Nieuws van cliëntenraad De Meent
Wat is een cliëntenraad nu eigenlijk?
De cliëntenraad van De Meent en D’n Aok is samengesteld uit een aantal bewoners, familieleden
of vertegenwoordigers van De Meent en D’n Aok. De cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt
de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de zorginstelling. Elke instelling is verplicht
zich maximaal in te spannen om een cliëntenraad te hebben. Dit is geregeld in de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
Waarom een cliëntenraad?
Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat,
namens alle cliënten, mee over bepaalde (beleids-)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd
advies. Dit is belangrijk, want de cliëntenraad is de enige binnen de zorg- en dienstverlening die
kan praten vanuit of namens de cliënten.
Wie zijn de CR-leden?
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om ons aan u voor te stellen. Op deze manier
leert u ons beter kennen én herkennen. Schroom niet om ons aan te spreken als u ons ziet lopen.
En u kunt uiteraard contact met ons opnemen via de Ambtelijk Secretaris van CR De Meent,
Manuele van Nieuwamerongen, telefoonnummer 06-30945353.
Albert van Laar, voorzitter CR De Meent
Mijn naam is Albert van Laar en ik woon op loopafstand van De Meent. Ik
was twintig jaar bij het Zendings-Diaconessenhuis te Amerongen
werkzaam als hoofd van de financiële administratie. In die functie was ik
verantwoordelijk voor het financiële beleid van onder andere twee
verpleeghuizen en een aantal verzorgingshuizen, waaronder Elim. Gelet
op mijn ervaringen op financieel gebied en regelgeving, maar ook
vanwege mijn betrokkenheid bij de ouderenzorg werd ik gevraagd om lid
te worden van de cliëntenraad van Elim en tevens afgevaardigde namens Elim in de centrale
cliëntenraad van Zorggroep Charim en later voorzitter van de centrale cliëntenraad.
Na twee perioden lid te zijn geweest van beide cliëntenraden was ik aftredend. Toen de
toenmalige voorzitter van de cliëntenraad van De Meent per 1 januari 2017 aftrad, ontstond voor
deze functie een vacature. Ik werd toen gevraagd voorzitter van De Meent te worden en dat heb
ik graag aanvaard. Sinds 1 januari 2019 ben ik daarnaast opnieuw voorzitter van de centrale
cliëntenraad van Zorggroep Charim.
Ik heb geen familielid in De Meent wonen en vertegenwoordig dus geen bewoner; ik ben min of
meer een technisch en onafhankelijk voorzitter. Dat heeft soms veel voordelen, maar kent ook
nadelen, maar ik voel me niettemin zeer betrokken bij de ouderenzorg.
Rina Niemeijer, afgevaardigde Lindenlaan + Eikenlaan (Kastanjehof)
Mijn naam is Rina Niemeijer en mijn man Rob verblijft sinds augustus
2017 op de Eikenlaan van de Kastanjehof in De Meent. Toen mij
gevraagd werd zitting te nemen in de CR heb ik geaarzeld, maar bedacht
me, dat ik kon proberen de mensen die dat helaas niet zelf meer kunnen
via deze weg een stem te geven. Dus ben ik nu ruim twee jaar lid van de
CR waar ik de Eikenlaan en Lindelaan van de Kastanjehof
vertegenwoordig. Mocht u als familie of mantelzorger iets graag in de CR
besproken zien, aarzel dan niet en laat mij dat a.u.b. weten via een berichtje in het postbakje van
de heer Niemeijer op de Eikenlaan of via de Ambtelijk Secretaris (zie contactgegevens
hierboven). Wellicht tot ziens.

Nico Baars, afgevaardigde Ritmeester + Frisia + Scheepjeswol
(Industriehof)
Mijn naam is Nico Baars en ik ben bewoner van de afdeling Ritmeester.
Vanaf 2001 ben ik in De Meent komen wonen, waar toen ook mijn moeder
al woonde. Ik was destijds medeoprichter van de toenmalige CR, waar ik

ruim acht jaar lid van ben geweest. Na een tussenjaar ben ik inmiddels weer twee termijnen lid
van de CR. Ik vind het belangrijk dat bewoners lid zijn van de CR, omdat juist zij precies weten
wat zich afspeelt binnen ons huis. Zij zijn als het ware de ‘gebruikers’. Daarom hierbij een oproep
aan bewoners van De Meent die lid willen worden van de CR. Wij hebben u hard nodig!
