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Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling in Boxmeer, gelegen op het terrein 
van de zusters van Julie Postel. Een prachtige, historische locatie in het groene Maashegge 
gebied waar met veel liefde voor ouderen gezorgd wordt. Samen met collega’s, mantelzorgers 
en vrijwilligers zorgen we ervoor dat bewoners de best mogelijke zorg ontvangen. Zorg naar de 
wens van de bewoner. Momenteel maakt Sint Anna een verandering door van verzorgingshuis 
naar verpleeghuis en in 2023 wordt op het huidige terrein zelfs een gloednieuw gebouw geopend.
 
Onze kaderbrief voor 2022 draagt de titel ‘Sint Anna gaat door op de ingeslagen weg’. Met ingang 
van 2021 hebben we de transitie van kloosterbejaardenoord met steeds meer zware zorg naar 
verpleeghuis verder ingezet. De toename van de complexiteit van de zorg is elke dag merkbaar, 
dat vraagt dat wij hierin mee bewegen. De norm is zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en pas 
als het echt niet meer gaat, kunnen kwetsbare ouderen naar het verpleeghuis. Bij Sint Anna 
willen we dan ook een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare ouderen. 

Naast de transitie naar verpleeghuis hebben we nog een groot programma binnen Sint Anna. 
Sinds 2021 wordt het nieuwe Sint Anna gebouwd achter het huidige gebouw. In de zomer van 
2022 gaan de eerste 58 bewoners en het kantoorpersoneel verhuizen naar de nieuwbouw. Dit 
vraagt veel voorbereidingen van ons. In 2021 is dan ook veel ingezet op de randvoorwaarden 
van zowel de nieuwbouw als de kwaliteitsverbetering. Veranderen gaat in kleine stapjes. In 2022 
moeten bewoners en familie/mantelzorgers gaan merken dat we anders werken. Het nieuwe 
gebouw gaat ons daar zeker bij helpen. 

Naast verpleeghuiszorg biedt Sint Anna in de aanleunwoningen ook VPT (volledig pakket thuis) 
en wijkverpleging. Verder biedt Sint Anna ook dagbesteding aan mensen die nog thuis wonen, 
zowel met een indicatie uit de Wmo als WLZ. De uitdaging is om binnen de geschetste kaders 
en uitdagingen vanuit de wereld om ons heen in een aantal jaren stapsgewijs toe te werken naar 
verdere professionalisering en toekomstbestendigheid van de organisatie. Een organisatie die 
slim is georganiseerd en waar het fijn is om te werken. 

In 2022 gaat Sint Anna door op de ingeslagen weg. Waardigheid en Trots op locatie (WOL) helpt 
ons daarbij. Het totale verbeterplan beslaat 10 kwartalen vanaf 2021. We zijn daarmee in 2023 
klaar, tegelijk met de oplevering van het totale nieuwe gebouw. In 2021 hebben we de eerste 
slag gemaakt met het verbeteren, waar we dus in 2022 mee doorgaan. In dit kwaliteitsplan 2022 
geven we aan de hand van de thema’s uit het kwaliteitskader de plannen en acties voor 2022 
aan. We beginnen met een schets van de organisatie en onze nieuwe missie en visie.

1.	 Profiel	van	de	organisatie
Met het oog op de nieuwbouw en de transitie naar verpleeghuiszorg 
was het tijd om de missie en visie van Sint Anna te herzien. We hebben 
ook nieuwe kernwaarden gekozen die de identiteit van Sint Anna 
weergeven en richting geven aan ons dagelijkse handelen. 

1.1  Missie
Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn van 
kwetsbare ouderen. Als het thuis niet meer gaat, bieden wij in ons 
verpleeghuis en daaromheen een fijne, kleinschalige plek. Dit in een 
groene omgeving aan de rand van Boxmeer. De persoonlijke aanpak 
is onze kracht. Wij weten wie u bent en wat u wilt. 

