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Jaarverslag Cliëntenraad 2020  

 
 
Wie zijn we 

 
Wij zijn de cliëntenraad (CR) van Woonzorgcentrum 

Sint Anna (SA), de stem van de bewoners.  
De cliëntenraad bestaat in 2020 uit 7 leden en het 
gemotiveerde team wordt geleid door voorzitter 
Josette van der Houven en ondersteund door  
Ellis Verstegen-Jacobs.  
Als nieuw aspirant CR-lid hebben we Els Boerstal 
mogen verwelkomen.  
 

 
Onze visie en missie  

 
Visie: stem voor bewoners, onafhankelijk en zichtbaar 

Als cliëntenraad zijn we spreekbuis en stem voor de bewoners naar 
de organisatie toe.  
Het welbevinden zowel van de individuele als van alle bewoners staat 
daarbij voor ons centraal. Op onze eigen wijze vertegenwoordigen wij 
het gemeenschappelijk belang van de bewoners binnen Sint Anna. 
 

Missie: vanuit respect en in verbinding samen rondom de bewoners 
De cliëntenraad* streeft ernaar via samenwerking doelgericht voor het gemeenschappelijk 
belang van de bewoners op te komen en eraan bij te dragen dat zij en hun familie zich gehoord 
en gekend voelen.  
Daarom luisteren we zorgvuldig via huiskamer- en Rond-de-Tafelgesprekken, enquêtes én 
persoonlijke gesprekken. 
De verzamelde signalen, vragen, tips en tops delen wij met de organisatie in de hoop dat we 
vanuit respect voor ieders rol maar in verbinding met elkaar en werkend vanuit dezelfde Sint 
Anna-waarden “gastvrij, zorgzaam en spiritueel”  samen rondom de bewoners staan. 

 
*Conform de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ 2018) is de 

cliëntenraad een serieuze gesprekspartner voor de organisatie met betrekking tot medezeggenschap 

en belangenbehartiging: cliëntenparticipatie is essentieel om goede zorg te kunnen leveren. 

 
Dit doen we door:   

• signalen op te vangen via Rond-de-Tafel gesprekken met bewoners en mantelzorgers, de 
huiskamergesprekken, de brievenbussen van de cliëntenraad en wat we te horen krijgen in 
de wandelgangen. De aanbevelingen, tips en positieve reacties worden geanonimiseerd en  
met de desbetreffende zorgteams, de kwaliteitsverpleegkundige of het loket Welzijn & Zorg 
doorgenomen, waarna een plan van aanpak volgt. Zo blijft de cliëntenraad het gehele jaar 
door met de organisatie in contact over het wel en wee van de bewoners; 

• het geven van advies, gevraagd en ongevraagd. 
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De volgende thema’s hadden in 2020 extra onze aandacht: 
 
➢ Bezoekregeling in Corona-tijd; 
➢ Contact met de achterban in Corona-tijd; 
➢ Corona-enquête uitzetten; 
➢ Evaluaties van 1e Corona-golf zowel binnen Sint Anna als landelijk; 
➢ Opzetten van CR-Nieuwsbrief; 
➢ Nieuwbouw Sint Anna; 
➢ Voeding; 
➢ Aanpak van klachten / signalen; 
➢ Evaluatie Corona voor Corona-draaiboek; 
➢ Kwaliteitsscan Waardigheid en Trots; 
➢ Wisseling van bestuurders; 
➢ Opstellen CR-Visie en Missie; 
➢ Opstellen nieuwe SA-CR Medezeggenschapsregeling, Huishoudelijk reglement en  

Ondersteunersreglement in het kader van de WMCZ 2018. 
* B 
*  

 
 

 

 

 
De medezeggenschapswet WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
2018) die op 1 juli 2020 van kracht werd, bracht veranderingen in CR advies- en 
instemmingsrechten met zich mee en dat vroeg de nodige tijd en aandacht van de CR. 
 
