
 

 

 

 

 

 

Betreft: Eindevaluatie Waardigheid en trots-project  

Datum: 2 november 2017 

Voor: Sint Anna 

Van: Lieuwe-Jan van Eck 

 

 

1. Projectbeschrijving 

Geef een projectbeschrijving (van het individuele project). Neem daarin o.a. op: doel project, gebruikte 

strategie/methode/interventie en beoogde resultaat. Daarnaast graag ingaan op wat de organisatie 

echt heeft gedaan en wat de resultaten / ontwikkelingen zijn, ook al wijkt dat af van het initiële 

projectplan (wel graag benoemen). 

 

Het projectplan dat Sint Anna in 2015 schreef voor Waardigheid en trots kreeg de naam ‘Leven en 

werken in unieke gemeenschappen – op weg naar zelfregulerende gemeenschappen (ZRG)’. De 

doelstelling van het project is te komen tot unieke, zelfregulerende gemeenschappen waarbinnen 

bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gang 

van zaken binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg. De strategische uitgangspunten worden 

hiermee waargemaakt: mensgerichtheid, welbevinden van bewoners en medewerkers is leidend, een 

kwaliteitssysteem als middel, financieel gezond blijven en positioneren in de markt.  

 

De invoering van de ZRG is na twee jaar nog in volle gang omdat feitelijk Sint Anna een 

cultuurverandering doorvoert. De rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen binnen de driehoek 

‘cliënt, mantelzorgers en professionals’ zijn wezenlijk anders geworden. De ondersteuning vanuit 

management en ondersteunende diensten is vormgegeven vanuit een nieuwe besturingsfilosofie en 

een nieuwe organisatie-inrichting. Kortom, de organisatie is gekanteld.  

 

Er is veel gedaan de afgelopen 2 jaar. De organisatie is gekanteld en heeft een nieuwe indeling 

gekregen, er is meer activiteitenbegeleiding gekomen, er zijn coaches en stafexperts aangesteld, er 

zijn sterrolhouders in gemeenschappen aangesteld, een twintigtal medewerkers heeft de scholing 

Gespecialiseerd Verzorgende PG (GVP) gevolgd. Ook zijn de middenmanagement lagen weggehaald 

en het management team is een Koersteam geworden. Daarnaast is hard gewerkt om de basis op 

orde te krijgen en te houden. (Zie verder voor concrete resultaten).  

 

Sint Anna heeft bewust de tijd genomen en de ruimte gecreëerd voor de cultuurverandering. Natuurlijk 

is er vanuit het plan W&T gewerkt, maar steeds is heel kritisch naar het proces en de voorgang 

gekeken en bijgestuurd en bijgesteld daar waar nodig. Er is geëxperimenteerd, gevallen en weer 

opgestaan. En gaandeweg ontwikkelt Sint Anna zich naar een nieuwe en eigentijdse duurzame 

zorginstelling waar hele mooie resultaten worden gehaald (zie verder).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tot welke concrete producten heeft dit project geleid? 

Hier betreft het producten voor het specifieke project. Denk aan een tool, boekje, rapport. Indien 

mogelijk, een link naar het product opnemen. 

 

 Notitie Organisatie-inrichting 2014 – 2016 www.sintannaboxmeer.nl. 

 Organogram zonder hiërarchische lagen 

 Profielen van sterrolhouders in gemeenschap 

 Artikel op de website van Waardigheid en trots 

 2 blogs van de bestuurder, Enny Hoenselaar op de website van Waardigheid en trots   

 Filmpje waarin bewoners zelf werven voor personeel Youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag 

 

 

 

3. Is het doel van het project behaald? 

Let op: het gaat hier expliciet om de doelstelling van het project. Eventuele neveneffecten e.d. wordt 

hierna naar gevraagd. 

