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1. Jaarplan naar aanleiding van de kaders 2017  

 

2016 stond in het teken van onze ambitie om te komen tot “werken en wonen in zelfregulerende gemeenschappen”.  

Dit hebben we gedaan door echt door te kantelen en onze organisatie anders in te richten. Sint Anna gaat in 2017 

werken vanuit het zelfregulerend vermogen van eenieder. Ook zal onderlinge aanspreekbaarheid meer georganiseerd 

worden, wat vraagt om een andere organisatiecultuur. Horizontaal samen zaken oplossen in plaats van verticaal sturen. 

Het doel is om uiteindelijk te komen tot maximale zelfregulering, door gebruik van de talenten en mogelijkheden van 

bewoners en medewerkers.  

In 2017 zal zelfregulering in Sint Anna meer zichtbaar en merkbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat de 

randvoorwaarden, de beschikbare middelen en het mandaat per gemeenschap concreet en geoptimaliseerd zijn.  

 

Vanuit zelfregulerende gemeenschappen uniek 

Zelfregulerende gemeenschappen als uitgangspunt past in de ontwikkelingen van Sint Anna, waarin de focus ligt op het 

optimaal in hun kracht zetten van bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. In 2017 zal met name 

aandacht besteed worden aan de urgentie van de negatieve noodzaak (lean en doelmatiger werken) en de positieve 

ambitie (gelukkige mensen). De vorm is er: nu de inhoud nog!  
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Strategische kaders 2017 

Onze vijf strategische uitgangspunten worden in 2017 de kaders waarop risicobeheersing plaatsvindt. 

 

Mensgerichtheid 

 Risico 1: het unieke van Sint Anna vervalt wanneer bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers - vanuit 

eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid - onvoldoende naar de verwachtingen en behoeften binnen de 

zelfregulerende gemeenschap naar elkaar luisteren. 

 Resultaat: 

□ Op www.zorgkaartnederland.nl gemiddeld een 8,5. 

 

Welbevinden van bewoners en medewerkers  

 Risico 2: bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers, die zich niet betrokken en verantwoordelijk voelen 

bij een Uniek Sint Anna - leven en werken in gemeenschap en zelfregulerende teams - veroorzaken onrust en brengen 

de continuïteit (ziekte/verloop) van zorg- en dienstverlening in gevaar. 

 Risico 3: door veranderingen in de (zorg)financiering treden er ook veranderingen op voor de bewoners. Het draagvlak 

bij bewoners en medewerkers voor verandering neemt af wanneer zij niet voldoende betrokken zijn. Ontevreden 

bewoners en medewerkers zijn het gevolg. 

 Resultaat: 

□ Positieve terugkoppelingen uit de gesprekken van de CR contactpersonen met de huiskamers ZRG. 

□ Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en gesprekken OR met de teams zijn positief. 

 

Het kwaliteitsmanagementsysteem is een middel en geen doel op zich 

 Risico 4: wanneer wij ons blijven richten op het behalen van een kwaliteitskeurmerk, zonder behoefte hieraan bij 

bewoners en medewerkers, wordt het een doel op zich. 

 Resultaat: 

□ Er is een passend extern “keurmerk” voor Sint Anna na Review HKZ (externe audit) in januari 2017. 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Financieel gezond zijn 

 Risico 5: onvoldoende inspelen op de veranderende financiering en de veranderende vraag van (potentiële) bewoners 

door vast te houden aan teveel intramurale capaciteit en nieuwe producten niet voldoende inkopen (VPT/ MPT). 

 Risico 6: Sint Anna kan haar unieke karakter niet behouden, wanneer zij geen oplossing vindt voor de landelijke 

bezuinigingen op de zorggelden (WLZ, ZVW en WMO).  

 Risico 7: Sint Anna blijft niet financieel gezond, indien de lange termijn financiële afspraken door goede huur- en 

dienstverleningsafspraken met EJP niet op lange termijn geborgd zijn en er goede samenwerking met partners in de 

regio plaatsvindt.  

 Resultaten: 

□ De bestuurder heeft goede contacten met de zorginkopers en er wordt minimaal 95% van het budget uit 

onderhandelingen gehaald. 

□ Na inhoudelijke dossiercontrole door CZ uitvoeren in de loop van 2017 helderheid en productieaanpassing. Liefst 

maart / april, een en ander is afhankelijk van beschikbaarheid medisch adviseur CZ.  

□ Er is een heldere huisvestigingsvisie - liefst in overeenstemming met vastgoedvisie EJP - voor 1 april 2017 en in 

mei 2017 vastgesteld door de RvT. 

□ De verplichte budgetratio’s worden gehaald. 

 

 

Marktgericht 

 Risico 8: voldoende helderheid in de markt over wat Sint Anna te bieden heeft in de markt en voldoende potentiële 

bewoners op de wachtlijst. 

 Risico 9: zonder het versterken van de huidige samenwerkingsrelaties, met de diverse ketenpartners en het uitbouwen 

van het netwerk, staan we niet sterk als kleinschalig woonzorgcentrum.  
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 Resultaat: 

□ Er staan minimaal 10 intramurale kandidaat bewoners op de wachtlijst. 

□ Sint Anna is flexibel in de bezetting van haar gemeenschappen en haar intra- en extramurale beleid is volgend aan 

wat de markt vraagt. Voor 2017 wordt uitgegaan van 116 intramurale bewoners en 64 extramurale bewoners. 

□ Langdurige samenwerking en jaarlijks positieve evaluatie met samenwerkingspartners. Wanneer contracten 

aflopen wordt kritisch een nieuw offertetraject ingegaan.   

□ De website, overige communicatie en PR middelen zijn up to date en voldoen aan de eisen van de klanten en 

partners. 

 

 

Jaarplan per zelfregulerende gemeenschap in 2017 

In de jaarplannen per gemeenschap zijn drie punten van belang. 

1. Het waarmaken en borgen van gedragsverandering naar eigen verantwoording; 

2. Het aanwakkeren van eigenaarschap en het zelfregulerend vermogen van bewoners en medewerkers; 

3. Het vergroten van het aanpassingsvermogen, wendbaarheid, gedragsvrijheid, slagvaardigheid en daadkracht in het 

team. 

 

Resultaten waar in 2017 per team aan gedacht kan worden: 

 Bewonerstevredenheid met klein budget, waarbinnen men een aantal gemeenschapszaken zelf kan inregelen. 

 Medewerkertevredenheid, vrijwilligertevredenheid en tevredenheid mantelzorgers. 

 Productiviteit en informatie team. 

 Preventie ziekteverzuim. 

 Kwaliteit, veiligheid en innovatie op ZRG niveau. 

 

 

 