1.2  Visie
Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders 
waardigheid en aandacht voor zingeving, vinden we belangrijk tot en 
met de laatste levensfase. Wij stemmen onze zorg- en dienstverlening 
af op de wensen en behoeften van bewoners. Dat kan van dag tot dag 
verschillen. 

Ook medewerkers voelen zich gekend en kunnen zichzelf zijn. Wij 
stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk 
als professioneel. Door te denken in mogelijkheden, ontstaat er ruimte 
voor creativiteit en innovatie. Voor ons zelf en onze (toekomstige) 
collega willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. 

Onze ambitie is om van iedere dag een mooie dag te maken. Het is 
goed leven bij Sint Anna in kleinschalige woongroepen. Door de 
grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om 
deze ambitie te realiseren in verbinding met familie, verwanten en 
samenwerkingspartners.

Sint Anna is opgericht door de zusters van Julie Postel. De belangrijke 
waarden in het christelijke geloof zijn uitgangspunt in het verlenen van 
zorg en krijgt nadere invulling in onze kernwaarden. 

1.3		Besturingsfilosofie
In de nieuwe besturingsfilosofie staat hoe we binnen Sint Anna met 
elkaar willen samenwerken. We beschrijven niet alleen hoe we het nu 
doen, maar ook hoe we dit samen in de toekomst willen doen. Onze 
besturingsfilosofie ondersteunt ons bij het continu verbeteren van onze 
organisatie en de werkprocessen daarbinnen, dus bij het verbeteren 
van hoe onze manieren zijn. Daarbij staat de bewoner centraal, de 
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medewerker maakt het verschil en is er voldoende ruimte om elkaar 
te ontmoeten. 

Sint Anna wenst weer te sturen vanuit een lijnorganisatie, met 
ondersteunende diensten. Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur 
welke samen met de managers het MT vormt. Daarnaast wordt het 
middenkader gevormd door teamleiders binnen de zorg en de facilitaire 
dienst. Deze sturen op de driehoek ‘tevreden bewoner – tevreden 
medewerker – gezond rendement’. Voor onze zorg en dienstverlening 
vormen de normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg de 
basis. Het leidinggevend kader is hierbij resultaatverantwoordelijk:  
dat is de kern van onze besturingsfilosofie. Op de afdelingen 
werken integrale teams bestaande uit EVV-ers, VIG-ers, helpende 
plus, woonzorgbegeleiders, huishoudelijke dienst en een welzijns-
medewerker. De verpleegkundigen zijn gekoppeld aan een afdeling, 
maar net als de nachtdienst centraal georganiseerd. Samen met 
naasten/mantelzorgers en vrijwilligers zorgen de medewerkers voor 
onze bewoners. De zorgmedewerkers worden ondersteund door de 
(kleinere) facilitaire dienst en een kleine staf. In de sturing staan onze 
kernwaarden voorop: samen, vertrouwd, aandacht en professioneel. 

Dit alles zal leiden tot continuïteit van de zorgverlening, met  
in achtneming van de Good Governance Code, medezeggenschap 
en wet -en regelgeving in de VVT-branche. Dit vormgegeven vanuit 
samenwerkingsrelaties met stakeholders waaronder zorgkantoren, 
zorgverzekeraars, gemeente en andere lokale en regionale partners.
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2.1  Persoonsgerichte zorg 
Kwaliteit is mensenwerk en ontstaat in de interactie tussen cliënt, hun 
naasten (het sociale netwerk) en medewerkers. Elke situatie is uniek 
en vraagt van de medewerker om aan te sluiten op wat de cliënt op 
dat moment nodig heeft. Zo ontstaat goede, liefdevolle en afgestemde 
(presente) zorg. 

