
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 23 augustus 2022 
 

Oproep Zorgkaart Nederland 
De cliëntenraad roept u op om een review/waardering te 
schrijven over De Meent op www.zorgkaartnederland.nl.  
U vertelt wat u goed vindt aan uw zorgaanbieder en wat u 
niet goed vindt. Uw mening helpt andere mensen bij het 
kiezen van een zorgaanbieder. U typt bij zorgaanbieder 
kiezen ‘De Meent’ in en de rest wijst zich vanzelf. 
 
Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur 
De cliëntenraad heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Hofsteenge als 
interim voorzitter van de Raad van Bestuur per 12 juli jl. 
 
Kwaliteitsplan 2022 en Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) 
De cliëntenraad heeft de concept eindrapportage van Waardigheid & Trots op Locatie 
ontvangen. Eind juni is het traject afgerond en hebben er eindgesprekken 
plaatsgevonden. Charim-breed wordt bekeken hoe e.e.a. geborgd kan worden. 
 
Stand van zaken Vrijheid & Veiligheid 
Met het openstellen van enkele afdelingen blijkt dat bewoners niet ver van de afdeling af 
lopen. Aan medewerkers en familie is gevraagd om de bewoner af en toe te volgen en te 
observeren waar deze stopt of kijkt. Dit geeft vertrouwen dat het goed gaat. Vanuit het 
kwaliteitsoverleg is besloten om, samen met de Behandeldienst, een nieuwe bijeenkomst 
voor medewerkers te organiseren over de Wet Zorg en Dwang (Wzd) om de 
onbekendheid weg te nemen. Tevens is er een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor 
bewoners (en familie).   
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem en Grift , Frisia en Ritmeester 
De locatiemanager deelt mee, dat de adviesaanvraag en businesscase enige vertraging 
oplopen, waardoor de verbouwing dit jaar niet meer zal plaatsvinden. De badkamers 
zullen worden aangepast en de verschillende opties van vloeren voor de Industriehof 
moeten nog nader onderzocht worden. Het doel is om bewoners zo min mogelijk overlast 
te laten ondervinden tijdens de werkzaamheden. Van de open ruimte bij Eem & Grift zal 
een huiselijker geheel worden gemaakt, eventueel met openslaande deuren naar de tuin. 
De materiaalprijzen zijn intussen sterk verhoogd waardoor de bouwkosten hoger zullen 
uitvallen. 
 
Visiedocument informele zorg 
Onder informele zorg valt de zorg die wordt verleend door verwanten van 
bewoners/cliënten, hun netwerk en vrijwilligers. Via de Manager Begeleiding heeft de 
cliëntenraad informatie ontvangen over de ontwikkeling van het visiedocument rondom 
informele zorg (hier valt het vrijwilligersbeleid onder). Het is de bedoeling dat dit 
visiedocument zorgvuldig en in gezamenlijkheid tot stand komt. De cliëntenraad zal 
binnenkort worden uitgenodigd voor een groepsgesprek. 

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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