
 

 

 

Overlegvergadering Cliëntenraad – Raad van Bestuur 

d.d. 07-09-2021. 
 

 

 

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 3 leden hebben zich afgemeld. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 20-07-2021 
Geen inhoudelijke opmerkingen.  

 

4. Mededelingen 
 

4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• De CR heeft met een familielid gesproken over de gang van zaken op de 

betreffende afdeling. De CR zal de ontwikkelingen volgen. De CR zal ook een 

gesprek hebben met een familielid die niet tevreden is over de afdoening van 

een klacht. De CR realiseert zich dat dit primair een zaak is tussen organisatie 

en klager maar gaat toch in op het verzoek tot een gesprek omdat dit wellicht 

ook andere signalen en/of inzichten kan opleveren. 

• De CR is beperkt betrokken geweest bij de organisatie van de Sint Annadag. 

De CR is van mening dat dit in de toekomst aan de hand van een draaiboek 

moet worden georganiseerd. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de CR.  

• Een lid van de CR gaat tot aan het einde van het jaar weer parttime in de zorg 

werken bij Sint Anna. Volgens de medezeggenschapsregeling kan zij in deze 

periode geen lid zijn van de CR.  

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Terugblik op de zomerperiode: hoewel de roosters op orde waren heeft de 

zomerperiode veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers. Het werken op 

teamniveau vraagt nog de nodige aandacht. Een goed beeld van de 

zomerperiode 2021 moet zorgen voor een beter verloop in de zomer van 

2022. 

• ONS is inmiddels live gegaan binnen Sint Anna. De zorgdossiers zijn net op 

tijd overgezet. Het nieuwe ECD zal een beter zorgleefplan opleveren. Na 

verloop van tijd is het mogelijk om betere analyses op te stellen. De 

beschikbaarheid van personeel van voldoende niveau blijft een punt van zorg. 



• Vanaf 1 september is er een nieuwe manager Zorg. Ook is er een nieuwe 

teammanager aangesteld. 

 

5. Kapsalon in de nieuwbouw 

In de nieuwbouw is er geen vaste plek beschikbaar voor de kapsalon. Dit heeft 

helaas tot enige ophef geleid. De CR realiseert zich dat bezoek van de huidige 

bewoners aan de kapsalon een verwenmoment is voor bewoners. Volgens de 

bestuurder zal de toegenomen zorgzwaarte van (toekomstige) bewoners dit bezoek 

wellicht gaan bemoeilijken. In de nieuwbouw zal wel een kapster beschikbaar zijn 

maar dit wordt een mobiele kapster. Zij bezoekt zelf de bewoners zoals een 

thuiskapper; dit is ook een oplossing voor de huidige logistieke problemen bij een 

bezoek aan de kapper. 

De kappersvoorziening blijft ook in de nieuwbouw gehandhaafd alleen de invulling zal 

anders zijn. Overigens blijft de huidige kapsalon nog 2 jaar beschikbaar. 

De CR zal aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen en wil dit blijven volgen. 

 
6. Adviesaanvragen 

6.a: adviesaanvraag Wassen en Linnen: beantwoording vragen CR door bestuurder. 

De CR heeft een antwoord gekregen op de vragen die de CR gesteld heeft n.a.v. de 

adviesaanvraag Wassen en Linnen. De CR heeft al eerder geconstateerd dat de raad 

niet geïnformeerd is over de tarieven 2021 en dat de huidige adviesaanvraag niet 

gaat over de uitbesteding maar over de randvoorwaarden zoals de hoogte van het  

bedrag dat Sint Anna bij de cliënten in rekening brengt voor de waskosten. 

Uitbesteding is door de nieuwbouw een onomkeerbaar besluit. 

Newasco is de nieuwe leverancier. Voor een goede en transparante uitleg van het 

nieuwe systeem van wassen wordt in oktober een familiebijeenkomst georganiseerd. 

De bewoners en familieleden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze 

bijeenkomst. De CR zal hierbij actief betrokken zijn.  

In de volgende nieuwbouwspecial wordt aandacht besteed aan Wassen en Linnen en 

de kapsalon. De CR gaat akkoord met de voorwaarden voor uitbesteding van de was 

en zal een advies uitbrengen. 

 

6.b: adviesaanvraag besturingsfilosofie 

De CR heeft een adviesaanvraag ontvangen die vooral gaat over het loslaten van de 

zelfsturing en het terugbrengen van leiderschap. Ook wordt advies gevraagd over de 

uitwerking van de besturingsfilosofie. 

Voor de CR is vooral belangrijk dat de bewoner zichtbaar is. De eisen en wensen van 

de bewoners zijn het uitgangspunt, ook in de besturingsfilosofie moet dat een plek 

krijgen. In de besturingsfilosofie wordt gesproken over het in samenspraak met de 

bewoner benutten van eigen professionele ruimte; ook wil SA de besliskracht van 

bewoners vergroten. De CR is vooral benieuwd hoe deze terminologie een uitwerking 

krijgt in de praktijk. 

SA wil eenvoudige, gebruiksvriendelijke en procesvriendelijke hulpmiddelen inzetten. 

Volgens de bestuurder betekent dit dat functionele toepassingen het uitgangspunt 

zijn zonder afhankelijkheid van leveranciers. Dit is nodig omdat er veel 

ontwikkelingen zijn op dit gebied. Er moet beleid geformuleerd worden over de inzet 

van diverse middelen zoals camera’s of sensoren. 



De ontwikkeling van beleid op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid moet volgens de 

CR prioriteit krijgen. De CR mist de positionering van Kwaliteit in het organogram. De 

bestuurder antwoordt dat hiervoor niet is gekozen omdat kwaliteit van iedereen is en 

er geen adviseur Kwaliteit aanwezig is die een plek in het organogram moet krijgen. 

De CR vraagt de bestuurder hoe zij denkt over de zichtbaarheid van de bestuurder in 

de organisatie. Zij geeft aan dat het een bewuste keuze is om in de eerste periode 

voor bewoners beperkt zichtbaar te zijn om zo managers en medewerkers beter in 

hun kracht te zetten. Een bewoner heeft meer aan een goede relatie met zijn directe 

zorgverleners dan met de bestuurder.  

 

7. Voortgang nieuwbouw 

Sinds vorige week is de bouw weer hervat en alles ligt redelijk op schema. Voor een 

goede voortgang van de bouw is het looppad afgesloten. Een deel wordt versneld 

afgebouwd zodat een groep van 58 bewoners als eerste over kunnen naar de 

nieuwbouw. Eind september volgt hierover de besluitvorming. 

De werkgroepen nieuwbouw worden vandaag (07-09) definitief vastgesteld. 

 

8. Kwartaalrapportage Q2 2021 + voortgang verbeterplan Sint Anna 

Indien noodzakelijk zal deze rapportage de volgende keer uitgebreid(er) besproken 

worden. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. 

 
 