Het levensverhaal van iedere bewoner is bekend en net als de 
afspraken over zorg, behandeling en ondersteuning opgenomen 
in het zorgleefplan. De bewoner houdt de eigen regie binnen zijn 
mogelijkheden. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. 
Er is aandacht voor zingeving met betrekking tot levensvragen en in het 
bijzonder rouw en eenzaamheid. 

In september 2021 zijn we overgegaan naar het ECD van ONS 
(Nedap), omdat het oude ECD-systeem het primair proces en 
kwaliteits verbeteringen onvoldoende ondersteunde en borgde. 

Er is er gekozen om de zorgleefplannen op te stellen volgens de 
classificatiemethode Mikzo (Meetinstrument kwaliteit van Zorg). Mikzo 
sluit goed aan bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en ondersteunt 
bij het planmatig en persoonsgericht werken. Eind 2021 krijgen de VIG-
ers/EVV-ers en verpleegkundigen nog extra trainingen om Mikzo goed 
te gebruiken en het methodisch werken verder te implementeren.

We willen vruchten van de multidisciplinaire samenwerking nog meer 
ten goede laten komen aan de bewoner. Sint Anna heeft geen eigen 
behandeldienst maar huurt die in bij Pantein. Voor 2022 staat op de 
agenda om de dossiers van artsen/behandelaren te koppelen met het 
ECD van Sint Anna. Hierin liggen nog een aantal uitdagingen. Het zorg- 
en behandeloverleg wordt voortgezet en is uitgebreid met teamleiders. 
Verbeteringen in de kwaliteit van zorg staan nadrukkelijk op de agenda.

2.2 Wonen en welzijn
In 2021 heeft Sint Anna geïnvesteerd in een andere invulling van 
dagactiviteiten en extra toezicht in de huiskamers. Corona heeft geholpen 
in de omslag van grote centrale activiteiten naar meer activiteiten in de 
huiskamer of op individueel niveau. De welzijnsmedewerkers worden 
onderdeel van de teams, waardoor het activiteitenaanbod meer op 
maat en passend kan worden afgestemd. Het realiseren van een mooie 
dag is niet alleen voorbehouden aan de welzijnsmedewerkers, maar 
een taak van alle medewerkers. 

De functie woonzorgbegeleider is nieuw binnen Sint Anna en zal zich 
ook in 2022 verder moeten uitkristalliseren. Deze medewerkers gaan 
intern een opleiding volgen om goed toegerust te zijn. Eind 2021 is 
een begin gemaakt met een herziening van het mantelzorgbeleid. Het 
sociale netwerk van bewoners kan veel meer worden benut en uit de 
scan van eind 2020 is ook naar voren gekomen dat mantelzorgers en 
familie dit graag willen. 

De inzet van vrijwilligers is inmiddels weer toegenomen, maar nog 
niet helemaal op volle sterkte. Vrijwilliger zijn bij Sint Anna zetten 
we opnieuw op de kaart, we gaan nieuwe vrijwilligers werven. Het 
vrijwilligersbeleid gaan we herzien, omdat ook vrijwilligers meer 
toegerust moeten zijn voor de omgang met de huidige bewoners die 
een complexere zorgvraag hebben. 

Binnen Sint Anna is er aandacht voor mantelzorgparticipatie. 
Het belang, de mogelijkheden en afspraken worden vastgelegd. 
Mantelzorgers worden op een vroeg moment gevraagd naar de 
mogelijkheden van samenwerking. Bewoners kunnen hun leven 
binnen Sint Anna zoveel mogelijk voortzetten zoals thuis gebruikelijk 
was. Medewerkers ondersteunen hierin de bewoner en hun netwerk. 
Mantelzorgparticipatie wordt zowel op individueel als teamniveau 
besproken. Dit thema zal een vast onderwerp van gesprek worden 
tijdens de familieavonden. 

