
 
 
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 23 november 2021 
 
 
Corona  
Ten tijde van de laatst gehouden vergadering van de 
cliëntenraad waren er nog geen vergaande maatregelen van 
kracht. Inmiddels is de situatie drastisch gewijzigd. Het 
kernteam heeft moeten besluiten tot forse beperkingen van 
bijvoorbeeld bezoek en tot aanscherping van andere 
preventieve maatregelen. Het coronakernteam laat zich bij de 
beslissingen over te nemen maatregelen leiden door de 
richtlijnen daaromtrent van het RIVM. De cliëntenraad sluit zich 
daar bij aan. 
 
Kwaliteitsplan 
Het kwaliteitsplan 2021 loopt op koers, met uitzondering van de leefcirkels m.b.t. de Wet Zorg en 
Dwang. Dit wordt veroorzaakt door technische problemen. Hier zijn recentelijk weer duidelijke 
afspraken over gemaakt. In december worden de mobiele telefoons geïmplementeerd om              
’s nachts camera’s op de kamers uit te kunnen lezen. Er zal eerst een test worden uitgevoerd bij 
twee of drie bewoners, waarna in april heel De Meent (voor zover nodig) ingeregeld moet zijn en 
alle medewerkers moeten zijn getraind.  
 
Inspraak en medezeggenschap 
Mede naar aanleiding van de onlangs door CR-leden bezochte workshops wordt het belang van 
het invullen van Zorgkaart Nederland nog eens benadrukt.  
 
Mantelzorgondersteuning 
In november zijn alle direct betrokkenen geïnformeerd over het verdwijnen van de functie 
Casemanager Mantelzorg oftewel mantelzorgondersteuner. De taken van de Casemanagers 
Mantelzorg zullen door de EVV’ers worden overgenomen. 
 
Vacatures CR De Meent 
De cliëntenraad van De Meent en D’n Aok is nog steeds op zoek naar nieuwe leden en met name 
naar een 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 gerust 
voor meer informatie over de CR naar onze Ambtelijk Secretaris, Manuele van Nieuwamerongen, 
telefoonnummer 06-30945353. 
 

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. 

Gert van Asselt 
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