 

Ja, er is een onomkeerbare beweging op gang gekomen. Het is een verandering van een organisatie 

die voor het nemen van beslissingen “koude” systemen en procedures centraal stelt, gaan naar een 

organisatie die voor het nemen van beslissingen mensen “warm” centraal stelt. De kern is dat de 

huiskamer het hart van de organisatie is geworden. De verantwoordelijkheid en regie ligt 

daadwerkelijk in de gemeenschappen. De organisatie is gekanteld. Tegelijkertijd is het een geleidelijk 

proces en daarom nog een weg te gaan.  

 

 

4. Heeft het project geleid tot andere neveneffecten en/of inzichten? 

Toelichting: denk hierbij aan het vliegwiel effect dat een project kan hebben of het ontstaan van 

nieuwe/betere samenwerkingsverbanden. Soms is het primaire doel niet behaald, maar zijn er wel 

winsten op andere gebieden. Deze willen we ook graag in kaart brengen. 

 

Het project heeft tot vele inzichten geleid, die helemaal of gedeeltelijk aan het project en de 

doelstellingen te relateren zijn. 

 

 Het belang van een heldere visie en het belang deze steeds maar weer te communiceren. De 

visie wordt ook daadwerkelijk gekend en beleefd door de medewerkers en de bewoners, bleek 

tijdens de eindevaluatie met bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers; 

 Het inzicht dat zelfregulering veel te weeg brengt en ook op dit moment nog steeds vragen 

oproept en onduidelijkheden geeft; 

 Bureaucratie is iets anders dan het hebben van regels en procedures. Die laatste blijven nuttig 

maar geen doel op zich;  

 Koersteam, staf en coaches moeten wennen aan een nieuwe rol; 

 Het verwijderen van de hiërarchie(ontbossen) uit de structuur van Sint Anna betekent niet 

automatisch dat deze hiërarchie ook uit het gedrag van alle medewerkers verdwijnt; 

 ‘Ontbossen’ wil niet zeggen dat niemand meer leiding krijgt; 

 Medewerkers dien je in dit soort ingewikkelde en grootschalige cultuurveranderingen écht 

vertrouwen te geven, veiligheid te bieden en gedoseerd verantwoordelijkheid te  geven.  

 Het veranderen van “zeg mij wat te doen(reactief werken) naar ik wil of ga het op de volgende 

manier doen en wat vind jij hiervan(Proactief samenwerken) is niet voor iedereen een 

gemakkelijk stap. Het helpt wel creativiteit te bevorderen;  

  

http://www.sintannaboxmeer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag


 

 Een gemeenschap heeft effectieve stuurinformatie nodig, een handig dashboard; 

 Je verandert als organisatie sneller dan sommige van je stakeholders, daar heb je  mee te 

dealen; 

 Het belang de OR, CR en RvT te blijven betrekken.  

 

5. Wat is de score en het aantal reviews op Zorgkaart Nederland? 

Het betreft uitsluitend de deelnemende locaties.  

 

Score: 8,3 

Aantal waarderingen: 46 

 

6. Heeft de organisatie Zorgkaart Nederland actief onder de aandacht gebracht en zo ja 

hoe? 

 

Ja, in gesprekken met de cliëntenraad, bewoners/ cliënten en mantelzorgers en professionals. 

 

7. Op welke wijze zijn de effecten op cliënten inzichtelijk gemaakt? 

 

Door actief gebruik te maken van Zorgkaart Nederland. En meer nog door gesprekken te voeren, 

vinger aan de pols te houden en aanwezig te zijn en te observeren.  

In overleg met de cliëntenraad wordt gekeken hoe cliënttevredenheid nog beter gemeten kan worden 

en onderdeel kan worden van het ZLPO( 2 maal per jaar Zorg Leef Plan Overleg).  

 

8. Vanuit het perspectief van de interne projectleider: wat zijn de effecten op de cliënten? 

Graag ook  aangeven of de effecten merkbaar zijn (men heeft de indruk dat…) of echt zijn vastgelegd 

door bijv. gebruik van vragenlijsten (kwantitatief) of uitwerking van gesprekken (kwalitatief). 

