
 
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 5 april 2022 
 

 

Vervulling vacature cliëntenraad 
De cliëntenraad verwelkomt met veel genoegen de 
heer Van de Waerdt die zich bereid verklaard heeft 
zitting te nemen in de cliëntenraad. De heer Van de 
Waerdt zal  naast de algemene zaken aangaande de 
cliëntenraad extra aandacht besteden aan locatie D’n 
Aok. 
 
Kennismaking met de nieuwe locatiemanager mevr. Ineke van Dijk 
Eind januari is mevr. Van Dijk gestart als interim locatiemanager van De Meent, 
D’n Aok en De Kleine Meent. Zij zal voor de periode van één jaar blijven. Dit biedt 
haar de kans om het WOL-traject (Waardigheid & Trots op Locatie) af te ronden, 
op te volgen en te borgen. De cliëntenraad heeft alle vertrouwen in een kritisch-
constructieve samenwerking gedurende het komende jaar. 
 
Kwaliteitsplan 
Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden waar een aantal punten uit naar 
voren is gekomen: 

• persoonsgerichte zorg; 

• het openen van de deuren in het kader van de Wet Zorg en Dwang; 

• integratie van Zorg en Welzijn; 

• MIC- en MIM-meldingen (Melding Incidenten Cliënten en Melding Incidenten 
Medewerkers); 

• aanstellen kwaliteitsverpleegkundigen; 

• aanstellen gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie. 
 
Deze punten zijn ingebed in het jaarplan 2022. In mei wordt de eindscan 
uitgevoerd en vervolgens wordt het traject rond mei/juni van dit jaar afgerond. 
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem en Grift, Frisia en 
Ritmeester 
De revitalisering heeft enige vertraging opgelopen. De advies- en/of 
instemmingsaanvragen richting cliëntenraden volgen in de zomer van 2022. Voor 
de zomer wordt een glazen corridor op Oranjehof gerealiseerd. Dit zal naar 
verwachting enige overlast opleveren. Na de zomer staan de bouw van een serre 
op Pollux en de openslaande deuren op Castor op de planning 
 

Gert van Asselt 
Secretaris cliëntenraad De Meent/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. 

Gert van Asselt 
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