
 

 
Nieuws van cliëntenraad De Meent, 
vergadering 3 maart 2020 

 

 
Vrijheid en Veiligheid 
In de vorige nieuwsbrief is er een mededeling gedaan dat   
vanaf een nog nader te bepalen datum de afdeling Pollux 
(PG-afdeling) van 10.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 
17.00 uur de afdelingsdeur voor enkele uren van het slot 
zal worden gehaald. Wat was het voornemen? 
De bewoners van Pollux ontvangen een polsband die op 
bepaalde punten in De Meent een melding geeft naar het zorgtoestel, zodat medewerkers weten 
waar een bewoner ongeveer is. Bewoners die daar behoefte aan hebben en daartoe in staat zijn, 
kunnen dan de afdeling verlaten voor een wandeling. Gedurende de pilot van twee maanden is 
op de voordeur van De Meent een codeslot actief. Naast het openstellen van een afdeling zal ook 
een enkele bewoner worden voorzien van een GPS-tracker, zodat hij/zij naar buiten kan gaan. In 
overleg met verwanten zijn hierover afspraken gemaakt. Doelstelling is het opdoen van ervaring 
met het creëren van meer vrijheden voor bewoners waar dat verantwoord bij is.  
Aangezien de technische kant nog niet op orde is, wordt de startdatum uitgesteld. De CR zal een 
positief advies verstrekken mits de technische kant op orde is en mevr. Bulten wordt verzocht de 
startdatum t.z.t. mee te delen. 
 
Ontwikkelingen WelzijnsPalet 
De CR heeft een notitie ontvangen van het WelzijnsPalet met daarin de ontwikkelingen vermeld 
die  de Meent tegemoet kan zien. Veel aandacht zal worden gegeven aan individuele 
activiteitenbegeleiding. Nu zijn er veel grote activiteiten, maar bewoners willen daaraan vaak niet 
deelnemen en prefereren activiteiten op de eigen huiskamer. De CR wil graag dat de activiteiten 
van het WelzijnsPalet een integraal onderdeel vormen van de zorg en niet afhankelijk moeten zijn 
van een beschikbaar budget van een locatie. 
 
Overleg met teamleiders 
De cliëntenraad heeft in deze vergadering een vruchtbaar overleg gehad met een aantal 
teamleiders van de  Meent. Met hen is gesproken over de kwaliteit van de zorg en welke zaken 
door de cliëntenraad belangrijk worden gevonden. Afgesproken is dat een aantal 
aangelegenheden die de bewoners aangaan, worden verbeterd. 
 
Linnendienst 
De voorgestelde veranderingen met betrekking tot het wasgoed (linnendienst) zullen per 1 april 
2020 ingaan. De bewoners/familie zullen hiervan bericht krijgen. 
 
KPN Zorgpropositie 
De uitvoering van de voorgenomen plannen zal naar verwachting in april/mei starten . 

 
 

Albert van Laar 
Voorzitter Cliëntenraad De Meent 

 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bulletin, dan kunt u contact opnemen met CR De Meent middels het emailadres: 

clientenraad-demeent@zorggroepcharim.nl Ook kunt u kijken op de website http://demeentveenendaal.nl/clientenraad voor de laatste informatie 

rondom CR  De Meent en de CCR van Zorggroep Charim. 
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