 

 Cliënten en bewoners hebben meer regie, zij kunnen, willen en durven zelf meer te doen en te 

vragen binnen hun gemeenschap 

 Er is meer aandacht voor het levensverhaal van de cliënt 

 Er is meer tijd en aandacht voor dagbesteding en dagactiviteiten in de huiskamers en 

daarmee een zinvolle invulling van de dag 

 Mantelzorgers worden intensiever betrokken binnen de gemeenschappen, ook dat betekent 

dat er meer aandacht is voor de achtergrond, de wensen en de behoeften van de cliënten 

 Ondersteunende afdelingen zijn meer faciliterend voor de gemeenschappen 

 

9. Vanuit het perspectief van de cliëntenraad: wat zijn de effecten op de cliënten? 

Graag ook  aangeven of de effecten merkbaar zijn (men heeft de indruk dat…) of echt zijn vastgelegd 

door bijv. gebruik van vragenlijsten (kwantitatief) of uitwerking van gesprekken (kwalitatief). 

 

Zie boven. De cliëntenraad ziet dat er een duidelijke beweging is gemaakt. Het zwaartepunt van 

organiseren ligt in de gemeenschappen en de gemeenschappelijk huiskamers.  

Mantelzorgers zeggen: er is een omwenteling zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Op welke wijze zijn de effecten op professionals inzichtelijk gemaakt? 

 

Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd medio 2016. Deze wordt binnenkort 

herhaald.  

 

Sint Anna is een kleinschalige en hechte organisatie waarin bewoners, mantelzorgers, medewerkers 

en vrijwilligers samen het geluk ervaren om in Sint Anna te mogen wonen en te werken met waarden 

die in een christelijke levensbeschouwing thuishoren. Het inzetten van tools en instrumenten om 

effecten bij medewerkers zichtbaar te maken, past niet bij de strategische uitgangspunten. Sint Anna 

krijgt informatie over de effecten van het project op de professionals door middel van gesprekken met 

medewerkers en door dagelijks ‘in contact te zijn’ met elkaar.  

 

11. Vanuit het perspectief van de interne projectleider: wat zijn de effecten op de 

professionals? 

Graag ook  aangeven of de effecten merkbaar zijn (men heeft de indruk dat…) of echt zijn vastgelegd 

door bijv. gebruik van vragenlijsten (kwantitatief) of uitwerking van gesprekken (kwalitatief). 

 

 Voor de professional staat de zorgrelatie in zijn of haar werk meer centraal 

 In plaats het te zoeken in de hiërarchie, zoeken medewerkers het steeds vaker bij elkaar 

(horizontaal)  

 Medewerkers ervaren in de teams gezamenlijkheid 

 Vanwege de sterrollen kunnen medewerkers meer floreren op hun deskundigheid en passie 

 Medewerkers ervaren dat ‘de lijntjes’ korter zijn en dat er minder bureaucratie is 

 Vanwege de opleiding GVP is er meer deskundigheid op PG vraagstukken 

 De nieuwe werkwijzen binnen de ZRG’s worden steeds duidelijker 

 

12. Vanuit het perspectief van de VAR of (bij afwezigheid) enkele professionals: wat zijn de 

effecten op de professionals? 

Graag ook  aangeven of de effecten merkbaar zijn (men heeft de indruk dat…) of echt zijn vastgelegd 

door bijv. gebruik van vragenlijsten (kwantitatief) of uitwerking van gesprekken (kwalitatief). 

 

 Zoals bovenstaand, dat zijn gedeelde opvattingen.  

 Daarnaast is specifiek door de OR aangegeven de medewerkers meer vertrouwen voelen en 

verantwoordelijkheid nemen, en dat zij zelf zoeken naar mogelijkheden om dingen op te 

lossen.  

 

13. Is het project afgerond en zo nee, waarom nog niet? 

 

Ja, het project is afgesloten en geëvalueerd met een grote groep bewoners, mantelzorgers, 

medewerkers, vertegenwoordigers vanuit de OR, CR en ondersteunende diensten.  

