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Welkom!

Koffie/thee? 
Neemt u plaats, we komen zo bij u voor een kopje koffie of thee. 
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Informatiebijeenkomst

mantelzorgers
12 oktober 2021



Inhoud van vanavond

- Intro door Ineke Wever (bestuurder Sint Anna)

- Voorstellen Cliëntenraad Sint Anna

- Informatie uitbesteding was (door Marjet Zegers)

- Ruimte voor vragen

- Afsluiting 
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Praktische informatie

- Vragen over de was graag stellen aan het einde van de presentatie. 

- Notitieblokje en pen op tafel

- Telefoons graag op stil alarm 

- Toiletten op de gang 
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Nieuwbouw

- Eerste informatiebijeenkomst 

eind 2021

- Focus op verhuizing van 1e groep 

bewoners (58 personen)

- Zomer 2022 bijeenkomst voor 

overige bewoners
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Voorstellen Cliëntenraad Sint Anna
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Wat bespreken we vanavond ten aanzien v/d was?

- Geschiedenis wasserij / huidige 
situatie 

- Waarom was uitbesteden? 

- Samenwerking Newasco

- Welke typen wasgoed kennen we?

- Beddengoed en badgoed naar 
Newasco

- Persoonsgebonden was; eigen keuze

- Proces persoonsgebonden was 

- Labelen persoonsgebonden was

- Extra info m.b.t. labels

- Eigen bijdrage was

- Drempelbedrag

- Vragen / informatiepakket
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Geschiedenis wasserij / huidige situatie

- Wasserij opgezet met de komst van de 

congregatie van de zusters van Julie 

Postel

- Was wordt op dit moment nog steeds 

intern gedaan; unicum in deze tijd
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Waarom gaan we de was uitbesteden? 

- Veranderende zorg en zorgzwaarte = meer was

- Meer was is niet te behappen voor de bestaande 

wasserij; kostentechnisch en vanuit duurzaamheid 

geen goede keuze om dit voort te zetten.

- Nieuwbouw; geen wasserij / zo veel mogelijk ruimte 

voor woongroepen (focus op zorg)

- Wasmachine per twee woongroepen in nieuwbouw 

(voor nood) 
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Samenwerking Newasco

- Onderzocht welke partner het beste past; 
Newasco

- NEderlandse WAsserij COmbinatie

- Familiebedrijf sinds 1943; 
3e generatie nu aan het roer

- Sinds 2009 in Rijen

- Veel ervaring met zorg

- Kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel

- Newasco-app



Welke typen wasgoed kennen we? 

- Beddengoed 

- Jersey hoeslaken, onderlegger (indien nodig), easydeck dekbed, 
kussensloop

- Nieuwe wijze van opmaken per 1-1-2022 (hygiënischer + minder 
arbeidsintensief)

- Badgoed 

- Handdoeken, washandjes

- Persoonsgebonden was

- Alle eigen kledingstukken
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- Beddengoed en badgoed standaard van Sint 

Anna:

- Wettelijke verplichting

- Wassen bij Newasco, kosten voor Sint 

Anna

- Geen eigen bed/badgoed meer
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Beddengoed en badgoed naar Newasco



Persoonsgebonden was: eigen beheer of uitbesteden? 

- Vrije keuze: wasserij naar keuze of zelf wassen

- Uitbesteden bij Newasco wordt door Sint Anna ondersteund, 

maar contract met Newasco

- Via servicedesk keuze aangeven

- In informatiepakket machtingsformulier en formulier 

bewonersgegevens. 

- Stomerijgoed is mogelijk (maatwerk)

13
13



Proces persoonsgebonden was 

- Wasmand op de kamer met aanduiding wie doet de was? (eigen beheer / 
Newasco)

- Bij uitbesteding aan Newasco krijgt de bewoner een gepersonaliseerde 
waszak.

- Medewerkers van Sint Anna verzamelen waszakken voor transport naar 
wasserij.

- Ingangscontrole bij Newasco d.m.v. barcodelabel in het kledingstuk

- Na 1 à 1,5 week schone was retour

- Schone was wordt door medewerkers Sint Anna in de kast gelegd.
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Labelen persoonsgebonden was

- Advies: alle persoonsgebonden was labelen, ook bij wassen in eigen beheer.

- Kleding van bewoners die al bij Sint Anna wonen worden op kosten van Sint 
Anna omgelabeld.

- Nieuwe kleding van bewoners wordt gelabeld door Newasco indien het in de 
gepersonaliseerde waszak zit (kosten bewoner; € 0,89 per kledingstuk incl. BTW).

- Nieuwe bewoners laten was labelen door Newasco (kosten bewoner)

- Kledingkast inventariseren (bij voorkeur voor 1 november);
alleen om te labelen kleding aanbieden

- Omlabelen start vanaf november ‘21 / niet in één keer
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Extra info m.b.t. labels

- Vergelijkbare labels als er nu gebruikt worden

- Zacht, op een prettige plaats aangebracht
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Eigen bijdrage

- Huidige eigen bijdrage € 127.- (waarvan € 101.- voor 

was / € 26.- CAI & telefonie)

- Eigen bijdrage was vervalt

- Eigen bijdrage CAI en telefonie blijft en wordt per 

1-1-2022 geïndexeerd 
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Drempelbedrag

- Gemiddelde kosten € 80 - € 110.-

- Drempelbedrag is € 120.-

- Kosten hoger dan € 120.- voor rekening van Sint Anna. 
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Vragen over de was? 

- Mogelijkheid om vragen over de was te stellen

- Kan later ook via servicedesk@sintannaboxmeer.nl
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mailto:servicedesk@sintannaboxmeer.nl


Informatiepakket 

- Voor ieder een informatiepakket

- Vanaf vanavond ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl (via nieuws) 
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http://www.sintannaboxmeer.nl/


Bedankt voor uw komst
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