1.4  Organogram

1.5  Bewonerssamenstelling

2.  Zorg bij  
Sint Anna

“Een activiteit is bijna nooit ‘zomaar’ een activiteit. De activiteit op 
de foto draagt bij aan het behouden van goede hand-oogcoördina-
tie, knippen stimuleert de creativiteit. Zoeken, knippen en plakken 
geeft een fijne balans tussen inspannen en ontspannen.”

Sint Anna heeft 150 kamers. Door de nieuwbouw kunnen we op dit 
moment maar 144 kamers bezetten. Peildatum 1 oktober 2021 heeft 
Sint Anna 99 bewoners met een ZZP met behandeling en 29 bewoners 
met een ZZP zonder behandeling. Een overzicht van de ZZP’s staan 
in onderstaande tabel. Één kamer wordt bezet door een bewoner met 
een partnerindicatie (waarvan partner is overleden). Verder wonen er 
vanuit het verleden nog 5 mensen met een wijkverplegingsindicatie. In 
het verleden zijn congregaties als groep bij Sint Anna komen wonen 
en niet iedereen was even zorgbehoeftig. Sint Anna heeft daarnaast 
dus nog wat leegstand ofwel mogelijkheden om nieuwe bewoners op 
te nemen. Buiten het huis levert Sint Anna aan 5 klanten wijkverpleging 
en 6 mensen een VPT.

De bewoners komen vooral uit Boxmeer en omgeving. De groep 
religieuzen binnen Sint Anna wordt steeds kleiner.

ZZP-indicaties Aantallen (1-10-2021)

Partner indicatie 1

ZZP 4VV (excl bh) 22

ZZP 4ZG vis (1 excl en 1 incl BH) 2

ZZP 5VV (excl BH) 1

ZZP 5VV (incl BH) 54

ZZP 6VV (excl BH) 4

ZZP 6VV (incl BH) 33

ZZP 7VV (incl BH) 8

ZZP 8VV (incl BH) 2

ZZP 9bVV (incl BH) 1
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2.3 Wooncomfort
In de zomer van 2022 wordt de eerste fase van de nieuwbouw  
opge leverd en gaan de eerste 58 bewoners verhuizen. Een grote mijlpaal 
waar we reikhalzend naar uitzien. We gaan dit ook met elkaar vieren. 

De eerste groep bewoners komen van grotere afdelingen van 19 
bewoners en gaan kleinschalig wonen in groepen van 8. Bewoners 
hebben een eigen kamer met eigen sanitair. Bewoners kunnen ook 
gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer die huiselijk is 
ingericht met een zithoek en eethoek. In de nieuwbouw werken we niet 
meer met gesloten afdelingen, maar met leefcirkels waarbij individuele 
afspraken zijn gemaakt over de bewegingsvrijheid. 

De uitrol van de VacuSan loopt door in 2022. Het incontinentiemateriaal 
en bevuild beddengoed worden op een hygiënische wijze door 
vacumeren veilig afgevoerd. Voordeel is dat bacteriën, ziektekiemen 
en vieze geuren zo geen kans meer krijgen en dat daarmee het woon- 
en werkklimaat verbeterd. 

2.4	Kwalitatief	veilige	zorg	en	ondersteuning
De Wet zorg en dwang (Wzd) is een blijvend aandachtspunt. Hoewel 
medewerkers een e-learning hebben gevolgd, blijft het consequent 
toepassen in de praktijk lastig. Verpleegkundigen gaan op de 
werkvloer coachen, zodat medewerkers vrijwillige en onvrijwillige zorg 
beter herkennen. Het nieuwe ECD ONS ondersteunt hierbij en de 
introductie van het stappenplan in het ECD geeft een nieuwe kans om 
het consequent toepassen van de Wzd op de agenda te houden. Het 
nieuwe ECD ONS biedt meer mogelijkheden voor kwaliteits verbetering. 
De zorgmonitor geeft kwaliteitsdashboards voor teams, wat in 2022 
verder wordt uitgerold. Ook wordt ONS verder doorontwikkeld. We 
werken toe naar het digitaal aftekenen van medicatie. Daarmee zullen, 
naar verwachting, medicatiefouten in de vorm van ‘vergeten medicatie’ 

verminderen. We gaan medicatie veiligheid in brede zin analyseren en 
verbeteringen worden doorgevoerd om veiligheid te borgen. 

