
Van ‘systeem-denken’  
naar ‘mens-denken’

Kwaliteitsverslag 2018



Inhoud

Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer is gevestigd op een prachtig 
terrein in een gedeelte van het complex van de Zusters van  
Julie Postel. Eén van de onderscheidende en karakteristieke elementen 
is de kapel met het prominent aanwezige glas-in-lood. Dit glas-in-
lood is niet alleen een prachtige kunstuiting, tegelijk vertelt het op 
symbolische wijze het ‘verhaal’ van Sint Anna, van haar bewoners en 
medewerkers. Zo symboliseert het glas-in-lood de vaak ‘breekbare en 
kwetsbare’ bewoners, die grotendeels afhankelijk zijn van goede zorg; 
de zorgverleners en medewerkers, die als lood het ondersteunende 
en verbindende element vormen en zo zorgen voor saamhorigheid. 
Daarbij verwijst de rijkheid aan kleuren naar de grote diversiteit aan 
unieke bewoners en de vele activiteiten die worden georganiseerd. 
Verwijzen de vele kleine, samengevoegde elementen naar de 
kleinschaligheid binnen Sint Anna en tegelijk naar de samenwerking 
met veel andere organisaties, die als één geheel een sterke organisatie 
vormen die de kwaliteit en continuïteit waarborgt. Bovendien is glas-
in-lood er om gezien te worden, net als de bewoners van Sint Anna, 
die zich altijd gezien en gekend voelen! 
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Persoonsgerichte 
zorg en  
ondersteuning

‘Wat goed is volgens 
het protocol,  
is niet altijd goed 
voor de mens’

 zzp vpt elv wijkverpleging geen zorg  

Niet-religieuzen 103 3 3 109

Dominicanessen 2 1 1 4

Goddelijke Voorzienigheid 9 1 10

Julie Postel 4 4

Karmelieten 4 4

Passionistinnen 2 2

Penitenten 3 3

Redemptoristen 3 1 4 1 9

Reparatricen 2 2

Totaal bewoners 132 2 3 9 1 147

Onze medewerkers Welzijn en Zorg hebben we in 
2018 gestimuleerd om ‘om te gaan denken’. Dat 
betekent dat ze nu met name doen wat goed is voor 
de bewoners, in plaats van dat ze klakkeloos het 
protocol volgen. 

De eerste groep gespecialiseerd verzorgenden 
psychogeriatrie is in 2018 zichtbaar aan de slag 
gegaan in de gemeenschappen.

Bewoners en geleverde zorg
Wie zijn onze bewoners en om welke zorg vragen zij? 

December 2018

Extramurale zorg
Op het terrein Veerstraat 49 zijn nog 30 wooneenheden 
voor de Zusters van Julie Postel en de Zusters van Spes 
Nostra. Aan sommigen levert Sint Anna zorg en aan 
anderen niet.

  Vpt 2

  Wijkverpleging 13 

  Geen zorg 13 

  Lege wooneenheden 2

  Totaal 30

vpt = volledig pakket thuis          elv = eerstelijnsverzorging
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De Cliëntenraad
De cliëntenraad is de stem van de bewoners. In het 
afgelopen jaar heeft de cliëntenraad eraan gewerkt om 
meer zichtbaar en benaderbaar te zijn in de organisatie 
en bij de bewoners. Met het jaarlijkse huiskamergesprek 
zijn signalen verzameld die werden besproken in het 
zorgteam. Naast dit gesprek, zijn er ook op andere 
momenten signalen, aanbevelingen en sterke punten 
verzameld. 

Dit laatste veroorzaakte het volgende probleem: bij wie 
kunnen de verzamelde vragen en aanbevelingen van de 
bewoners worden neergelegd?  
In deze ‘kantelende’ organisatie naar zelfregulerende 
gemeenschappen blijft de cruciale vraag voor 2019: wie 
neemt de verantwoording om deze signalen adequaat op 
te pakken? 