Elly Willemsen, afgevaardigde Eem & Grift (Industriehof)
Mijn naam is Elly Willemsen-Brandsen, ik ben een dankbare en trotse
moeder van 2 zoons en 2 dochters en inmiddels 9 kleinkinderen. Ik houd van
tuinieren, wandelen en vooral fietsen, toen mijn man nog leefde hebben wij
duizenden kilometers gefietst langs grote rivieren in binnen- en buitenland.
Toen de Meent pas geopend was, heb ik daar ruim 1 jaar als vrijwilligster
bezigheidstherapeute gewerkt. Ik ben een mensenmens, dus vrijwillig een
steentje bijdragen waar nodig, doe ik graag.
Sinds januari 2016 ben ik opnieuw betrokken bij De Meent, omdat mijn man toen werd
opgenomen op de afdeling Eem/Grift. De CR zocht destijds een CR-lid voor deze afdeling en
omdat ik het persoonlijk belangrijk vind een steentje bij te dragen aan het welzijn van alle
bewoners van De Meent, heb ik mij opgegeven. Ik vind het heel zinvol en dankbaar werk en als
CR-lid kun je wel degelijk het verschil maken! Wij hebben als CR een goede samenwerking met
de locatiemanager en door naar elkaar te luisteren, doen wij onze uiterste best het voor de
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
Trix van Essen, afgevaardigde Beukenlaan en Esdoornlaan (Kastanjehof)
Mijn naam is Trix van Essen en ik ben 78 jaar. Tijdens mijn werkzame leven
en in de jaren daarna heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan (samen met mijn
man en alleen). Toen mijn man liever thuis wilde blijven en ook liever had
dat ik daar was, is het een na het ander gestopt. Langzamerhand werd
duidelijk dat de oorzaak Alzheimer was. Zolang ik hem zelf verzorgde was
er geen tijd en geen energie meer om buiten dat nog iets te doen. Ruim
twee jaar geleden werd hij opgenomen. Eerst in Bilthoven en later in De
Meent, waar ik hem zelf kon bezoeken. Toen mijn energie weer wat terugkwam, wilde ik wel weer
iets gaan doen, maar behalve een taalmaatje (lesgeven was tenslotte mijn beroep) had ik nog niet
iets gevonden waarvoor ik mezelf geschikt achtte. Tot een verzorgster van de Beukenlaan waar
mijn man wordt verzorgd me wees op de CR waarvoor nog leden nodig waren. Na een gesprek
met de heer Van Laar denk ik dat het me wel lijkt. Als vrijwilliger ben ik (doordat ik op een rollator
ben aangewezen) niet veel waard en dit ligt wel wat in de lijn van dingen die ik vroeger heb
gedaan (zoals o.a. Groene Kruis en Stichting Welzijn Ouderen). Kort gezegd: Ik ben Trix van
Essen, gepensioneerd onderwijzeres. Ik houd ervan vrijwilligerswerk te doen en mijn interesse in
De Meent komt door het feit dat mijn man daar sinds 15 maanden wordt verzorgd op de
Beukenlaan.
Gert van Asselt, afgevaardigde Zonnestaete en Sterrenhof
Mijn naam is Gert van Asselt, 73 jaar. Sinds juni 2019 woon ik samen met
mijn vrouw Tineke in een van de zorgappartementen van Zonnestaete. Wij
komen uit Dronten, maar ik ben van origine een “blauwkous”. Op de vraag
van Albert van Laar (voorzitter van de CR) om lid te worden van de CR heb
ik direct ja gezegd, omdat het me goed lijkt, dat de bewoners van
Zonnestaete ook zijn vertegenwoordigd in de CR. Dit lidmaatschap geeft
mij de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de ins en outs van Charim in het algemeen en De
Meent in het bijzonder.
De nieuwe wetgeving inzake CR-en geeft een extra uitdaging en verantwoordelijkheid voor leden
van de CR. Samen met de andere leden hoop ik die taken te vervullen, waarbij ik in het bijzonder
de belangen van de bewoners en mantelzorgers van Zonnestaete en Sterrenhof zal behartigen.
Schroom niet mij aan te spreken, als u daar behoefte aan hebt.
