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Waardigheid & Trots op locatie 
Het ondersteuningsprogramma Waardigheid & Trots op locatie is 
in januari 2019 van start gegaan. Deelnemende 
verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen 
aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op 
maat ontvangen. 
De Meent is onlangs door de coaches van Waardigheid & Trots 
getoetst. De teams en TL’s binnen De Meent zullen gedurende 
1,5 jaar worden opgeleid door proces- en strategisch coaches. Communicatie en borging zijn van groot 
belang en een omslag voor de zorg in denken en uitvoeren zal nodig zijn. Er wordt tevens een 
kwaliteitsverpleegkundige aangesteld. Het is van belang dat de zorg de bewoner kent, goede zorg verleent, 
methodisch werkt en zorgleefplannen goed invult en dat ondersteunende diensten goed werken. Er zal 
worden gestuurd en ingezoomd op werkafspraken (geschreven en ongeschreven) en er zal gecoacht en 
besproken worden waarom bepaalde afspraken niet worden nagekomen.  
 
Mededelingen Locatiemanager inzake corona 
Nadat De Meent de 1e coronagolf goed heeft doorstaan, moeten we nu helaas melden dat er (ten tijde van 
de vergadering) bewoners en medewerkers positief getest zijn binnen De Meent. Op de afdeling die het 
betreft zijn alle voorzorgsmaatregelen getroffen. De locatie zal nier meer in zijn geheel gesloten worden, 
maar er wordt gekeken naar passende maatregelen. Alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers worden 
verplicht een mondkapje te dragen en bezoekers moeten hun handen desinfecteren en hun naam 
registreren. De locatiemanager neemt inmiddels deel aan het coronakernteam van Zorggroep Charim. 
 
Stand van zaken verbouwing Scheepjeswol, Eem & Grift, Frisia en Ritmeester  
Dit jaar wordt gekeken naar de kosten voor de huiskamers en de keukens en dit wordt verder opgepakt in 
2021. Wel zal dit jaar de aanpassing van de kookplaat op de afdeling Eem & Grift worden aangepakt. De 
opening van D’n Aok en De Meent vindt voorlopig niet plaats en de CR adviseert om het uitgespaarde geld 
te besteden aan iets leuks voor de bewoners. 
 
Stand van zaken Zorg en Welzijn  
Speerpunten van de CR zijn: persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid en scholing 
medewerkers.  
 
Kwaliteitsrapportage  
De CR heeft de kwaliteitsrapportage De Meent & D’n Aok & De Kleine Meent t/m juni 2020 ter informatie 
ontvangen. 
 
Stand van zaken klachten Zonnestaete  
De diverse klachten van Zonnestaete (o.a. de lift) zijn grotendeels opgelost. Er wordt gewerkt aan de tv- en 
internetvoorzieningen.  
 
Cliëntenraad  
Steeds weer blijkt hoe belangrijk het is dat er een CR voor de bewoners bestaat!! Ook u kunt bijdragen aan 
het welzijn van de bewoners. Daarom is het soms moeilijk te begrijpen waarom bewoners, mantelzorgers 
en familieleden niet genegen zijn om aan de cliëntenraad deel te nemen. Er zijn 7 vergaderingen per jaar 
en thuis kunnen alle vergaderstukken rustig worden doorgelezen. Wij doen een dringend beroep op u, om 
uw kennis en ervaring m.b.t. uw dierbaren, te delen in de CR. Er zijn op dit moment weer vacatures dus 
alstublieft ... meldt u aan! 
 

Elly Willemsen 
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. 

Elly Willemsen 
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