 

 
Samenwerking 
 

• Overleg met het Zorgkantoor 
De voorzitter en 1 CR-lid sluiten namens de cliëntenraad 
tweemaal per jaar aan bij  het overleg met de Raad van 
Bestuur en het Zorgkantoor. 
 

• Overleg met de Ondernemingsraad  
Inzake wisseling van bestuurder heeft er regelmatig overleg 
plaatsgevonden met de OR. 

 

• Overleg met Bestuurder /  Raad van Toezicht 
De bestuurder sluit elk regulier CR-overleg aan. 
 

• Raad van Toezicht.  
Het overleg met de Raad van Toezicht heeft meerdere malen informeel plaatsgevonden 
i.v.m. bestuurscrisis  en sollicitatieprocedure interim- en nieuwe bestuurder. 
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Activiteiten 
 

• Vergadering  
    Wij hebben dit jaar 14 keer vergaderd, zowel op locatie als online in Corona-tijd. 

De notulen liggen ter inzage in de dagbibliotheek en worden digitaal gedeeld met de 
huiskamers en de mantelzorgers / familie. 
 

• Corona 
Naast het online vergaderen, volgden we de bezoekersmaatregelen binnen SA nauwgezet. 
De landelijke handreiking “Bezoek en sociaal contact – Corona in verpleeghuizen” gaf de 
CR hierbij ook een stem.  
 

      Enquête onder bewoners en mantelzorgers 
      De cliëntenraad heeft een korte enquête uitgevoerd met drie open vragen om te horen hoe  
      bewoners, mantelzorgers en familieleden de 1e Corona-periode hadden ervaren. 
      Hiertoe zijn er drie vragen gesteld: 

• Hoe heeft u de afgelopen 3 maanden ervaren? 

• Heeft u een goede herinnering uit die tijd die u met ons wilt delen? 

• Heeft u tips?  Wat zou beter kunnen of waar moeten we rekening mee houden als zich 
weer zo’n situatie zou voordoen. 

     De algemene conclusies zijn gedeeld in het bewonersblad “Tussen Maas en Meer” en de  
     volledige resultaten zijn gedeeld met de organisatie. Deze kunnen worden opgevraagd bij de 
     cliëntenraad.  

  

• Welkomstgesprek met de nieuwe bewoner 
Ook hebben de leden van de cliëntenraad nieuwe bewoners welkom geheten met een 
persoonlijk bezoekje en een plantje.  
 

• Huiskamergesprekken 
Vanwege de Corona-maatregelen konden er geen 
huiskamergesprekken plaatsvinden,  maar hebben de CR-leden in 
Corona-tijd telefonisch contact onderhouden met de huiskamers. 
 

• Online Rond-de-Tafelsessie door Josette van der Houven (vz)  
Tijdens de  “Landelijke Inspiratieweek” van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg hebben 
Josette van der Houven en Cis Lebour tweemaal een landelijke online sessie verzorgd 
betreffende bovenstaand onderwerp. 

 

• CR- Nieuwsbrief en Huisblad "Tussen Maas en Meer" 
Nieuw in 2020 is de CR-Nieuwsbrief die 3x digitaal naar de huiskamers en familie / 
mantelzorgers is gestuurd. Een uitgeprint exemplaar ligt ook in de huiskamer. De 
Nieuwsbrief is in Coronatijd ontsproten om sneller CR- informatie bij de bewoners en familie 
onder de aandacht te kunnen brengen en contact te onderhouden. 
In “Tussen Maas en Meer”, het kwartaalblad voor  en door de bewoners van Sint Anna, 
schetst de cliëntenraad ook een beeld van de lopende zaken en actuele onderwerpen die 
aan de orde zijn geweest en waar ze mee bezig zijn.  
 

