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1.  De beweging in 2018  

Sint Anna ontwikkelt zich naar een eigentijdse werkwijze (zie koersbrief 2018). Het Kwaliteitsplan gaat over de organisatieontwikkeling van Sint Anna naar 
mooie zelfregulerende gemeenschappen, het kwaliteitssysteem is daar een onderdeel van.  

Het  kwaliteitsplan zal tijdens de organisatieontwikkeling door iedereen binnen Sint Anna onderschreven worden, vanuit de leefwereld van de bewoner in 

plaats vanuit de systeemwereld. Zoals de bestuurder verwoordt in de koersbrief 2018: “ Sint Anna verandert in het nemen van beslissingen volgens systemen 

en processen, in een organisatie waarin bij het nemen van beslissingen, de mens en zorgrelatie centraal staat – omdat de zorgrelatie, die voor het nemen van 

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

centraal stelt.”  

Wij willen uniek zijn en uniek blijven door menslievende ouderenzorg te bieden en garant te staan voor de borging daarvan in zelfregulerende 

gemeenschappen. Dit vraagt om overdragen van eigenaarschap en door iedereen nemen van zijn of haar verantwoordelijkheid. Dat is een 

cultuurverandering. De overtuiging zal gaan van ‘wij moeten’ naar ‘wij willen’. Het scheiden van denken en doen wordt opgeheven doordat er geen aparte 

denkers meer zijn aangesteld. Protocollen en checklists zijn naslagwerken en vervangen geen vakmanschap van de professionals.  

Uiteraard gebruiken wij hiervoor Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar dit kader is om te leren en te verbeteren. Sint Anna kent daarnaast speelruimte 

binnen een aantal centrale kaders. Kaders zijn nodig voor goede menslievende zorg te garanderen en de toekomst van Sint Anna veilig te stellen. Opgelegde 

protocollen en regels zorgen voor denkluiheid wanneer men “het waarom” of de reden ervan niet meer kent. Sint Anna heeft daarom haar waarden 

centraal staan en niet de protocollen en regels.  

Goede borging van kwaliteit in de gemeenschap vergt samenwerking, respect en gelijkwaardigheid. In deze verandering zullen geen leidinggevenden maar 

stafexperts en coaches de zelfregulerende gemeenschappen ondersteunen met het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden. Samen leren en 

verbeteren  i.p.v. goed en fout of zaken “van bovenaf” opleggen.   

Dit proces wordt gestuurd door de bestuurder. Zij zal vanuit de besturingsfilosofie, de visie strategische uitgangspunten en waarden, de koers, bewaken: 

menslievende ouderenzorg en een toekomstbestendig Sint Anna. 

De stafexpert Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zal gedurende de ontdekkingsreis in 2018 vanuit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg de verbinding zoeken 

met de gemeenschappen,  stafexperts en coaches. Zij is geen beleidsadviseur. De ontdekkingsreis is een gezamenlijke zoektocht, waarin wie het weet, het 

mag zeggen en wie het niet weet het mag vragen!  
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2.   Proces kwaliteit Sint Anna 2018  

  

ACT

Koersbeoordeling

CHECK

Kwaliteitvenster 
Verantwoording 
Sint Anna totaal

DO

Dashboard per 
gemeenschap

PLAN

Kwaliteitskader 
en Begroting 

2018

      Is het jaardocument tesamen met: kwaliteitsplan, 
      4 maandrapportage en de toelichting op de jaarrekening   

 

 

 – 3 mnd rapportage(mei, aug, nov) 

Kengetallen en verhalen  Bewustwording, leren en verbeteren  

Instrumenten  
zie hoofdstuk 3  
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3.  Huidig kwaliteitssysteem: overzicht instrumenten en processen in Sint Anna 2018  

 

 Kwaliteitsverbeteringen/bevorderende 
instrumenten 

2017 Plan juni  – december 2018 

1. Kwaliteitswet zorginstellingen  Wordt op alle punten gevolgd – VOG is in 
ontwikkeling. (Wet WKKGZ) 

VOG wordt standaard per 01-01-2018 aangevraagd. 
Referentiecheck wordt gedaan. Een VOG verklaring 
wordt getekend. Het BIG register wordt 
geraadpleegd bij aanname nieuwe medewerker in 
de functie van verpleegkundige. 
Bij indiensttreding tekent de nieuwe medewerker 
een verklaring waarin zij verklaren dat hij/zij:  
-zich niet schuldig heeft gemaakt aan 
onaanvaardbare grensoverschrijdende 
gedragingen, welke een functionele relatie kunnen 
hebben met de uit te oefenen functie en / of;   
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan gedragingen 
welke al dan niet strafrechtelijk ten laste zijn gelegd 
en een functionele relatie kunnen hebben met de 
uit te oefenen functie en / of;     
-niet strafrechtelijk is veroordeeld voor feiten en 
omstandigheden welke een functionele relatie 
kunnen hebben met de uit te oefenen functie. 

2. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en  
Thuis in het verpleeghuis. 

Is leidend voor kwaliteit in SA – in 2017 
screening op inhoud + doorvertaling naar 
kwaliteitsdashboard gemeenschappen.  

Screening op inhoud is in volle gang. De 
doorvertaling naar het kwaliteitsdashboard komt 
steeds meer in beeld.  

3. Toetsing IGZ – Eigen protocollen en 
meetinstrumenten 

Met de gemeenschappen keuze maken voor 
een meetinstrument/dashboard die de ZRG’s 
zelf kunnen gebruiken. Hierbij gaat het om de 
‘harde kant’ van kwaliteit dus de veiligheid & 
kwaliteit.  Uitzoeken welke informatie uit het 
ZLP gegenereerd kan worden.  
De harde kwaliteitsindicatoren worden 
geformuleerd op basis van het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 2017).  

Toetsing IGZ blijft  leidend.  
HKZ protocollen veranderen in eigen protocollen en 
onnodige protocollen worden geschrapt.  
Keuze meetinstrumenten worden onderzocht in 
verschillende werkgroepen gebaseerd op het 
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
Kwaliteitsverslag wordt gebruikt voor externe 
verantwoording. 
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4. Interne audits (toetsend) 
 

Interne audits worden als instrument 
aangeboden aan de ZRG’s – het mag gebruikt 
als verbeterinstrument, maar het hoeft niet. 
 

De Interne audits zijn bedoeld om kwaliteits-
informatie te geven en daar verbeteracties op te 
zetten. De gemeenschappen zullen in 2018 zelf 
aangeven hoe zij dit willen blijven doen. 

5. MIB Melding Incidenten bewoners  In 2018 wordt de procedure incidenten 
gehandhaafd.  
De ZRG’s zijn verantwoordelijk voor zowel 
incidenten op bewoners als op medewerkers 
niveau.  
Verbeterpunten: het oppakken van de 
incidenten door de gemeenschappen, verhogen 
van het kwaliteits- en risicobewustzijn (wat 
gebeurt er voordat het incident plaatsvindt, 
wat vinden wij als gemeenschap belangrijk?, 
registratie van incidenten in het ZLP.  

Wordt met regelmaat geëvalueerd. Focus ligt op 
juiste balans veiligheid en leefplezier.  
 
Kwaliteits- en risicobewustzijn is opgepakt en het 
accent ligt op het voorkomen van incidenten.  
Mib worden opgenomen in het ZLPO om kwaliteits- 
en risicobewustzijn te verhogen.  

6. MIM  Er is een commissie melding incidenten 
medewerkers. Meldingen worden direct opgepakt. 

7.  Thema overleg Vitaliteit – toekomstig 
vitaliteitsbeleid  

 Hoe houden we onszelf gezond, vitaal en met 
plezier aan het werk? De focus ligt op prettig 
werken i.p.v. alleen maar te kijken naar verzuim. 
Een vitaliteitsbeleid wordt onderzocht waarin 
gekeken wordt hoe het huidige verzuimbeleid naar 
de toekomst toe omgevormd kan worden naar een 
vitaliteitsbeleid.  

8. PRISMA-methode 
 
 
 

Bij een melding bij de IGZ is Prisma een goede 
methode  om uit te voeren..  
Prisma kan door de gemeenschap ook worden 
ingezet als er behoefte is aan een diepte-
analyse.   

De Prisma methode is een systematische analyse 
die inzicht geeft in de oorzaken en sub-oorzaken 
van (bijna-incidenten). Bij Sint Anna werken twee 
medewerkers die deze methode beheersen. 
Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter 
beschikbaar.  

