
 
Nieuws van cliëntenraad De Meent/D’n Aok 
Vergadering 17 januari 2023 
 
Op 17 januari heeft de CR vergaderd met de interim locatiemanager, 
mevr. Ineke van Dijk. Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen 
besproken. 
 
Stand van zaken verbouwing Industriehof 
Door voortschrijdend inzicht loopt de verbouwing van Industriehof 
enige vertraging op. Er worden nadere plannen gemaakt m.b.t. de 
toekomstbestendigheid van De Meent en Industriehof. De verwachting is nl. dat het aantal mensen op 
somatiek gaat afnemen omdat mensen langer thuis blijven wonen. 
 
Rapportage kwartaal 4 
De CR heeft de algemene rapportage van kwartaal 4 ontvangen. De rapportage is toegelicht door de 
locatiemanager. 
 
Werving en selectie van nieuwe locatiemanager 
Er wordt hard gewerkt aan de werving en selectie van een nieuwe locatiemanager. Op het moment dat u dit 
leest, heeft de CR gesprekken gevoerd met een kandidaat locatiemanager. Hopelijk kunnen wij u hier 
binnenkort meer over vertellen. 
 
Oproep Zorgkaart Nederland 
De cliëntenraad roept u opnieuw op om een review/waardering te schrijven over De Meent op 
www.zorgkaartnederland.nl.  U kunt aangeven waar u blij mee bent en wat beter kan. Uw mening helpt 
andere mensen bij het kiezen van een zorgaanbieder. U typt bij zorgaanbieder kiezen De Meent, D’n Aok of 
De Kleine Meent in en de rest wijst zich nagenoeg vanzelf. 
 
Contact met arts  
De CR heeft aandacht gevraagd voor de communicatie tussen bewoner/1e contactpersoon en de arts op 
het moment dat de artsenvisite geen doorgang kan vinden. De CR vindt het belangrijk dat bewoners met 
ziekteverschijnselen direct behandeld worden en het bezoek van de arts niet wordt doorgeschoven naar de 
volgende week.  
 
Jaarverslag CR De Meent 2022 
Het jaarverslag 2022 van de CR CR is vastgesteld. Deze kunt u teruglezen op de website.  
 
Onze CR 
De CR van De Meent bestaat op dit moment uit de volgende personen: Albert van Laar (voorzitter), Gert 
van Asselt (secretaris), Joke de Vries, Wilmie Bos, Trix van Essen en Flip van de Waerdt. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Naast deze toppers zijn wij nog steeds op zoek naar meer leden om onze CR te versterken. Als CR 
behartigen wij in het overleg met de locatiemanager de belangen van de bewoners. Op de agenda komen 
bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg, de maaltijden, welzijn, hygiëne, brandveiligheid en andere faciliteiten 
op de locatie. Mocht u als bewoner, familielid of vrijwilliger belangstelling hebben om een bijdrage te 
leveren aan de CR, laat het ons weten. We kunnen vrijblijvend een keer praten over wat u zou willen doen, 
wat voor u mogelijk is en de mogelijkheden die wij te bieden hebben. U kunt het verschil maken als het om 
inspraak van bewoners gaat.  

 
Manuele van Nieuwamerongen 

Ambtelijk 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 via de ambtelijk secretaris 

(Manuele van Nieuwamerongen) via 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. 

Manuele van 
Nieuwamerongen 
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