
 
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 18 januari 2022 
 

Bijpraten met de teamleiders 
Met de teamleiders is uitvoerig van gedachten gewisseld 
over de gang van zaken binnen de afdelingen. Daarnaast 
is door de CR aandacht gevraagd voor onder meer het 
organiseren van inspraak in het kader van de Wmcz 2018 
en het verbeteren van de respons op Zorgkaart 
Nederland. 
 
Vertrek en opvolging locatiemanager 
Met weemoed, dankbaarheid en bloemen heeft de CR afscheid genomen van  
locatiemanager mevr. Maaike Bulten. Een delegatie van de CR heeft een gesprek gehad 
met haar tijdelijke opvolgster mevr. Ineke van Dijk. Als u dit leest heeft de CR positief 
geadviseerd op haar benoeming en is mevr. Van Dijk al twee maanden als interim 
locatiemanager werkzaam op De Meent. Wij wensen haar veel succes toe bij haar 
werkzaamheden. 
 
Kwaliteitsplan en Waardigheid & Trots op Locatie 
Het kwaliteitsplan 2022 zal van start gaan onder leiding van de nieuwe interim 
locatiemanager. M.b.t. Waardigheid & Trots op Locatie worden er vooruitstrevende 
stappen gemaakt samen met het team Begeleiding. Contactpersonen van het 
WelzijnsPalet pakken dit samen met de EVV’ers op. 
  
Vrijheid & Veiligheid 
De CR heeft zich laten voorlichten over de voortgang van het project Vrijheid en 
Veiligheid met betrekking tot leefcirkels en GPS. Er zijn en worden trainingen gegeven 
aan medewerkers, de infrastructuur is vrijwel klaar en gefaseerd zullen de deuren voor de 
bewoners opengaan. Per 1 april moet e.e.a. zijn beslag hebben gekregen, Wellicht wat 
later voor het GPS-gedeelte.  
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem en Grift, Frisia en Ritmeester 
De businesscase voor de Industriehof  moet herzien worden en zal daarna ter 
goedkeuring aan de CR worden voorgelegd. De mogelijkheid wordt bekeken om 
gefaseerd te verbouwen, zodat bewoners tijdens de verbouwing in De Meent kunnen 
blijven wonen. 
 
Vacature CR De Meent 
De vergadering werd bijgewoond door een kandidaat CR-lid, dhr. Van de Waerdt. Na de 
vergadering heeft hij nog een gesprek gehad met de voorzitter van de CR en de TL van 
D’n Aok. Hij heeft daarna besloten definitief toe te treden tot de CR. Wij heten dhr. Van de 
Waerdt van harte welkom in de CR.  
Mocht u ook interesse hebben in deelname aan de CR, neemt u dan contact op met 
Manuele van Nieuwamerongen (Ambtelijk Secretaris CR De Meent) via onderstaand 
mailadres of telefoonnummer. 
 

Gert van Asselt 
Secretaris 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. 

Gert van Asselt 
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