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Vergadering 21 juni 2022 
 

Mutatie in Raad van Bestuur 
De cliëntenraad heeft kennisgenomen van het vertrek 
per 1 augustus van de heer Prins als voorzitter van 
de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad heeft 
inmiddels positief geadviseerd over de aanstelling 
van de heer Hofsteenge als tijdelijk opvolger. De 
cliëntenraad heeft haar zorg uitgesproken over het 
veelvuldig gebruik maken van tijdelijke contracten in het management. 
  
Geestelijke verzorging in De Meent en D’n Aok 
De cliëntenraad heeft tijdens de vergadering gesproken met Drs. Ramon Pol. Hij is 
inmiddels dertien jaar geestelijk verzorger van De Meent en sinds een jaar ook van 
D’n Aok en De Kleine Meent. Zijn werkzaamheden bestaan uit individuele 
begeleiding van bewoners, groepswerk, het leiden van Moreel Beraad en 
samenwerking in de vakgroep met vijf andere collega’s. De beschikbare tijd is een 
punt van zorg, temeer daar Drs. Ramon Pol ook zijn aandacht moet richten op 
locatie ’t Boveneind. De cliëntenraad stelt het op hoge prijs dat de christelijke 
identiteit van Charim gewaarborgd blijft. 
 
Medezeggenschap en Inspraak 
Mede als gevolg van recente wetgeving zal er extra aandacht uitgaan naar 
medezeggenschap van onder meer de cliëntenraad en de inspraak van bewoners 
en mantelzorgers. 
 
Kwaliteitsplan 2022 en Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) 
De eindscan van WOL heeft inmiddels plaatsgevonden en het eindrapport is 
geschreven. De coach van WOL en de locatiemanager bekijken hoe de WOL-
onderwerpen geborgd kunnen worden. Deze onderwerpen zullen regelmatig 
besproken worden tijdens teamoverleggen, lunchbijeenkomsten en 
koffiemomenten. 
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem en Grift, Frisia en 
Ritmeester 
Als gevolg van het duurder worden van de verbouwing wordt gewerkt aan een 
nieuwe businesscase. Voorkomen moet worden dat bewoners tijdelijk moeten 
verhuizen. Er zal daarom worden geprobeerd om een kamer in één dag te 
renoveren. 
 
Drukte zomerperiode 
Naar verwachting zal het personeelsrooster tijdens een aantal momenten in de 
zomerperiode niet te dichten zijn. Van personeel en bewoners zal veel flexibiliteit 
worden gevraagd. 

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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