9.   Document tot stand koming en systematische 
evaluatie / kwaliteitsdashboard 

 Organisatie protocollen worden opnieuw 
geëvalueerd  door ZRG en stafexperts met de 
vraag: Waarom hebben wij dit protocol? 
Noodzakelijke protocollen ter ondersteuning van 
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de gemeenschap blijven gehandhaafd als middel. 
Uiteindelijk zal dit het kwaliteitsdashbord vormen 
van Sint Anna.  

10.  Vilans Kickprotocollen  implementatie van de Vilans KICK protocollen. 
 

Vilans kickprotocollen zijn bekend bij de 
medewerkers. Medewerkers kunnen vanuit thuis 
de protocollen inzien.  

11. Functioneringsgesprekken en POP/trendverslagen 
(ook toetsend); 
 
 

 Onderzocht wordt de methode 360 graden 
feedback binnen de zelfregulerende 
gemeenschappen. Coaching wordt ingezet om 
medewerkers te ondersteunen bij hun 
functioneren. Dialoogrondes worden ingezet om 
medewerkers de kans te geven om hun ervaringen 
naar voren te brengen.  

12. Audit farmaceutisch beleid (door Service  
apotheek Boxmeer); 
 

Service apotheek Boxmeer neemt het beleid 
door in samenwerking met de GECO 
(geneesmiddelencommissie) 

Service Apotheek Boxmeer heeft in 2018 het beleid 
toegelicht en uitgelegd bij de zorgmedewerker 
volgens de richtlijnen van IGZ. De Apotheker doet 
op eigen verzoek een audit binnen de 
gemeenschap WMZ en KSW en kijkt of medicatie 
op de juiste wijze wordt toegediend en wordt 
opgeborgen. Tevens kijkt hij volgens de richtlijnen 
IGZ. Dit staat los van de 
Geneesmiddelencommissie.  

13. AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne 
Controle);  

 Na IC ligt er de management letter in concept. Sint 
Anna pakt dit verder op.  

14. 
 

Klachtenbeleid bewoners (+ reglement); 
 

Per 1 januari 2017 is Sint Anna aangesloten bij 
het klachtenbeleid van Pantein en kan gebruik 
worden gemaakt van de klachtenbemiddelaar  
en de klachtencommissie.  

Geen wijzigingen. Wetgeving wordt hierin gevolgd. 

15. Procedure informele klachten; 
 

Er zijn geen informele klachten.  Volgens de waarden van Sint Anna worden 
informele klachten direct opgelost.  

16. Klachtenprocedure medewerkers/Beleid 
psychosociale arbeidsrisico’s (incl. gedragscode en 
vuistregels); 

Op vraag vanuit de gemeenschappen. Arbobeleid is sinds kort ondergebracht bij een 
stafexpert.  
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17. Kwaliteitsbeleid 
 

Huidig plan is het kwaliteitsbeleid voor 2018. En 
de ontdekkingsreis is gestart.  

Het kwaliteitsbeleid is het  kwaliteitsverslag. Deze 
bestaat uit: 
De koersbeoordeling, 3 maandrapportage en het 
kwaliteitsplan.  

18. Opleidingsbeleid/opleidingsplan 
 
 

Opleidingen dienen ter ondersteuning aan de 
gemeenschappen OF daar waar de basis niet op 
orde is. In 2018 wordt steeds helderder welke 
expertise er in huis is, waar de 
gemeenschappen van gebruik kunnen  maken. 
De gemeenschappen bepalen de inzet van 
opleiden. Vanuit de stafexperts en coaches  zal 
gekeken worden hoe er van elkaars talenten en 
expertise gebruik zal kunnen worden gemaakt. 

Wordt vanuit de gemeenschappen 
geïnventariseerd in samenwerking met P&O , 
coaches en externe coaches. Met name de expert 
opleiding coördinatie houdt de verbinding met de 
gemeenschappen.  
 
 
 

19. 
 

Pilot Leefplezier  Meer aandacht voor bewoner en minder 
registratie last.   
 
 

Een gemeenschap begint met de Pilot Leefplezier. 
Dit om kwaliteit van zorg te meten aan de hand van 
narratieve registratie. Na een positieve evaluatie in 
november 2018 wordt gekeken of deze pilot Sint 
Anna breed wordt ingezet.  
Pilot Leefplezier creëert samenwerking met andere 
organisaties. Minder registratie last. Meer 
aandacht voor bewoner en toch de kwaliteit van 
zorg geborgd.  

