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Samenstelling cliëntenraad 
De zittingstermijn van één van onze cliëntenraadsleden, dhr. 
Munnix, loopt in september reglementair af. Gedurende acht 
jaar heeft dhr. Munnix zich ingezet voor de bewoners van De 
Meent en met name voor D’n Aok. Eens te meer reden om 
een beroep op u te doen om u (mantelzorger, familielid of 
vrijwilliger van D’n Aok) aan te melden als lid van de 
cliëntenraad. Onlangs is de folder van de cliëntenraad verspreid via de postvakjes van onze 
bewoners. Hopelijk heeft u die inmiddels gelezen.  
 
Corona 
Tot blijdschap van bewoners en personeel is het verplicht dragen van mondkapjes inmiddels 
afgeschaft. Het coronakernteam laat zich bij de beslissingen over te nemen maatregelen leiden 
door de richtlijnen van het RIVM. De cliëntenraad sluit zich daarbij aan. 
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem & Grift, Frisia en Ritmeester 
De businesscase m.b.t. de verbouwing van Scheepjeswol, Eem & Grift, Frisia en Ritmeester is in 
de afrondende fase en zal binnenkort met de cliëntenraad worden gedeeld. Naar verwachting kan 
in januari/februari 2022 worden gestart met de verbouwing, die zal bestaan uit het leggen van 
nieuwe vloeren, muren schilderen, gaten dichten, nieuwe keukens plaatsen etc. Nadere 
informatie ontvangt u vanuit de organisatie.  
 
Stand van zaken Zorg & Welzijn en Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) 
Het project WOL is inmiddels van start gegaan en werkgroepen gaan aan de slag met 
verschillende thema’s zoals MIC-meldingen en Leren en Ontwikkelen.  Daarnaast worden er 
HBO-kwaliteitsverpleegkundigen geworven. Zij gaan de teams o.a. coachen op kwaliteit van zorg 
en welzijn. 
 
Stand van zaken traject Vrijheid en Veiligheid 
Soms kiezen verpleeghuizen voor het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen. Dit wordt 
gedaan in het belang van de veiligheid van de bewoner of de medewerkers. Alleen blijkt dat het 
ongewenste gedrag hier niet altijd mee vermindert. Cliënten raken gefrustreerd omdat zij in hun 
vrijheid beperkt worden en worden juist onrustiger. Steeds meer zorginstellingen willen dan ook 
de vrijheid beperkende maatregelen verminderen.  
Vorig jaar is er in dit kader een pilot op Pollux gestart m.b.t. het openstellen van PG-afdelingen 
middels het gebruik van GPS. Door technische onvolkomenheden kan dit traject echter nog niet 
worden uitgerold. Naar verwachting zal dit in de loop van 2022 zijn opgelost. Medewerkers van 
De Meent zijn inmiddels geschoold voor de Wet Zorg en Dwang. 
 
Kwaliteitsplan 2022 
De cliëntenraad zal de speerpunten voor het kwaliteitsplan 2022 bepalen. De kaderbrief “Samen 
voor elkaar” wordt daarbij als leidraad gebruikt. 
 

Gert van Asselt 
Lid 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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