Er zijn concrete plannen voor volgend jaar. Er zal gewerkt gaan worden aan: 

 Implementatie kwalitietskader verpleeghuiszorg 

 De juiste aantallen bewoners per gemeenschap gezien de zorgzwaarte toename en een 

hogere huiskamerbezetting 

 Een personele formatie die past bij de toegenomen zorgzwaarte en werklast 

 Een invalpool en flexibele inzet van medewerkers 

 Wederom een groep verzorgenden de scholing GVP laten volgen 

 Vormen van een lerend netwerk met zorgorganisaties waar de zorgrelatie centraal staat 

 Eigen budgetten voor de ZRG 

 ZRG hun eigen jaarplan laten maken 

 



 

 

14. Vanuit het perspectief van interne projectleider: waar ben je trots op? 

 

Trots op het feit dat het écht gelukt is om een cultuurverandering in gang te zetten. Trots dat de 

gemeenschappen met huiskamers het hart van de organisatie zijn geworden. En ook dat veel zaken 

ingang zijn gezet die heel goed blijken te passen bij het nieuwe ontwikkeld kwaliteitskader. De richting 

door bestuurder en het Koersteam ingezet, is gewoon een goede. De aanpak, zoals hierboven 

beschreven, is succesvol. Er is steeds gekeken en geëvalueerd wat de beste volgende stap kon zijn.  

 

 

15. Vanuit het perspectief van interne projectleider: wat zou je de volgende keer anders 

aanpakken? 

 

De interne projectleider heeft in juli jl. een overdracht geschreven voor de organisatie en haar taken 

en verantwoordelijkheden  zijn opgepakt door de stafexperts. Zij was bij de evaluatie maar is 

inmiddels helemaal met werken bij Sint Anna gestopt omdat de functie van beleidsadviseur niet meer 

past. Het jezelf overbodig maken in zo’n cultuurverandering is een hele spannende.  De volgende keer 

zou dit beter benoemt moeten worden en hier ook voldoende budget voor reserveren 

 

 

16. Kunnen de inzichten van het project ook door andere organisaties worden benut? En 

zo ja, op welke wijze dan? 

 

Ja, de opgedane inzichten over aanpak. Bij de hele cultuur verandering is belangrijk de Raad van 

Toezicht eerder en intensiever betrekken. 

 

17. Heeft het project dusdanige inzichten opgeleverd die een bijdrage kunnen leveren aan 

landelijke wet- en regelgeving en landelijk beleid? 

 

Ja, de speerpunten van de Saatssecretaris( in dit geval van Rijn), waar het project W&T uit voorkomt, 

altijd leidend laten blijven en wet -en regelgeving door politieke veranderingen een doel op zich laten 

worden. Cultuurverandering duurt tijd en geef organisaties die tijd. Biedt veiligheid om niet meteen op 

een zwarte lijst te komen als er iets mis gaat, schenk het vertrouwen dat zij de zorgrelatie belangrijk 

vinden en geef de eigen verantwoordelijkheid terug, begin niet te snel een politieke discussie of weer 

nieuwe landelijk wet, regelgeving of beleid. 

 

 

18. Vanuit het perspectief van de bestuurder: wat is de opgave voor u om de organisatie 

verder te brengen op dit thema? Hoe faciliteert u dit? 

 

Enny Hoenselaar, als bestuurder van Sint Anna, werkt in de overtuiging dat, met het in de organisatie 

leggen van de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse functioneren, de kwaliteit van het wonen en 

werken binnen Sint Anna optimaal wordt vormgegeven.  

Zij vertrouwt er op dat wij allemaal de zoektocht die bij deze ontwikkeling hoort,  aangaan. Daarbij is 

het duidelijk dat, wat voor een gemeenschap of team goed is niet als goed ervaren hoeft te worden 

door een enkeling. Het kost tijd en moed om met elkaar in vertrouwen afstemming en verbinding te 

blijven zoeken, ook als we elkaar daarvoor soms moeten loslaten maar ook soms moeten vasthouden 

of een schouderklopje geven. En daar is gelukkig alle ruimte voor. 

 