In 2022 gaan we ook meer aandacht besteden aan Advanced Care 
Planning. Dit ligt allemaal wel vast in de zorgleefplannen, maar het op 
tijd signaleren van de palliatieve fase behoeft aandacht en verbetert 
de kwaliteit van de geleverde zorg. Het verpleegkundig team neemt 
hier het voortouw in. 

2.5  Leren en ontwikkelen
In 2022 investeert Sint Anna veel in leren en ontwikkelen. Zo is er een 
adviseur leren en ontwikkelen en een nieuwe praktijkbegeleider gestart 
per 1 oktober 2021. Er zijn nieuwe werkbegeleiders getraind. Samen 
geven zij het leren en ontwikkelen binnen Sint Anna een nieuwe impuls. 
We leren niet alleen van trainingen en opleidingen, maar ook van de 
studenten en stagiaires op de afdelingen. 

Eind 2021 is Sint Anna gestart met de reorganisatie van het primaire 
proces. De functiemix per team is aangepast, wat tot een herverdeling 
van enkele medewerkers leidt. Ook worden nieuwe dienstensets 
ingevoerd die Sint Anna breed gelijk zijn, wat voorheen niet het geval 
was. Tijdens de voorbereidingen van de reorganisatie hebben we 
geconstateerd dat niet iedere medewerker die de titel VIG of EVV-er 
voerde voldoende gekwalificeerd was. Voor deze medewerkers zijn 
maatwerktrajecten ingekocht bij ROC en BTSG. Medewerkers moeten 
deze trajecten met goed gevolg afleggen om de functietitels te kunnen 
blijven voeren. 

Enkele VIG-ers gaan de training GVP (gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie) in combinatie met de EVV-module volgen. Nieuw dit 
jaar is dat ook enkelen de GVS (gespecialiseerd verzorgende somatiek) 
gaan volgen in combinatie met de EVV-module. 

Sint Anna heeft een structureel tekort aan (leerling) helpenden. Daarom 
is eind 2021 een specifieke werving voor leerling helpenden gestart. 
Sint Anna wil met een eigen opleidingsgroep dit tekort aan helpenden 
gaan aanvullen. Hiervoor is Sint Anna met opleider OPPstap een 
samenwerkingstraject aangegaan.

In 2021 heeft Sint Anna geïnvesteerd in toezicht op de huiskamer. De 
subsidie voor Coronabanen heeft dit een extra impuls gegeven. Deze 
medewerkers noemen we na de reorganisatie woonzorg begeleiders 
en zij volgen een opleidingstraject om hun werk goed te kunnen 
doen. Bovendien verbeteren we daarmee hun arbeidsmarktpositie. 
Met OPPstap is een zodanig opleidingstraject ingericht dat mede-
werkers eenvoudig kunnen doorstromen naar de functie van helpende. 
Ook de huishoudelijke dienst heeft een kwaliteitsslag gemaakt. Alle  
mede werkers krijgen een training schoonmaak van Alpheios, zodat ook 
de kennis en kunde op dit vlak weer geactualiseerd is. 

Daarnaast heeft Sint Anna een deskundigheidsbevorderingstraject 
ingekocht voor alle medewerkers die werken met mensen met dementie. 
Ook de staf en ondersteuning volgen een training. De Moribustraining 
kent verschillende vormen voor de verschillende functieniveaus. Er zijn 
verhalenbijeenkomsten, verhalenbijeenkomsten plus, een basistraining 
en een coachtraining. De laatste twee vormen zijn bedoeld voor de 
VIG-ers, EVV-ers en verpleegkundigen. Coaches helpen het geleerde 
in de praktijk te brengen. Conclusie is dat iedereen binnen Sint Anna 
in 2022 een vorm van training of opleiding krijgt, waarbij werkplekleren 
heel goed bij onze personele samenstelling past. 

