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Begroting De Meent 2021 
De begroting van De Meent laat nog wat langer op zich wachten. 
Zodra de begroting aan de CR is gepresenteerd, zal de CR hierover 
advies verstrekken aan de locatiemanager. 
 
Een nieuwe fase 
Gelukkig kan er vastgesteld worden dat er tot onze grote dankbaarheid geen sprake is (geweest) 
van corona in De Meent. De CR wordt door de locatiemanagers nauw betrokken bij eventuele 
ontwikkelingen. Bij verdenking van een eventuele coronabesmetting wordt er direct getest, zowel 
bij cliënten als bij personeel. Zoals u weet zijn de kerkdiensten weer hervat, hetzij op een 
aangepaste wijze: Mensen van buitenaf worden nog niet toegelaten, deelnemers worden 
geregistreerd en er wordt niet gezongen. De kerkdiensten zullen op korte termijn ook via de tv- 
schermen op de afdelingen worden uitgezonden, zodat iedereen toch ‘aanwezig’ kan zijn. 
Het is ook erg fijn, dat onze bewoners weer bezoek mogen ontvangen en het is mooi om te zien 
hoe ook het nieuwe terras met uitzicht op de inmiddels al fraaie tuin daarvoor benut wordt. 
 
Stand van zaken KPN 
Helaas zijn de werkzaamheden betreffende televisie en internet nog niet hervat. De CR blijft 
vinger aan de pols houden. 
 
Kwaliteitsplan 2021 
De CR heeft samen met de locatiemanager een aantal speerpunten benoemd die volgend jaar 
extra aandacht zullen krijgen in de CR-vergaderingen. Deze speerpunten zijn persoonsgerichte 
zorg, wonen en welzijn, veiligheid en verplichte (bij)scholing voor medewerkers  
 
Koelsysteem/ventilatiesysteem  
Bewoners hebben het tijdens de warme zomermaanden erg heet gehad, ook omdat de 
ventilatoren i.v.m. corona niet aangezet mochten worden op de huiskamers. Wel heeft De Meent 
een koelsysteem dat 8 tot 9 graden lager koelt dan de buitentemperatuur. De filters in dit systeem 
worden nauwlettend in de gaten gehouden. Charim volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM. De 
locatiemanager gaat bekijken hoe één en ander voor volgend jaar beter geregeld kan worden, 
zodat het voor de bewoners aangenamer is. 
 
Domotica 
De Meent is bezig met het inventariseren naar de behoefte rondom domotica. Domotica in de 
zorg staat voor de combinatie van technologie en diensten. Dankzij de diverse systemen wordt de 
kwaliteit van het leven van cliënten vergroot en krijgen zorgmedewerkers extra ondersteuning in 
hun werk. Bekende voorbeelden van zorgdomotica zijn alarmsystemen en video-observatie. 
Inmiddels is in De Meent al wel gestart met GPS bij verschillende bewoners. GPS is een systeem 
om bewoners te kunnen lokaliseren. Momenteel loopt hiervoor een proef op de Pollux. De CR 
wordt van de uitkomsten op de hoogte gehouden.. 
 
Cliëntenraad  
Er is momenteel een vacature in onze cliëntenraad en in de komende tijd volgt er nog een 
vacature. Ik wil u hierbij dus vragen eens na te denken of u eventueel wat zou kunnen en willen 
betekenen voor de CR (zie ook de aparte bladzijde met invulformulier). 
In de afgelopen roerige coronatijd is eens te meer het belang gebleken van inbreng en inspraak 
en we hopen dan ook dat de opengevallen plaatsen snel opgevuld zullen worden door betrokken 
en gemotiveerde bewoners, familieleden of mantelzorgers. 

 Rina Niemeijer  
Lid 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. 
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