20. Begeleidingscommissie SSA (behandelaren) 
 

De begeleidingscommissie werkt nu nog 
centraal, in 2018 zal er gekeken moeten 
worden of de ZRG zelf een rol hierin gaan 
spelen. 

De begeleidingscommissie is opgeheven. Sint Anna 
werkt samen met de behandelaren en 
behandelaren worden ingezet op verzoek van ZRG. 

21. Geneesmiddelencommissie  Geen wijzigingen. 

22. Moreel Beraad  Het Moreel Beraad is nu niet actief.   

23. 
 

Ethisch beleid  Onlangs is vanuit de gemeenschappen 
aangegeven dat er behoefte is aan uitleg over 
ethische dilemma’s. Dit wordt in een thema 
opgepakt. 

Het Ethisch beleid van de stafexpert geestelijke 
verzorger wordt bij gemeenschappen onder de 
aandacht gebracht. De werkgroep ethiek kijkt naar 
ethische dilemma’s die vanuit de gemeenschappen 
ter sprake komen en kijkt of er behoefte is aan 
scholing op gebied van ethiek.   
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24. HAGRO/Apotheker De bestuurder overlegt met de HAGRO en de 
Apotheker, hierin komen gemeenschap 
overstijgende onderwerpen aan de orde.   

De bestuurder heeft 1 x per jaar een gesprek met 
de apotheker. De bestuurder heeft 1 x per jaar een 
gesprek met de huisarts.  

25. Begeleidingscommissie infectiepreventie Per gemeenschap is infectiepreventie 
ondergebracht bij de sterrol: Leven in  
Gemeenschap. 

De commissie blijft in 2018 nog bestaan. De 
verantwoordelijkheid voor infectiepreventie komt 
te liggen bij de sterrolhouder leven in 
gemeenschap. Hier wordt aan gewerkt door de 
commissie infectiepreventie.  

26. Ontwikkeling van een VAR of PAR vanuit het 
Kwaliteitskader verpleeghuizen 2017) 
 

Sint Anna heeft een verpleegkundig team die 
de rol van VAR op zich neemt.  
 

De rol van VAR is een middel, ingevuld door VP-
team. Het VP-team biedt terplekke ondersteuning 
aan de zorgmedewerker en coaching op totale 
kwaliteit van zorg.   

27. Elektronisch Handboek en Vilans protocollen In het EHB en Vilans zijn alle benodigde  
protocollen opgenomen die nodig zijn voor de 
uitvoering van de verpleging en verzorging in 
Sint Anna. Daarnaast zijn er ook andere 
afspraken te vinden waar gemeenschappen 
gebruik van kunnen maken mochten zij dat 
vanuit de vraag nodig hebben.  

Protocollen en regels mogen het zelfstandig 
denken niet belemmeren . Hoe en waarom je iets 
doet is bij Sint Anna altijd een uitgangspunt.  
Verpleging en verzorging kunnen met hun vragen 
terecht bij de ondersteunende schil.  
 

28. Verpleegkundige Team voor alle gemeenschappen De verantwoordelijkheden van het VPT zijn  
vastgelegd in beleid. In het VPT zijn aandachts- 
gebieden verdeeld: wondzorg, onbegrepen 
gedrag/dementie & agressie, diabetes, 
palliatieve zorg.  

Aandachtsgebieden VP team  zijn verandert in 
expertise gebieden, zo ook de verplichte thema’s 
vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het 
elkaar leren en verbeteren door Bottom up te 
werken en samen met de gemeenschappen te 
werken vanuit het kader.   

29. Aandachtsvelder in gemeenschappen Ten aanzien van incontinentie, medicatie en 
mondzorg. 
 
 

Iedere ZRG heeft de eigen aandachtsvelder. De 
onderdelen zijn incontinentie – Medicatie – 
Mondzorg. In 2018 wordt de aandachtsvelder 
Wond- en decubitus benoemd in de 
gemeenschappen.  

30. Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie Zijn in opleiding – gaan coachend kennis en 
vaardigheden doorgeven in de 
gemeenschappen,  

14 GVP-ers hebben de opleiding behaald. Een 
nieuwe groep zorgmedewerkers  wordt opgeleid.  
Intervisie wordt voorlopig gedaan door VP team. 
Door de experts Geriatrie en Gerontologie. 
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 Toetsende instrumenten zijn: 
“hoe staat het ervoor?” 