Door de nieuwe teamsamenstelling zijn verpleegkundigen in de 
gelegenheid om de teams te coachen op kwaliteit. Door deze coaching 
on the job wil Sint Anna het leren en ontwikkelen voor medewerkers 
concreet en praktisch maken, wat het leren en ontwikkelen een impuls 
zal geven.

2.6  Leren en ontwikkelen met behulp van WOL
Eind 2020 heeft Sint Anna de hulp in geroepen van Waardigheid 
en trots op locatie (WOL) om te ondersteunen bij de transitie van 
verzorgingshuis naar verpleeghuis. Het verbeterplan is in het voorjaar 
van 2021 goedgekeurd door het landelijke kernteam. Sint Anna heeft 
sindsdien twee primaire procescoaches die ondersteunen. 

Voor de zomer van 2021 hebben de teams hun plan besproken met de 
procescoaches. Daarbij is met de teams en de teamleiders afgesproken 
welke acties zij oppakken. Door roosterproblematiek krijgen de acties 
niet altijd de prioriteit. Hier gaat in 2022 meer op gestuurd worden. De 
kunst is daarbij de plannen zo klein te maken, dat medewerkers dit 
herkennen in hun directe beroepspraktijk. Veranderen gaat immers 
met kleine stappen. Zowel op teamniveau als op individueel niveau zijn 

drie prioriteiten benoemd om op te pakken. Medewerkers hebben zo de 
vertaling gemaakt van het jaarplan naar hun eigen werkzaamheden. Dit 
is op kaarten genoteerd en is daarmee input voor de jaargesprekken 
(leer- en ontwikkelgesprekken) van medewerkers met hun teamleider 
of manager. Eind 2021 heeft een eerste herscan door Waardigheid en 
trots plaatsgevonden. De rapportage wordt in januari 2022 verwacht. 

2.7 Leren van elkaar 
Afdelingen waar het heel goed gaat, benoemen we als leerafdeling om 
daarmee een intern lerend netwerk te activeren. 

In de zomer gaan de eerste 58 bewoners verhuizen naar de nieuwbouw. 
In de nieuwbouw wonen de bewoners in kleinschalige groepen van 8. 
We kennen daar geen gesloten afdelingen meer en werken naar de 
bedoeling van de Wet zorg en dwang. Met behulp van leefcirkels kunnen 
we bewoners vrijheid geven passend bij hun wensen en mogelijkheden. 
Dit is een nieuwe manier van werken voor ons. Medewerkers in de 
oudbouw gaan daarom met hun collega’s in de nieuwbouw meelopen 
om te ervaren wat de verschillen zijn. 

2.8	Lerend	netwerk
Sint Anna is toegetreden tot een lerend netwerk. Tot het lerend netwerk 
behoren Maldenburch, Huize Rosa, Luciver en Oud Burger Gasthuis 
(OBG). Rond het leren van elkaar wordt gezamenlijk opgetrokken, 
waarbij ook gekeken wordt naar andere thema’s waarop kan worden 
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3.1	Leiderschap,	governance	en	management
Eind 2020 scoorde dit thema uit het kwaliteitskader onvoldoende. Dit 
is met prioriteit opgepakt. De zelfregulering is herijkt. Er is afscheid 
genomen van de ver doorgevoerde zelfregulering. Het leiderschap is 
teruggebracht in de organisatie. Teamcoaches zijn weer teamleiders 
geworden en hebben een aantal taken van de zogeheten sterrolhouders 
overgenomen. Het werven van personeel is een thema voor teamleiders 
en managers in samenwerking met P&O. Zij krijgen iedere maand 
stuurinformatie die door de controller of manager financiën met hen 
wordt besproken. De bewaking van de begroting en ziekteverzuim ligt 
eveneens weer bij de teamleiders. In de loop van 2022 voegen we ook 
kwaliteitsinformatie toe aan de maandelijkse managementinformatie. 
Het koersteam heet weer managementteam en is uitgebreid met een 
manager zorg. 

