bijgewoond. Dit was een plezierige 
bijeenkomst en de waardering was over het algemeen erg positief. 
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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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