Ruud Munnix, afgevaardigde D’n Aok
Mijn naam is Ruud Munnix, ik ben 60 jaar en heb ruim 30 jaar in de zorg/hulpverlening gewerkt, waarvan een lange periode in diverse functies
met senioren bij verschillende instanties en verpleeg-/verzorgingshuizen.
Sinds 2013 ben ik vrijwilliger van De Meent (o.a. als chauffeur van de

rolstoelbus, ondersteuner bij fysiotherapie en WelzijnsPalet) en in dat jaar ben ik ook lid van de
CR geworden als afgevaardigde van D’n Aok. Ik ben contactpersoon voor de bewoners van D’n
Aok, hun mantelzorgers en ook voor het personeel aldaar. Daarnaast ben ik namens de CR lid
van St. Vrienden van De Meent. Ik heb de heropbouw en herinrichting van D’n Oak, diverse
teamleiderswisselingen, meerdere familieavonden en ook de zeer recente revitalisering van het
gebouw meegemaakt, inclusief de tijdelijke huisvesting van de bewoners in De Meent.
Ik heb door de tijd heen een warm hart gekregen voor de belangen en rechten van ouderen
binnen De Meent/D’n Oak. U kunt contact met mij opnemen via de Ambtelijk Secretaris (zie
contactgegevens hierboven). Als u wilt, maken we een afspraak en kom ik naar D’n Oak toe. Ik
ben uiteraard geen klachtenoplosser maar wil wel graag uw verhaal of vraag horen en zal dit zo
nodig bespreekbaar maken binnen de cliëntenraad.
Manuele van Nieuwamerongen, Ambtelijk Secretaris CR De Meent
Mijn naam is Manuele van Nieuwamerongen en ik ben geen lid maar
ondersteuner van de CR. Sinds 2005 ben ik bij CR De Meent gestart als
Ambtelijk Secretaris. In die functie probeer ik de CR-en en de leden zoveel
mogelijk bij te staan en inhoudelijk te ondersteunen. Ik zorg voor de secretariële
taken zoals agendabeheer, voorbereiding en notuleren van de vergaderingen en
ik ben aanspreekpunt voor de leden en achterban.
Naast de CR van De Meent ben ik ook ambtelijk secretaris van CR ’t Boveneind,
De Engelenburgh en de centrale cliëntenraad van Zorggroep Charim.
Daarnaast kent u mij wellicht als cliëntenvertrouwenspersoon. In die functie sta ik open voor
iedere vraag of klacht van een cliënt. De cliënt kan bij mij zijn verhaal kwijt en als het nodig is help
ik bij het helder verwoorden van een klacht. Ook adviseer ik welke stappen een cliënt kan
ondernemen bij het indienen van een klacht. Ik heb geheimhoudingsplicht en alle gesprekken zijn
dan ook vertrouwelijk.
Vergadering cliëntenraad van 14 april 2020
De vergadering van 14 april jl. vond plaats door middel van een telefonische verbinding met de
leden van onze cliëntenraad. Dat was wennen, maar verliep naar wens. De belangrijkste punten
uit deze vergadering zijn:
• De cliëntenraad heeft een positief verzwaard advies verleend met betrekking tot de
benoeming van mevrouw A. van Swetselaar in de functie van teamleider voor de afdeling
Eem en de Grift; per 1 mei zal zij in dienst treden.
• De gevolgen van het coranavirus zijn ver strekkend. Alle bezoeken van verwanten van de
bewoners zijn niet toegestaan en dit wordt als een zeer zware maatregel ervaren. De
gevolgen voor de bewoners zijn zeer ingrijpend, hartverscheurend. De locatiemanager heeft
over de getroffen bezoekregeling de familie van de bewoners tijdig geïnformeerd. Helaas zal
deze maatregel langer duren dan we graag zouden willen.
• De cliëntenraad is erg blij dat tot op heden niemand van onze bewoners, maar ook geen
enkel zorgpersoneelslid met het virus is besmet. We horen en bidden dat dit zo mag blijven.
• De revitalisering van de Meent is zo goed als klaar. De officiële opening is tot nader orde
uitgesteld.
• De nieuwe afdeling Gerontopsychiatrie is nu voor een deel bezet met patiënten uit het
ziekenhuis te Ede in verband met de coronavirus.

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
of
telefoonnummer
06-30945353
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.