Het organogram is aangepast, waarmee iedere medewerker weer 
een leidinggevende heeft. Het primaire proces wordt doorontwikkeld, 
waarbij sprake is een nieuwe functiemix per team. 

De teamleiders en managers gaan in 2022 leiderschapsprogramma’s 
volgen. Sint Anna zit in een groot veranderproces waarbij naast het 
vergroten van kennis en kunde ook een cultuurverandering moet 
plaatsvinden. Dit vraagt veel van het management, maar met extra 
handreiking en begeleiding zijn zij beter toegerust om hun rol invulling 
te geven. 

3.2 Personeelssamenstelling
Op peildatum 1 oktober 2021 werken bij Sint Anna 312 medewerkers 
in loondienst (164 FTE) en 112 vrijwilligers. Sint Anna huurt de 
behandeldienst in bij Pantein. De behandeldienst is niet in onderstaand 
overzicht verwerkt.

Tabel: personeelsamenstelling

Functieniveau Percentage

Kwalificatieniveau 1 18 %

Kwalificatieniveau 2 6 %

Kwalificatieniveau 3 49 %

Kwalificatieniveau 4 9 %

Kwalificatieniveau 5 1 %

Kwalificatieniveau 6 0 %

Behandelaren/(para)-medisch 1 %*

Overig zorgpersoneel 7 %

Leerlingen 7 %

Aantal stagiairs 9

Aantal vrijwilligers 112

Arbeidsmarkt	en	personeelsbeleid
Eén van de belangrijkste uitdagingen in de zorg is de krapte op de 
arbeidsmarkt. In de dagelijkse praktijk is de oprechte betrokkenheid 
van onze medewerker bij de bewoner voelbaar en zichtbaar. Sint Anna 
wil die oprechte betrokkenheid en aandacht ook aan haar medewerkers 
bieden. Want zonder medewerkers lukt het ons niet om voor bewoners 
iedere dag een mooie dag te realiseren. Aandacht en waardering, 
inzetbaarheid van medewerkers, ontwikkelmogelijkheden en in- 
door en uitstroom van medewerkers zijn belangrijke onderdelen van 
aantrekkelijk werkgeverschap. 

Het personeelsbeleid krijgt in de volle breedte veel aandacht in 2022. 
Sint Anna moderniseert haar arbeidsmarktcampagne en zoekt naar 
creatieve vormen om potentiële medewerkers te vinden. We wensen  
dat nieuwe medewerkers zich welkom en snel thuis voelen. Daar hoort 
een goed inwerktraject en een goede begeleiding bij. Naast werving 
en selectie zal er veel aandacht zijn voor behoud. De hernieuwde 
introductie van jaargesprekken gaat daarbij helpen. Uitstroom en 
instroom moet weer in balans komen, of liever nog de instroom moet 
groter worden dan de uitstroom. 

We zien binnen Sint Anna ook nog potentieel. Eind oktober hadden we 
130 medewerkers werkzaam op niveau 2, 3 en 4. Echter 55% van deze 
130 werkt 20 uur of minder per week. Als we deze medewerkers bereid 
vinden om hun contracten op te hogen, lost dat direct een deel van de 
vacatureruimte op. Sint Anna gaat daarom inzetten op:
• Het nieuwe roosterbeleid moet meer rust op de roosters geven.
• Werken met een basisrooster moet bijdragen aan een betere 

werk-privébalans.
• Met de nieuwe dienstensets zijn er langere diensten gemaakt. 