 

2017 Plan juni – december 2018  

31. Commissie Kwaliteit Raad van Toezicht 
 

De rol van de commissie RvT wordt in 2018 
nader bekeken op welke wijze kan deze 
commissie toezicht kan houden op  het borgen 
van kwaliteit binnen de gemeenschap vanuit 
het primaire proces.  

In dialoog met de bestuurder wordt de rol van de 
commissie kwaliteit Raad van Toezicht verder vorm 
gegeven.  

32. OR/CR 
 

 CR en OR worden meegenomen in de vertaling van 
de organisatie verandering vanuit de visie.   
De 3 maandelijkse management rapportage wordt 
in open dialoog besproken.  
De OR en CR werken met contactpersonen per 
gemeenschap en huiskamer.  

33. Bewoner tevredenheid Het in dialoog gaan met de bewoners in het 
ZLPO maakt de zachte kant expliciet. De 
tevredenheid van bewoners wordt per 
gemeenschap in 2018 zichtbaar gemaakt,  en 
meegenomen in het dashboard. 

Zie ook ZorgkaartNederland.nl  
Vanuit de cyclus wordt bewoner tevredenheid 2 
jaarlijks besproken tijdens het ZLPO.  
De werkgroep bewoner tevredenheid gaat aan de 
slag met een instrument om bewoner 
tevredenheid te meten volgens de eisen van de 
stuurgroep vanuit de branche organisatie. 

34. Medewerker tevredenheid     Medewerker tevredenheid wordt op  
gemeenschapsniveau gemeten door in gesprek te 
gaan.  
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is in 
overleg met de OR in een beperkte vorm in 2016 
gehouden. Dit onderzoek wordt als nulmeting 
gezien en zal in juni 2018 herhaald worden. 
Daarnaast wordt onderzocht of het zinvol is om 
met Sint Anna aan te sluiten bij de 
MedewerkerMonitor van Actiz zodat we ook 
onderdeel kunnen uitmaken van Benchmark zorg.  
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35. Toetsing door de Inspectie Gezondheid Zorg 
 

De pijlers van IGZ zijn leidend in SA.  
 

De drie pijlers waar de IGZ op toetst: 
Pijler 1 Persoonsgerichte zorg: Kent de 
medewerker de cliënt, heeft de cliënt regie, wordt 
het netwerk van de cliënt betrokken. 
Pijler 2 Deskundige zorgverlener; Wordt er 
gewerkt op professionele wijze, beschikken 
medewerkers over voldoende kennis en kunde, 
Wordt er samengewerkt 
Pijler 3 Sturen op kwaliteit en veiligheid  
Veilige zorg: Leren van incidenten, samenwerking 
met andere instanties. De drie pijlers die IGZ 
hanteert zijn ook de uitgangspunten binnen de 
gemeenschappen 

36. Accountantscontrole  Jaarlijks vindt accountantscontrole plaats.  

37. Inspectie door de Voedsel en Waren Autoriteit op 
naleving HACCP 

Loopt door en vindt jaarlijks plaats. 

 

Monitoring door stafexperts 

38. RIE/ARBO 
 
 

Er is een thema groep vitaliteit en hierin 
worden de RIE en ARBO onderwerpen in 
meegenomen.  

De werkgroep Vitaliteit heeft besloten geen RIE en 
ARBO onderwerpen hierin mee te nemen.  
In overleg met de OR, een stafmedewerker als 
Arbo kartrekker benoemd. Het onderwerp Arbo 
wordt samen met  de gemeenschappen en 
stafexperts opgepakt. Vanuit het sterrol overleg 
“werken in gemeenschap” zijn er specifieke 
sterrollen voor Arbo benoemd. Hierbij zal de risico 
inventarisatie en evaluatie ook aan de orde komen.  

39. (ziekte)Verzuimcijfers 
 

Monitoring door de gemeenschappen De verzuimbegeleiding ligt nu nog bij de 
teamcoaches.  
Werkgroep Vitaliteit kijkt of de monitoring past bij 
de visie en missie van Sint Anna. Gestart is met de 
het themaoverleg Vitaliteit. Vitaliteit wordt 
vervolgens benoemd bij een kwaliteit bevorderend 
instrumenten 
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40. Leveranciersbeoordeling 
 

Monitoring door stafexperts Indien dit nodig is, wordt leveranciersbeoordeling 
in gang gezet.  