De cliëntenraad heeft zich verdiept in zijn rechten volgens 
de medezeggenschapswet als voorbereiding op de nieuwe 
wet WMCZ’18, die op 1 januari 2020 van kracht gaat. 
Vanuit de cliëntenraad is er veel waardering voor de open 
wijze van overleg met de bestuurder over allerlei lopende 
zaken binnen Sint Anna. 

Meer verbinding 
In 2019 zoekt de cliëntenraad nog meer de 
verbinding met de bewoners, onder meer door ze 
uit te nodigen voor een kop koffie en een goed 
gesprek. Ook wil de cliëntenraad meer verbinding 
met de stafexperts, de teamcoaches en de Raad van 
Toezicht. En wil zij het samenwerkingsverband met 
de ondernemingsraad verder uitwerken. 

Kortom: Rondom de Bewoner met elkaar om de tafel 
gaan, dat is het motto! 

Wonen en Welzijn
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Welzijn en activiteiten
In de gemeenschappen is er veel aandacht voor het 
welzijn van de bewoners. Dat zit vaak in kleine dingen, 
bijvoorbeeld in de persoonlijke aandacht die dag (en nacht) 
wordt geboden. In huiskamers wordt gezamenlijk gegeten 
en koffie gedronken, maar er zijn ook (kleinschalige) 
activiteiten. Zo zijn er clowns uitgenodigd, is er ‘live’ 
muziek gemaakt, heeft een medewerker haar honden en 
kittens meegebracht en konden konijnen worden geaaid. 
Er was een Paaslunch, een Sinterklaasmiddag en een 
Kerstviering en was er aandacht voor bewegen in de vorm 
van balspelen aan tafel. Ook werd de ‘tovertafel’ ingezet 
voor het welbevinden van bewoners, net als iedere week 
verse bloemen op tafel.

Daarnaast zorgen 10 activiteitenbegeleiders en 148 
vrijwilligers voor gemiddeld zes activiteiten gedurende 
de dag (maandag tot en met vrijdag), waar bewoners uit 
kunnen kiezen. Zo zijn er gymgroepen, wandelgroepen, 
handwerk- en schilderclubjes en is er een mannengroep. 
Gemiddeld doen er zo’n veertig bewoners per dag mee. 
Daarnaast is er een dagopvang, die zes dagen per week 
beschikbaar is voor mensen die moeite hebben hun eigen 
dag-invulling te realiseren. Elk dagdeel zijn er gemiddeld 
10 deelnemers actief. 

Naast de wekelijks terugkerende activiteiten besteden 
we aandacht aan seizoens- en jaarfeesten. Vrijwilligers 
ondersteunen ook in de huiskamers van Kleinschalig 
Wonen en Wonen met Zorg. 

We richten ons steeds meer op de inzet en betrokkenheid 
van mantelzorgers. Door het organiseren van 
familieavonden ontstaat er meer betrokkenheid en worden 
er meer activiteiten in de huiskamer gehouden door 
mantelzorgers.

Bewonerstevredenheid 
Bewoners en mantelzorgers zijn dik tevreden over 
de geboden zorg binnen Sint Anna, zo blijkt wel 
uit het gemiddelde cijfer 9 dat ze op Zorgkaart 
Nederland toekennen aan het woonzorgcentrum. 
De Netwerk Promotor Score (nps) voor 
Woonzorgcentrum Sint Anna is zelfs 100%! Ook 
uit de huiskamergesprekken van de cliëntenraad 
komt die hoge tevredenheid van de bewoners 
naar buiten. Eventuele aandachtspunten worden 
doorgegeven aan de teams en direct door hen 
opgepakt. 

