
 

CR-WERKPLAN 2021   

 
Speerpunten voor 2021 

• Huiskamergesprekken en Rond-de-Tafelgesprekken: belrondes door CR-leden in Corona-tijd 

• Bewonerstevredenheid bij kleinschalig wonen nagaan via te beschrijven tafelkaartjes 

• Peiling/enquête beleving 2e Corona-golf 

• Volgen invoering van nieuwe wet Zorg en Dwang 

• Aansluiten bij werkgroepen nieuwbouw 

• Nieuwe medezeggenschapsregeling SA-CR 

• Nieuw huishoudelijk reglement SA-CR 

• Ondersteunersreglement 
 
Vergaderingen  

• Cliëntenraad 12x per jaar: bestuurder sluit gedeelte aan alsook leden van Koersteam 

• Raad van Toezicht: 1x per jaar  
 
Overleg 

• Zorgkantoor 2x per jaar   

• Loket Welzijn en Zorg , incidenteel i.v.m. signalen 

• Menucommissie 
 
Bewonerstevredenheid  

• Huiskamergesprekken 1x per 2 jaar (indien mogelijk vanwege Corona-maatregelen) 

• Rond-de-tafel gesprekken: 2x per jaar voor bewoners en 1x voor mantelzorgers / familieleden  
(indien mogelijk vanwege Corona-maatregelen) 

• Familie-avonden bijwonen (indien mogelijk vanwege Corona-maatregelen) 

• Kleinschalig wonen via te beschrijven kaartjes 

• Peiling/enquête beleving Corona-periode 
 

Contact binnen Sint Anna 

• 1x per jaar overleg met OR, verdere samenwerking opzetten 
 
Contact buiten Sint Anna 

• Contact zoeken met cliëntenraden in de regio b.v. Pantein 
 
Scholing / kennis  CR  

• LOC cliëntenraden   

• Landelijke congresdag cliëntenraden 

• Waardigheid en Trots “Thuis in het verpleeghuis”,  Radicale Vernieuwing 
 

 
PR van de Cliëntenraad 

• Update website 

• Brochure CR update 

• Input van CR voor bewonerskwartaalblad “ Tussen Maas en Meer” 
 
Rapportages 

• CR-notulen maandelijkse vergaderingen 

• CR-Nieuwsbrief 

• Verslag Rond-de-Tafelgesprekken 

• Verslag Huiskamergesprekken 

• Jaar- en werkplan 2021 

• Jaarverslag 2020  incl. financieel overzicht CR-uitgaven  
 
 
 
 
 
 



 

Te verwachten advies- en instemmingsmomenten 2021 voor de CR: 
 
 
 

Adviesrecht op:                                                                Instemmingsrecht op: 
 

Jaarverslag 2020 Sint Anna  
 

Aanpassen medezeggenschapsreglementen nav 
Wmcz* 2018 
 (*Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) 
 

Nieuw lid Raad van Toezicht 
 

Ontwikkelingen Wet Zorg en Dwang (WZD) 
 

Zorgmanager Sint Anna Klachtenregeling (en de klachtenregeling WZD) 
 

Wijzing definitief ontwerp nieuwbouw nav technisch 
ontwerp (mogelijk) 

Bijstellen zorgvisie (missie/visie) in relatie tot zware 
verpleeghuiszorg en nieuwbouw 
 

Begroting 2022 Verkenning ECD* kan mogelijk consequenties 
hebben voor procedure opstellen zorgplannen (als 
wijzigingen)  
(*Electronisch Cliënten Dossier) 
 

Jaarplan 2022 en meerjarenplan Sint Anna Advies met betrekking tot inrichting nieuwbouw 
(advies binnenhuisarchitect) 
 

 Aanpassing voedingsbeleid (gevolg van Plan Facilitair 
en keuzes nieuwbouw)  
 

 Veranderingen in de was-voorziening  
 

 
 
 


