
 
Nieuwsbulletin van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 28 september 2021 
Op 28 september 2021 is de CR weer bij elkaar gekomen voor een overleg met de 
locatiemanager. Hierbij zijn o.a. onderstaande onderwerpen besproken: 
 
1. Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) 
Zoals wij u al eerder hebben gemeld, neemt De Meent deel aan het traject Waardigheid & Trots 
op Locatie. Dit is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties uit het 
programma Thuis in het Verpleeghuis. Het programma ondersteunt organisaties bij de uitvoering 
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Mevr. Catrien Aarnoudse is coach van Waardigheid en 
Trots op Locatie en actief betrokken bij het traject op De Meent. Zij bracht de CR tijdens de 
vergadering op de hoogte van de stand van zaken op dit moment en heeft inzicht gegeven in de 
uitgevoerde tussenevaluatie.  In deze tussenevaluatie wordt beschreven hoe is gestart, welke 
stappen zijn gezet, de uitkomsten van de tweede scan en de vervolgstappen. De thema’s waar 
WOL inmiddels aan werkt zijn:  

1e thema: Welzijn (gestart op somatiek en nu ook op PG-afdelingen); 
2e thema: Persoonsgerichte zorg; 
3e thema: Veiligheid (o.a. MIC-meldingen); 
4e thema: Samen leren en verbeteren; 

Volgend jaar zal er extra aandacht worden besteed aan familieparticipatie.  
 

2. Jaarplan/kwaliteitsplan 2022 
De CR heeft ingestemd met het jaarplan 2022 voor De Meent, D’n Aok en De Kleine Meent. De 
CR zal het jaarplan eens per kwartaal agenderen om de punten die hierin benoemd zijn samen 
met de locatiemanager te bespreken en te volgen. 
 
3. Workshop Wmcz 2018 en inspraak voor CR-leden 
Alle CR-leden van Zorggroep Charim hebben in september deel kunnen nemen aan een 
workshop over de Wmcz 2018 (de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Deze wet is 
(anders dan de naam doet vermoeden) vanaf 1 juli 2020 in werking getreden en regelt de 
medezeggenschap van cliënten van zorgaanbieders.  
Op het moment dat u dit bulletin leest, heeft de CR ook deel kunnen nemen aan de workshop 
Inspraak op 5 oktober. Inspraak is een nieuw onderdeel van de Wmcz 2018. Maar de wet schrijft 
niet voor hóe die inspraak er uit moet zien. Zorgorganisaties kunnen het op hun eigen manier 
regelen. Passend bij de mensen die in de instelling verblijven. De CR en locatiemanager gaan 
binnenkort samen in gesprek hoe deze inspraak op De Meent en D’n Aok vormgegeven kan 
worden.   
 
3. Afscheid van CR-lid Ruud Munnix 
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van ons gewaardeerde CR-lid Ruud Munnix. Nadat hij 
twee termijnen deel heeft uitgemaakt van de CR namens D’n Aok, zat zijn taak als CR-lid erop. 
Dit houdt in dat er op dit moment een vacature is voor CR-lid namens locatie D’n Aok.  
 
4. Vacature CR De Meent 
De cliëntenraad van De Meent en D’n Aok is op zoek naar een nieuw lid als afvaardiging vanuit                      
D’n Aok. Wij vragen u als bewoner, familielid, contactpersoon of vrijwilliger de cliëntenraad te 
komen versterken, want wij hebben u en uw ideeën ontzettend hard nodig! Samen met u streven 
wij naar kwalitatief goede zorg. De cliëntenraad van De Meent en D’n Aok komt ongeveer zes 
keer per jaar op dinsdagavond bijeen en bespreekt dan samen met de locatiemanager allerlei 
zaken die van belang zijn voor het wonen en de zorg in De Meent en D’n Aok. Kijkt u ook eens op 
www.werkenbijcharim.nl/vrijwilligers; hier vindt u meer informatie over deze vacature. Kunnen wij 
u binnenkort verwelkomen in onze cliëntenraad? Belt u mij gerust voor meer informatie over de 
CR op telefoonnummer 06-30945353. 

Manuele van Nieuwamerongen 
Ambtelijk Secretaris CR De Meent en D’n Aok 

 
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/D’n Aok. 
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