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Positief advies m.b.t. benoeming nieuwe Teamleider Zorg 
De cliëntenraad heeft, na een goed adviesgesprek, positief 
geadviseerd met betrekking tot de benoeming van mevr. Bianca van 
Mourik als Teamleider Zorg voor PG (Beatrixlaan en Julianalaan) en 
gerontopsychiatrie (Emmalaan en Wilhelminalaan). Wij wensen haar 
veel succes toe bij haar werkzaamheden. 
 
Instemming medezeggenschapsregeling Zorggroep Charim 
Alle cliëntenraden van Zorggroep Charim is gevraagd instemming te 
verlenen m.b.t. de nieuwe medezeggenschapsregeling die 
binnenkort ondertekend zal worden door (hopelijk) alle cliëntenraden 
en de voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Charim. De 
cliëntenraad van De Meent heeft ingestemd. 
 
Corona 
De cliëntenraad wordt door de locatiemanager continu op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken m.b.t. corona binnen De Meent. Aan de voorzorgsmaatregelen wordt de hand gehouden en 
er is overleg om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Stand van zaken Zorg & Welzijn 
De coaches van Waardigheid & Trots op Locatie zijn gestart met hun werkzaamheden op De 
Meent. Op dit moment wordt vooral gekeken naar somatiek en Kastanjehof. Welzijn en activiteiten 
worden voornamelijk op de huiskamers en de eigen woning aangeboden.  
 
Beëindiging functie mantelzorgondersteuner 
Naar aanleiding van berichten die de cliëntenraad hebben bereikt m.b.t. het beëindigen van de 
functie mantelzorgondersteuner is er op 27 oktober jl. namens diverse gremia een brief aan de 
Directeur Zorg gestuurd met het verzoek in gesprek te gaan en dit besluit alsnog terug te draaien. 
Helaas heeft de Directeur Zorg aangegeven, het Programma Omzien, waar de 
mantelzorgondersteuners onderdeel van uitmaken, alsnog stop te zetten. De EVV’ers zullen 
bewoners in de toekomst informeren over hoe om te gaan met dementie en wat te verwachten als 
een dierbare in het verpleeghuis komt te wonen. De cliëntenraad betreurt dit besluit, waar de 
cliëntenraad helaas niet bij betrokken is geweest, ten zeerste en zal er nauwlettend op toezien dat 
er een passende opvolging en borging zal plaatsvinden m.b.t. de werkzaamheden van de 
mantelzorgondersteuners.  
 
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. Er zijn ongeveer zes vergaderingen per jaar en 
doorlezen van de stukken doet u thuis in alle rust. En als bewoner, mantelzorger of familielid hebt 
u echt de nodige kennis in huis die wij nodig hebben. Dus alstublieft … meldt u aan! 
 
 

        Trix van Essen 
        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. 

Trix van Essen 
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