41. Toetsen van voorbehouden en risicovolle 
handelingen (tevens kwaliteitsverbetering) 
 

Zelfde werkwijze als in voorgaande jaren. 2-
jaarlijkse toetsing voor alle zorgprofessionals. 
Monitoring door stafexperts 

In 2018 wordt gekeken op welke wijze we de 
verantwoordelijkheid voor de toetsingen op een 
verantwoorde manier binnen de gemeenschappen 
opgepakt kan worden in samenwerking met P&O. 
Er wordt gekeken naar E-learning en toetsing.  

42. Hygiënekeur 
 

Loopt het hele jaar door.  
Monitoring door stafexperts. 

Geen wijzigingen 

43. Toetsing drinkwaterkwaliteit door 
watermaatschappij 

Extern: monitoring door stafexperts  Geen wijzigingen 

44. Toetsing gebruiksvergunning (veiligheid) Extern: monitoring door stafexperts Geen wijzigingen 

45. Toetsing milieuvergunning Extern: monitoring door stafexperts Geen wijzigingen 
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 Instrumenten die gebruikt worden om te 
sturen of verantwoording af te leggen 

 

2017 Plan juni – december 2018  

 Bestuurdersbeoordeling (jaarlijks) 
 

Koppeling met kwaliteitsvenster & vraag/behoefte 
van CR en RvT.  

De bestuurdersbeoordeling wordt de koersbeoordeling. De 
koersbeoordeling vormt samen met het kwaliteitsplan, de 3 
maand rapportages, de toelichting op de jaarrekening het 
jaardocument.  

 Meerjarenbeleidsplan 
 

In het strategisch vastgoedplan, dat in 2018 gereed 
komt, wordt het meerjarenbeleidsplan opgenomen. 

De zorgvisie (hfdst. 1 - 3) is gereed. Het strategisch 
vastgoedplan (incl. opname meerjarenbeleidsplan) loopt 
volgens planning en zal in 2018 afgerond worden. 

 Koersbrief 
 

Kaderbrief is vanaf 2018 de Koersbrief. Geen wijzigingen. 

 Gemeenschapsplannen 
 

 Vloot Schouw Check op stand van zaken in het kader van 
zelfregulering per gemeenschap. Dit betreft een evaluatie 
wat gemeenschappen nog nodig hebben aan ondersteuning 
om de zelfregulering op een verantwoorde manier vorm te 
geven. Aandachtsgebied voor P&O en teamcoaches.  

  Managementrapportages (maand en 4 
maand rapportages) 

 

 In 2018: 3 maandelijks Management rapportage waarmee 
getoetst kan worden of Sint  Anna op koers ligt m.b.t. 
kwaliteit veiligheid en innovatie.  

 Jaardocument MV SSA 
 

 Het jaardocument is de koersbeoordeling.  

 Jaarverslag OR 
 

 De OR doet haar verslaglegging via de  Nieuwsbrief.  
De belangrijkste punten uit het verslag worden opgenomen 
in de koersbeoordeling. 

 Jaarverslag CR 
 

 De CR maakt een jaarverslag. Via huiskamergesprekken en 
terugkoppeling in de gemeenschap wordt collectief de 
clienttevredenheid besproken.  De belangrijkste punten uit 
het verslag worden opgenomen in de koersbeoordeling. 

 Jaarverslag klachtencommissie bewoners 
 

Extern belegd bij klachtencommissie van Pantein.  Jaarverslag kan worden opgevraagd voor wie wil.  
De belangrijkste punten uit het verslag worden opgenomen 
in de koersbeoordeling. 