100%
NPS 9

gemiddeld zorgkaart 
Nederland

Informele klachten
In 2018 kwamen er drie informele klachten via de 
klachtenfunctionaris binnen. Daarnaast zijn er nog 
minstens drie andere informele klachten ingediend. 
De onderwerpen varieerden; van Arbo-regels versus 
wensen van de bewoner en het aantal medewerkers 
in bepaalde diensten tot ontevredenheid over een of 
meer medewerkers en fouten bij de bezorging van 
maaltijden. Alle klachten zijn opgepakt, besproken 
met de indieners, teams en andere betrokkenen 
en er zijn aanvullende maatregelen genomen om 
herhaling te voorkomen. Eén klacht loopt nog, voor 
twee klachten is de Prisma-analyse gebruikt.
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‘Daar waar het 
leven gevierd kan 
worden, is het leven 
waardevol’

Bewonersveiligheid
Ook in 2018 heeft de mib (Melding Incidenten Bewoners) 
commissie conform procedure gewerkt. Er vonden 860 
incidenten plaats in 2018 (808 in 2017). In 2019 wordt de 
sterrolhouder ‘leven in gemeenschap’ meer ‘eigenaar’ 
gemaakt van de verbetercyclus. Er wordt ingezet op 
wat men nodig heeft om de verantwoording in de 
gemeenschap te kunnen neerleggen. De procedure 
wordt waar nodig aangepast. Er vond in 2018 één Prisma 
onderzoek plaats n.a.v. een incident. 

MIB overzicht incidenten 2018

425

2017

totaal 778

  Medicatie*

  Vallen**

353

465

2018

totaal 819

354

*Uitgaande van 675.000 medicatieverstrekkingen per jaar voor 150 
bewoners (375.000 baxter/300.000 overig – m.n. zalf, oogdruppels 
en laxeerzakjes) waren er 11 uitgiftes per dag, waarmee het 
incidentenpercentage voor medicatie op 0,0007% komt.

**Vanwege valpreventiebeleid en het belang van bewegen voor 
ouderen is het belangrijk om deze meldingen te zien in relatie tot zo 
min mogelijk bewegingsbeperkende maatregelen.
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Gastvrijheid
In overleg met de menucommissie zijn in 2018 
verschillende themadiners voor de bewoners 
georganiseerd. Het aantal georganiseerde 
verjaardagen en evenementen lag op een 
vergelijkbaar niveau als dat van 2017. Het 
assortiment in het winkeltje is, mede op verzoek 
van de bewoners, verder uitgebreid. Er waren 
meer informele klachten, vooral als gevolg van het 
wegvallen van de inzet van diverse vrijwilligers bij 
Tafeltje Dekje. Hiervoor is een oplossing gevonden 
en onze cliënten zijn daarin gecompenseerd. 

Huisvesting
In 2018 zijn 72 kamers gewisseld, opgeleverd en 
opgeknapt. In hetzelfde jaar was er een gemiddelde 
leegstand van 5%. De facilitaire dienst heeft in 2018 
5226 verzoeken, aanvragen en storingen afgehandeld, 
gemiddeld binnen twee dagen. 

Eten en drinken
Vanaf 1 mei 2018 is Eten & Zo gestart. Op alle 
afdelingen kan men via een tablet twee keer per 
week boodschappen bestellen; deze worden bij de 
gemeenschap bezorgd door medewerkers van de 
transportdienst. Door groei van de economie in 
2018 is er een tekort ontstaan aan vrijwilligers voor 
de autodienst Tafeltje Dekje. Hiervoor worden nu 
betaalde medewerkers van de keuken ingezet. In 
het najaar 2018 startte Culicart (voedingssysteem) 
voor Tafeltje Dekje, de overige (interne) afdelingen 
starten medio 2019. 

5226
zaken afgehandeld

gemiddeld binnen

2
dagen

‘Door ziekte van mijn man is het niet mogelijk om samen een 
appartement te delen. Mijn man is enkele maanden geleden 
intern verhuisd naar kleinschalig wonen, maar we zien elkaar 
iedere dag en genieten van elk samenzijn. Ikzelf ben erg actief en 
heb veel interesses waar ik bij Sint Anna alle ruimte voor heb: 
wandelen, kaartspellen, lezen of naar de kapel. Ik verveel me 
nooit, loop veel in de tuin of maak een uitstapje naar het dorp.’