• Nieuwbouw 
In het voorjaar was de CR, samen met de zorgmedewerkers,  betrokken bij het voorontwerp 
van de kamerinrichting.  Door de wisseling bestuurderswisseling is er in de zomer door de 
organisatie opnieuw naar de nieuwbouw plannen gekeken en zijn er zaken vanuit financieel 
belang aangepast. Het proces blijven volgen vanuit het cliëntperspectief is dan ook een 
aandachtspunt voor de CR in het komende jaar.  
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Advies- en Instemmingsmomenten 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Financiën  
 
Het budget voor de cliëntenraad was in 2020 begroot op € 5000,-   
 
De uitgaven van het afgelopen jaar zijn hieronder in de tabel samen gebracht: 
 
 

Kosten CR  2020 

  

Contributie LOC  
 
€   875,00  

Bijeenkomsten, cursus 
 
€2.080,00  

Reiskosten  
 
€   831,25  

  
Bloemen en kaarten €   232,59  

  

Kantoorbenodigdheden €   728,27  

    
 
€4.747,11  

  

Profielschets interimbestuurder 
 

5-5-2020 Advies CR positief 

Definitief (voorl.) ontwerp 
nieuwbouw SA 
 

6-5-2020 Advies CR positief 

Herbenoeming RvT-lid A. Jansen 
 

25-5-2020 Advies CR positief 

Profielschets bestuurder 
 

13-9-2020 Advies CR positief 

Beleidsplan geestelijke verzorging 
 

29-9-2020 Instemming CR  

Compensatie Corona-regeling 
 

30-11-2020 Instemming CR 

Kwaliteitsplan 2021   
 

5-12-2020 Instemming CR 

Jaarrekening 2020/begroting 2021 
 

niet aan CR voorgelegd           - 
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Terugblik op 2020 
Na een turbulent jaar, waarin we rolden van een bestuurscrisis naar een nieuwe interim 
bestuurder tot en met de aanstelling van de nieuwe bestuurder half december, moest de 
cliëntenraad ook zoeken naar nieuwe wegen om met elkaar en met hun bewoners in contact te 
blijven te midden van de Corona crisis. Helaas hebben er dit jaar geen huiskamer- of Rond-de-
Tafel gesprekken plaats kunnen vinden. 

 
Corona 
In Sint Anna is er in de zomer hard gewerkt om n.a.v. alle evaluaties zaken te verbeteren. Met 
ondersteuning van de Coronahulp van Waardigheid en Trots is er een goed draaiende 
crisisorganisatie opgezet die bij de 2e golf direct goed functioneerde. De cliëntenraad heeft gezien 
dat binnen Sint Anna nu de maatregelen “op maat” gehanteerd worden en is verheugd dat dat er 
geen sprake meer is van een algemeen bezoekverbod. 
 
Omgang van signalen van bewoners / terugkoppeling in de organisatie 
Klachten en signalen van bewoners en mantelzorgers zijn door de CR opgepakt en 
geanonimiseerd of met toestemming van melder besproken met de organisatie. 
 
Nieuwe medezeggenschapsregelingen aanpassen aan de WMCZ 2018 
Afgelopen jaar heeft de CR zelf het voortouw genomen om met een concept-versie van de 
medezeggenschapsovereenkomst tussen de CR en Sint Anna naar de interim bestuurder te 
stappen. Uiteindelijk is toch besloten om de overeenkomst samen met de nieuwe bestuurder 
vast te stellen.  
Ook het huishoudelijk reglement en de overeenkomst met de ondersteuner is onder de loep 
genomen om aan te sluiten bij de nieuwe eisen van de WMCZ 2018.  
 