In 2022 gaan we verder kijken hoe we de korte diensten kunnen 
verlengen, daarmee wordt contractuitbreiding ook aantrekkelijker  
omdat er minder dagen gewerkt hoeft te worden. 

• Het ziekteverzuim liet tot en met Q3 een voortschrijdend gemiddelde 
zien van 7,2 % (vooral langdurend verzuim). De Corona uitbraak van 
november verstoort de dalende trend die was ingezet. De ambitie 
is om het voortschrijdend verzuimgemiddelde in 2022 omlaag te 
brengen naar 5%. Sint Anna wil het verzuimbeleid ombuigen naar 
een vitaliteitsbeleid. 

Reorganisaties primair proces en facilitair
Afgelopen jaar hebben we dan ook twee reorganisaties voorbereid 
die doorwerken in 2022. In de eerste plaats hebben we met de 
doorontwikkeling van het primaire proces, naast een kwaliteitsslag, ook 
de functiemix per team herzien en nieuwe dienstensets gemaakt. Het 
roosterbeleid is daarop aangepast. 

De facilitaire dienst ontwikkelt zich naar een modern facilitair bedrijf. De 
facilitaire dienst is kleiner geworden, doordat de wasserij in de nieuw-
bouw niet terug komt. Er zijn minder medewerkers voor de technische 
dienst nodig, omdat een nieuw gebouw minder onderhoud vraagt. Ook 
wordt er in de nieuwbouw anders gekookt en verdwijnt de centrale 
keuken. 

3.3 Hulpbronnen

In 2021 is gekozen voor een nieuw ECD en daardoor ook een nieuw 
HRM-pakket. Met name het ECD biedt nog veel doorontwikkelings-
mogelijkheden, wat onze zorgprocessen beter ondersteund. In 2022 
zetten we dit verder door. 

De domotica in het oude gebouw kent in het gebruik veel problemen. We 
zijn in 2021 begonnen met een analyse. Er is een actieplan opgesteld 
om het weer betrouwbaar werkend en functioneel te krijgen. We blijven 
voortdurend monitoren. 

Een grote uitdaging is het loslaten van de ‘gesloten’ afdelingen binnen 
het verpleeghuis. In de nieuwbouw zijn alle afdelingen open en gaan 
we werken met leefcirkels en moderne domotica op de kamers van 
bewoners. Een groep medewerkers is benoemd als ‘ambassadeur’ 
voor het gebruik van domotica. Zij gaan helpen om onder medewerkers 
het vertrouwen in domotica te vergroten en gebruik van domotica naar 
een verdere fase te brengen. 

Daarnaast gaan we meer onderzoek doen naar zorgtechnologie en de 
mogelijkheden die het op diverse gebieden biedt, zoals bijvoorbeeld 
alternatieven voor onvrijwillige zorg, en mogelijk implementeren.

Met behulp van een externe adviseur gaan we onze IT-strategie  
be schrijven en onze ICT-kalender opstellen. Daarmee brengen we 
samen hang tussen de verschillende onderdelen. We kunnen niet meer 
zonder techniek, maar willen wel dat het gebruik ervan eenvoudig is 
en blijft. 

3.4 Gebruik van informatie

Eind 2021 is een herscan uitgevoerd door Waardigheid en trots op 
locatie. Eind 2022 vindt opnieuw een scan plaats. Sint Anna start met 
medewerker tevredenheidsonderzoeken. Sint Anna gaat in 2022 een 
keuze maken hoe we de cliënttevredenheid systematischer kunnen 
meten en meenemen in het leren en verbeteren van onze zorg- en 
dienstverlening. 

In 2022 actualiseren we ons handboek en maken we een keuze hoe we 
dit handboek op een aantrekkelijke manier toegankelijk kunnen maken 
voor de medewerkers. 

3. Randvoorwaarden om zorg  
te kunnen verlenen

Eén van de uitingen waarmee Sint Anna 
via online kanalen medewerkers werft.
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Sint Anna in beeld
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