– Een bewoonster

Spirituele/geestelijke zorg
Aandacht voor spirituele zorg in huiskamers
Onder leiding van de geestelijk verzorger zijn er 
regelmatig in de huiskamer groepen ontmoetingen rond 
een thema gehouden, zoals tuinieren of verwondering, 
beleving rond Kerst – in ieder geval een thema dat 
bewoners aanspreekt. Hierin is ruimte voor het delen 
van ervaringen, te luisteren naar wat je medebewoners 
beweegt in het leven. Dit blijkt opbouwend te werken in 
het onderlinge contact van de groep. 
Ook is er aandacht gegeven aan de kerkelijke 
hoogtijdagen. Dit, omdat veel bewoners hiermee 
opgegroeid zijn. Met Kerst en Pasen zijn er eenvoudige 
vieringen gehouden in de kleine groepen, waarna een 
gezamenlijke, feestelijke maaltijd en gezellige ontmoeting. 
Familieleden waarderen dit zeer.

Voor de maaltijden wordt er een moment stilte 
gevraagd of is er een kort gebed. Dit wordt door 
veel bewoners op prijs gesteld. 

Spirituele zorg is een belangrijk gegeven binnen 
Sint Anna. Er is in 2018 aandacht geweest voor 
levensbeschouwing en zingeving, onder meer in:

•  Aandacht in vele persoonlijke gesprekken op het gebied 
van levensbeschouwing en zingeving. Dit, op verzoek van 
bewoners zelf of via de signaalfunctie van de zorg of familie. 

•  Daarbij is er veel aandacht gegeven in situaties van 
palliatieve zorg en in stervensbegeleiding. Ziekenzegen, 
ritualiteit en gebed horen daar wezenlijk bij. Meermalen is 
daar de familiekring bij aanwezig geweest.

•  Voor de hele gemeenschap van Sint Anna is er de 
maandelijkse ontmoeting met een bezinnend karakter in 
de Boomgaard aangeboden.

•  De liturgische kalender oftewel het Kerkelijk jaar reist vanuit 
de christelijke traditie van het huis het hele jaar mee. 

•  Bewoners waarderen de vieringen in de kapel. Een 
gezamenlijke kerstviering werd druk bezocht. 

•  Ook in 2018 werd er op 26 juli Annadag gevierd, waarin 
juist de spirituele dimensie van zorg en menszijn met 
elkaar de aandacht heeft.

•  De stiltedag in oktober was ook in 2018 weer bijzonder, 
met een speciaal spiritueel thema dat raakt aan stilte. Het 
thema was ‘Bezieling en Compassie’. Dit, aan de hand 
van de aanwezigheid van de Daila Lama in Nederland. 
Daaromheen werden in huis verschillende activiteiten 
georganiseerd. Door bewoners erg gewaardeerd. 
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De veiligheid van bewoners en medewerkers is voor 
Sint Anna erg belangrijk en wordt zowel in- als extern 
goed bewaakt. In november 2018 bracht de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een gepland bezoek 
aan Sint Anna. Het rapport met aanbevelingen is in 2019 
ontvangen, maar de betreffende aanbevelingen waren al 
opgenomen in het kwaliteitsplan 2019. 

Norm
Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf 
regie over leven en welbevinden.

Verbeter – plan / voornemen
Teams aan de slag m.b.v. reflectie-instrument / 
mogelijk narratief onderdeel kwaliteitsdashboard.

Norm
Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit 
hele proces vast in het cliëntdossier.

Verbeter – plan / voornemen
Aanschaf en zorgvuldige implementatie nieuw 
ecd, inclusief trainingen voor medewerkers.

Norm
De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert 
systematisch de kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

Verbeter – plan / voornemen
Kwaliteitsinformatie: ontwikkeling kwaliteits- 
dashboard. Van teams wordt verwacht dat zij 
gaan reflecteren en acteren aan de hand van dit 
dashboard. 

Verbeter – plan / voornemen
Analyses leiden onvoldoende tot smart plannen. 
De teamcoach heeft hierin een opdracht naar de 
teams. Is nu voornamelijk bezig met individuele 
begeleiding van medewerkers. Vraagt eveneens 
aandacht op organisatieniveau.