 Jaarverslag klachtencommissie 
medewerkers 
 

 Sint Anna heeft een klachtenbeleid voor haar medewerkers. 
Over het jaar 2017 waren er geen klachten.   
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Profiel Personeelsbestand en personeelssamenstelling  

Personele zorgbezetting Stichting Sint Anna, peildatum 01-05-2018 

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. De personeelssamenstelling 
van een zelfregulerende gemeenschap is geen statisch gegeven en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan met de 
benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proactief organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het 
noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de bewoners waaraan Sint 
Anna zorg en ondersteuning levert. Door de veranderingen in de zorgzwaarte, de toenemende complexiteit van zorg en de daling van de verblijfsduur van 
de bewoners bij Sint Anna is er spanning ontstaan tussen het competentieniveau van de zorgverleners en de eisen die daaraan gesteld worden. De ingezette 
organisatieverandering naar mooie zelfregulerende gemeenschappen met bijbehorende cultuurverandering is in volle gang. De inrichting zonder 
leidinggevenden maar met teamcoaches en stafexperts is innovatief maar vraagt een transformatie. Gezien de geschetste veranderingen en het belang van 
het juiste competentieniveau, dient er voldoende aandacht te zijn voor adequate scholing en nascholing van individuele zorgverleners. De personeels-
samenstelling is nog op begrotingsniveau weergegeven maar zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 september zal Sint Anna haar personeelssamenstelling 
presenteren aan de hand van haar organisatie ontwikkeling waarin de gemeenschappen “zorgen” voor de bewoners en de teamcoaches en stafexperts de 
gemeenschappen “ontzorgen”. Het streven hierbij is de norm van 85% zorgpersoneel en overig personeel binnen de gemeenschappen en 15% overhead. 

Wonen met Zorg (WmZ) medewerkers # FTE 

Communiteits-/afdelingsassistent 18 6,7 

 Medewerker welzijn en zorg niveau 1 13 6,7 

Medewerker welzijn en zorg niveau 2 14 3,86 

Medewerker welzijn en zorg niveau 3 58 26,38 

Coördinator welzijn en zorg 14 10,61 

Kleinschalig Wonen (KSW)   

Coördinator welzijn en zorg 6 4,6 

Medewerker welzijn en zorg niveau 2 6 0,6 

Medewerker welzijn en zorg niveau 3 40 22,4 

Overigen (medewerkers in de nachtdienst, flexpool, welzijn, en verpleegkundige en stagiaires/leerlingen zijn zowel voor WmZ als KSW werkzaam) 

Nachtdienst/flexpool 19 8,5 

Verpleegkundige 11 6,3 

Welzijn 9 3,8 

Stagiaire (BOL) 23 11,1 

Leerling (BBL niveau 3) 1e jaars 3 / 2e jaars 2 /3e jaars 2) 7 4,6 

 

Voor het totale personeelsbestand in het begrotingsoverzicht 2018 wordt verwezen naar de website van Sint Anna (onder organisatie / organisatie-inrichting) 
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4.  Voor het plan in 2018 worden de volgende stappen genomen voor kwaliteit, veiligheid en innovatie 

 
1. Vertaling van de organisatie verandering vanuit de visie toelichten; 

2. Faciliteren van de benodigde control informatie en basis vertrouwen vragen; 

3. Aanpassen van werkwijzen en dashboard per gemeenschap: 

 

• Er komen kwaliteit borgingsverhalen per gemeenschap; 

• Feiten worden niet langer verdoezeld door gemiddelde cijfers; 

• Er wordt horizontaal en ‘real time’ kwaliteit getoetst in de gemeenschap; 

• Minder administratieve lasten door minder verticale stromen; 

• Merkbare kwaliteit eerder dan meetbare door samen verbeteren;  

• Decentraal in gemeenschappen worden de essentiële zaken voor de bewoners besproken. 

• Innovatie koppelen aan gemeenschappen en stafexperts 

 

5. Ondersteuners kwaliteit veiligheid en innovatie vanuit stafexperts coaches en behandelaren 

 Behandelaren Pantein 

 Psycholoog     Birgit Weijling 

 Verpleeghuiszorg & BOPZ   Ingrid Reidsma 

 Diëtiste      Marie-Jose Arts  

 Ergotherapie     Femke van de Linde   

 Fysiotherapie     Ilonka van Minnen 

 Logopedie     Treja Werepas 

 Wondzorgverpleegkundige   Ria Valkx   

 Fysiotherapie praktijk Huijbers    Joop Huijbers  

  

 De kwaliteit veiligheid en innovatie wordt uitgevoerd door de ondersteunende schil, in de functie van stafexpert en/of coach. 

 Momenteel wordt per expertise gebied ingevuld wie welke expertise heeft of gaat invullen. Richtlijn voor invulling van de expertise gebieden is o.a. 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.    