Toekomst CR 
Hoe behoud je je mensen, hoe blijft het CR-werk te midden van de zwaardere eisen aan de CR 
te behappen ? Daarom is de  continuïteit waarborgen van de cliëntenraad een aandachtspunt 
geweest dit jaar. Om CR-leden die vertrokken met hun specifieke kennis over een onderwerp 
toch te behouden, is nu gekozen voor het oprichten van een advies(k)ring om CR heen;  hierin 
kunnen ex-leden of andere mensen van buiten of binnen Sint Anna toch beschikbaar zijn voor 
de CR om mee te denken over bepaalde onderwerpen. Voorlopig is er een advieskring 
religieuzen en advieskring nieuwbouw opgezet. Ook hebben we de bestuurder voorgelegd of er 
in verband met de werving van nieuwe mensen toch een vergoeding voor de werkzaamheden 
van de cliëntenraad in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn.  
 
Mutaties ledenbestand / advieskring 
- Henk Angenent is per 1 januari 2021 gestopt als lid van de CR; vanwege zijn deelname 

in de afgelopen jaren aan de themagroep nieuwbouw, is hij toegetreden tot de 
advieskring nieuwbouw. 

- Josette van der Houven heeft haar voorzitterschap per 1 januari 2021 beëindigd. Op de 
achtergrond zal ze voor overdracht beschikbaar zijn.  

-  Maria Brands, die jaren als communiteitsassistente voor de bewoners van De Ark heeft 
gewerkt, is toegetreden tot de advieskring religieuzen, zodat zij met haar kennis de CR 
kan informeren inzake de komende nieuwbouw. 
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Vooruitblik 2021 
Het behartigen van de belangen van de bewoners van Sint Anna vraagt van de CR-leden het 
zoeken naar nieuwe creatieve oplossingen, want ook in 2021 zullen we nog rekening moeten 
houden met het virus. 
 
Speerpunten  zullen in ieder geval zijn: 
➢ Nieuwbouw: sociaal plan verhuizing en inrichting en veranderingen op facilitairgebied 
            zoals voeding en was; 
➢ Medezeggenschapsovereenkomst SA-CR; 
➢ Tevredenheid bewoners/mantelzorgers binnen KSW nagaan; 
➢ Alternatieven zoeken om toch samen met de bewoners in gesprek te gaan binnen de  
            Corona-maatregelen; 
➢ Beleving onderzoeken van bewoners tijdens deze 2e golf; 
➢ Aanpak n.a.v. scan op locatie ter verbetering van kwaliteit binnen SA; 
➢ Zoektocht nieuwe voorzitter en ondersteuner; 
➢ Verdere uitwerking duurzaamheid CR. 
 
 

 

 

 
Tenslotte 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de onderwerpen die aan de orde komen in 
onze vergaderingen? Dan kunt u terecht in de dagbibliotheek, de Wilg. Hier liggen de 
vastgestelde CR-notulen ter inzage. Mocht u ze per mail willen ontvangen, dan kunt u ze via 
ons e-mail adres clientenraad@sintannaboxmeer.nl aanvragen. 
Zijn er vragen voor de cliëntenraad of zijn er suggesties, dan horen wij deze graag. 
 
Persoonlijk contact met één van de leden van de cliëntenraad is altijd mogelijk en wordt op prijs 
gesteld. Dat geldt niet alleen voor u als bewoner, maar ook mantelzorgers kunnen met vragen 
en suggesties bij de cliëntenraad terecht! 
 
En kunt u ons niet rechtstreeks bereiken, dan zijn er de cliëntenraad-brievenbussen bij het 
winkeltje en bij de ingang van Kleinschalig Wonen om schriftelijke vragen onder de aandacht 
van de cliëntenraad te brengen.  
 
Voor ons is het uitgangspunt dat wij er zijn voor alle bewoners van Sint Anna, en we willen u 
ook in 2021 graag ontmoeten en een luisterend oor aanbieden. 

 
Cliëntenraad Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer 
          

Horen en Gehoord worden 
 

Bereikbaar via: 
post:   postbussen bij het winkeltje en ingang Kleinschalig Wonen  

mail:    clientenraad@sintannaboxmeer.nl 

tel.nr. via de centrale receptie 0485 – 571 541 
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