Verbeter – plan / voornemen
pdca-cyclus ontbreekt in veel gevallen: onderdeel 
uit laten maken van de overlegstructuur.

Kwaliteitsplan 2019

Aanbevelingen uit het IGJ rapport

Veiligheid
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Veiligheid en BHV 
In 2018 zijn 60 bhv’ers opgeleid en bijgeschoold. 
Er zijn 5 oefeningen gedraaid, waarvan één 
met de hulpdiensten. In hetzelfde jaar zijn 
39 verpleeghuisbedden voorzien van een 
evacuatiehulpmiddel onder het matras, om zo 
bedlegerige bewoners snel te kunnen evacueren.

Onderhoud
In 2018 is de staat van onderhoud – gezien 
de nieuwbouwplannen –, alleen functioneel 
bijgehouden.

Hygiëne
In 2018 zijn er meer verpleeghuisbewoners 
komen wonen bij Sint Anna. Op aanvraag 
worden appartementen en andere ruimtes 
extra schoongemaakt. Door een intensievere 
samenwerking met zorgmedewerkers, de 
infectiepreventiecommissie en facilitaire 
medewerkers wordt er extra gelet op hygiëne.

Arbo
In 2018 is een stafexpert Facilitair tot Arbo-coördinator 
benoemd. De functie wordt in 2019 verder ingevuld. 
Zo wordt er nu aandacht besteed aan werkhouding 
(tillen/verplaatsen in bed), een juiste houding achter 
een PC-beeldscherm en bij het zitten. Ook is er 
een vitaliteitscommissie opgestart. Verder zijn er 
veiligheidspaaltjes bij de trappen geplaatst voor 
rolstoelgebruikers en is er binnen de organisatie meer 
aandacht voor rollend materiaal, zoals serveerwagens. 

60
bhv’ers

opgeleid 39
evacuatiehulpmiddelen

geplaatst

5
oefeningen

gedraaid

2018

‘Hoe onbezorgder het 
leven, hoe gelukkiger 
men leeft’ 
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Melding Incidenten 
Medewerkers

Elk incident is er één te veel, maar het aantal 
incidenten in 2018 was laag te noemen. Er werden 
slechts 4 incidenten en één bijna-incident gemeld. 

ICT en AVG
In 2018 hebben alle medewerkers de beschikking 
gekregen over een veilige, persoonlijke e-mail 
postbus. Sint Anna is in 2018 AVG-proof gemaakt. 
Ook is gestart met een project ter vervanging 
van de domotica, telefooncentrale en een nieuw 
elektronisch cliëntendossier (ecd).

Samen leren en lerend 
netwerk
Het kennisinstituut Leyden Academy, ondersteund door 
vws, heeft in het kader van ‘kwaliteit in het verpleeghuis’ 
met een leefplezierplan geëxperimenteerd in elf 
ouderenzorginstellingen, waaronder Sint Anna. 

In 2018 is de pilot Leefplezier in de Ark positief 
geëvalueerd. 

Medewerkers aan de pilot geven aan: ‘het zijn de verhalen 
achter het doodle bord. Bewoners vertrouwen jou. Door 
dit vertrouwen wordt het inlevingsvermogen van de 
medewerker beter, je durft anders met risico’s om te gaan, 
de benaderingswijze wordt anders en dan lever je betere 
kwaliteit van zorg.’

Vallen

Stoten/knellen/botsen

Agressie/ongewenst gedrag
Inname (schadelijke)stoffen
Branden/schroeien
Vermissing/diefstal
Prikaccidenten/snijden
Fysieke klachten door het werk

Anders

1

1

0

3

totaal5

Leren en  
verbeteren  
van kwaliteit

‘Door elkaar te 
vertrouwen  
kunnen we beter  
voor elkaar zorgen’
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Organisatiekanteling
Met ingang van januari 2016 is Sint Anna officieel gestart 
met een organisatiekanteling. Stip op de horizon zijn 
zelfregulerende gemeenschappen rondom acht bewoners. 
Behalve de bewoners maken ook mantelzorgers, een 
integraal team van medewerkers en vrijwilligers deel uit 
van de gemeenschap. 

Cultuurverandering
Sint Anna is een oud kloosterverzorgingstehuis. 
In zo’n van oorsprong hiërarchisch aangestuurde 
organisatie waren protocollen ‘heilig’. Veel 
medewerkers werken al jarenlang bij Sint Anna 
en de kanteling naar wonen en werken in 
zelfregulerende gemeenschappen is voor hen een 
flinke cultuurverandering. 

De gewenste cultuur is: proactief denken en doen 
vanuit vertrouwen, veiligheid en verantwoording 
nemen.

Nieuwe 
besturingsfilosofie
Volgens de besturingsfilosofie van Sint Anna liggen 
verantwoordelijkheden en ook het denken en 
doen zo dicht mogelijk bij diegenen die zich met 
de directe zorg bezighouden. Anders gezegd: de 
medewerkers, die in het primaire proces zorgen, 
worden zoveel mogelijk ‘ontzorgd’ door hun 
stafcollega’s.

Het koersteam laat de organisatie zelfregulerend 
werken, maar is hiërarchisch eindverantwoordelijk 
voor de resultaten en de koers en zal daarom soms 
ook beslissingen nemen om de organisatie verder 
op koers te houden of te brengen. 

Leiderschap, 
‘governance’ en 
ondersteuning

‘De beste zorg wordt 
geleverd door  
mensen die 
voldoende  
ontzorgd worden’
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Personeels
samenstelling

Formatie-inzet t.o.v. 
geleverde zorg
In 2018 zijn er capaciteitsplansessies gehouden.  
Per gemeenschap zijn daarbij de personele formatie 
en het dienstpatroon afgezet tegen de zzp’s en 
geleverde/nodige zorg. Sint Anna heeft meer uren 
ingezet in de zorg dan de zzp-norm voorschrijft. 

Flexpool
Sint Anna werkt met een ‘flexpool’ om de 
zorgmedewerkers in de gemeenschappen te 
ondersteunen bij schommelingen in de zzp-uren, 
bij ziekte en/of verlof van de vaste formatie. De 
werkwijze werpt haar vruchten af; er is minder 
onrust bij de gemeenschappen met betrekking tot 
ad-hoc roosteren en er is meer mobiliteit binnen 
de organisatie. Omdat het huidige aantal fte’s in de 
flexpool niet toereikend is, zal uitbreiding nodig zijn. 
In 2018 is de flexpool van 3,3 fte gegroeid naar 5,6 fte 
en zal in 2019 verder groeien.

Strategische 
personeelsplanning
Sint Anna heeft in 2018 350 medewerkers (172 fte) 
in dienst. In 2018 zijn 52 medewerkers in dienst 
gekomen en 47 medewerkers uit dienst gegaan. 
Zorgmedewerkers hebben bij Sint Anna per fte (36 
uur) per jaar 1378 cliëntgebonden uren. Hiermee 
zijn ze voor 73,5% productief. In 2018 zet Sint 
Anna meer fte’s in dan de landelijke richtlijnen. Zo 
hebben zorgmedewerkers meer tijd en aandacht 
voor de sterrollen ten behoeve van de bewoners 
en ook meer ruimte voor overleg, wat past bij 
werken in en vanuit een gemeenschap. In 2018 
is gestart met een pilot om meer bbl-leerlingen 
(in totaal 9) een leerplek aan te bieden. Zij staan 
gedeeltelijk boven formatie. Hierdoor is het 
voor gemeenschappen aantrekkelijker om meer 
leerlingen in hun formatie op te nemen. Er is 
extra tijd om leerlingen te begeleiden en door de 
aanwezigheid van de leerlingen kan er ook extra 
aandacht besteed worden aan de bewoners.

350
medewerkers

172
fte

47
uit dienst

52
in dienst

73,5%
productief
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0,65

2018

totaal 6,72

1,00

5,07

0,48

2017

totaal 5,81

0,77

4,56

0,69

2016

totaal 8,49

0,80

7,00

  Kort (1 t/m 7 dagen)
  Middellang (8 t/m 42 dagen)
  Lang (43 dagen of langer)

0,65

2015

totaal 7,23

1,39

5,19

Verzuimmeldingen

Verzuim
Het ziekteverzuim is gestegen van 5,81% in 2017 naar 
6,72% in 2018. Daarmee is het verzuim binnen Sint Anna 
in 2018 nog steeds lager dan gebruikelijk in de branche 
(7,12%). De gemiddelde duur van een verzuimmelding over 
2018 is 23,4 dagen (t.o.v. branche 27,2 dagen). 

Met name het langdurig verzuim is hoog. Het grootste 
deel van het verzuim betreft medewerkers met fysieke 
klachten, maar ook steeds vaker in combinatie met mentale 
klachten. Aangezien een deel van de uitval en klachten op 
het mentale vlak ligt, zet Sint Anna met ingang van  
9 april 2019 een bedrijfspsycholoog in. Zij houdt één dagdeel 
per twee weken spreekuur bij Sint Anna. Daarnaast is de 
themagroep Vitaliteit op zoek naar concrete en realistische 
oplossingen en interventies op preventief gebied. 

Opleiding
Scholingen in 2018 waren grotendeels gericht 
op de ‘toekomstige complexere’ bewoner.
Het gaat hierbij om de volgende scholingen: 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

Opleiding bbl (6) en bol (27) vz-ig

Werkbegeleiding 

Bekwaamheid in vp-handelingen vlg. cyclus 

Fysieke belasting

Slikproblematiek

Team coaching

Diverse congressen

1
medew.

33
medew.

24
medew.

120
medew.

120
medew.

42
medew.

1
medew.

22
medew.
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P

A

D

C

Ontwerpen

(Plannen)

Controleren

Uitvoeren

(Doen)

Bijstellen

(Acteren)

De managementinformatie en Planning en Control 
cyclus blijken onvoldoende passend bij de nieuwe 
besturingsfilosofie en organisatie-inrichting van Sint 
Anna. Om aan te sluiten bij de besturingsfilosofie wordt 
in 2019 een nieuwe ‘plan-do-check-act’ cyclus ontwikkeld. 
Deze cyclus is een uitbreiding van de planning en control-
aanpak, waarbij het onderdeel ‘uitvoering’ meer expliciet 
in de werkwijze wordt verankerd. Het zal dan ook helder 
worden hoe zelfregulerend de teams de werkwijze binnen 
de gemeenschappen – bijgestaan door stafexperts en 
teamcoaches –, vormgeven.

Om efficiënt en effectief de best mogelijke 
zorgresultaten en bewonerservaringen te behalen, zet 
Sint Anna verschillende softwarepakketten in. Dit zijn 
hulpmiddelen om informatie te vergaren en te verwerken, 
denk bijvoorbeeld aan ecd, roosterplanning en een 
zorgoproepsysteem. Ook deze hulpmiddelen worden 
jaarlijks geëvalueerd om aan de vraag van de bewoners en 
medewerkers in de zelfregulerende gemeenschappen te 
kunnen (blijven) voldoen. 

Gebruik van 
hulpbronnen

Gebruik van 
informatie

‘Meten is weten’
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‘Door ziekte van mijn man is het niet mogelijk om samen een 
appartement te delen. Mijn man is enkele maanden geleden 
intern verhuisd naar kleinschalig wonen, maar we zien elkaar 
iedere dag en genieten van elk samenzijn. Ikzelf ben erg actief en 
heb veel interesses waar ik bij Sint Anna alle ruimte voor heb: 
wandelen, kaartspellen, lezen of naar de kapel. Ik verveel me 
nooit, loop veel in de tuin of maak een uitstapje naar het dorp.’

– Een bewoonster
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Woonzorgcentrum Sint Anna
Veerstraat 49
5831 JM Boxmeer
T (0485) 571 541

welkom@sintannaboxmeer.nl
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