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1. Voorwoord 

2021 was in alle opzichten een bijzonder jaar. In de eerste plaats door de 
coronapandemie die ook dit jaar voor een groot deel heeft bepaald. 
Bezoekregelingen, verplichte quarantaine, allemaal zaken waarover de 
cliëntenraad heeft gesproken in 2021. 
In 2021 is de transitie van Sint Anna naar verpleeghuiszorg verder ingezet. De 
complexiteit van de zorg neemt toe en het uitgangspunt is dat mensen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen. Sint Anna wil een waardevolle bijdrage leveren aan 
het welzijn van kwetsbare ouderen. 
Achter de huidige locatie is in 2021 gestart met de nieuwbouw van Sint Anna. De 
cliëntenraad participeert actief in de werkgroepen die gestart zijn om de 
overgang naar de nieuwbouw zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Begin 2021 is de nieuwe medezeggenschapsregeling afgerond en daarmee is de 
formele kant van cliëntinspraak geborgd. 
Voor de cliëntenraad zelf was 2021 ook een jaar van veranderingen. Nieuwe 
leden en een nieuwe voorzitter zijn toegetreden tot de raad en er is een nieuwe 
ondersteuner gestart. Gelukkig hebben de vorige voorzitter en ondersteuner 
gezorgd voor een goede overdracht. 
Dit jaar heeft de cliëntenraad een doorstart gemaakt en diverse zaken zijn 
opgepakt. De cliëntenraad heeft vooral geprobeerd de zichtbaarheid te vergroten 
en wil medezeggenschap van cliënten verder professionaliseren. In de huidige tijd 
is er veel te doen voor een cliëntenraad maar de cliëntenraad van Sint Anna heeft 
dit met enthousiasme opgepakt en wil dit in 2022 voortzetten. 
 

2. Cliëntmedezeggenschap: hoe doen we dat bij Sint Anna? 
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners 
van Sint Anna. De cliëntenraad signaleert zaken die voor de bewoners belangrijk 
zijn enerzijds door kennis te nemen van interne rapportages maar ook door het 
gesprek aan te gaan met de bewoner, mantelzorger en/of contactpersoon. 
Als er een nieuwe bewoner komt gaat een lid van de cliëntenraad op bezoek. Ook 
bezoekt de raad met regelmaat de huiskamers en organiseert de cliëntenraad 
Rond-de-Tafel gesprekken en familiebijeenkomsten. Helaas is dit in 2021 door 
corona onvoldoende gelukt. 
De cliëntenraad vergadert iedere maand met de Raad van Bestuur en brengt 
gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder van Sint Anna.  
 
De onderwerpen die in de cliëntenraad aan de orde komen zijn heel gevarieerd, 
bijvoorbeeld:  

• kwaliteit van de zorg 
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• sfeer in huis 

• veiligheid 

• voeding 

• zingeving 

• welzijn 

• communicatie met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers. 
 
Het zijn meestal onderwerpen die gaan over het dagelijks leven en het welzijn van 
de bewoner. De cliëntenraad wil de stem zijn van de bewoner! 
 

3. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 
De cliëntenraad bestond ultimo 2021 uit de volgende leden (vrijwilligers): 

• Albert Swinkels, voorzitter 

• Els Boerstal 

• Cis Lebour 

• Marion Hagen 

• Mariska Hendriks 

• Alfons Jansen 

• Door Hasbach 

• Diny Weijmans 
 
De cliëntenraad vergadert iedere maand; na het vooroverleg met alleen de leden 
volgt de overlegvergadering met de bestuurder. Naast het maandelijks overleg 
met de bestuurder wordt de Raad van Toezicht 1x per jaar uitgenodigd om deel te 
nemen aan de vergadering. Ook wordt er 1x per jaar overlegd met de 
Ondernemingsraad. 
De cliëntenraad heeft de taken verdeeld op basis van interesse en/of ervaring van 
de individuele leden. Bij projecten die direct consequenties hebben voor 
bewoners kiest de cliëntenraad voor een actieve participatie op basis van de 
diverse aandachtsgebieden van de leden. Voor een goede invulling van de taken 
kan de cliëntenraad beschikken over een budget. De cliëntenraad wordt 
ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner. 
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4. Advies en instemmingsaanvragen in 2021 

In 2021 heeft de cliëntenraad (CR) de volgende advies en instemmingsaanvragen 
behandeld: 
 

Adviesaanvraag Inhoud advies Besluit 
conform 
advies 

Vaccinatiebeleid 
Sint Anna 

CR stemt in met voorgestelde 
vaccinatiebeleid voor de bewoners van Sint 
Anna. 

ja 

Invoering Wet Zorg 
en Dwang. 

De CR stemt in met het plan van aanpak 
betreffende de invoering van de Wet Zorg en 
Dwang. De CR wil graag (tijdig) geïnformeerd 
worden over de voortgang van de 
implementatie.  

ja 

Jaarrekening 2020 CR stemt in met jaarrekening 2020 en stelt 
voor in het vervolg een aparte bijeenkomst te 
beleggen waar specifieke toelichting gegeven 
wordt op bewoner gerelateerde posten. 

ja 

Klachtenregeling 
Sint Anna 

CR stemt in met klachtenregeling maar vraagt 
ook aandacht voor de juiste en uniforme 
afdoening van informele klachten. 

ja 

Klachtenregeling 
Wet zorg en dwang 
(Wzd) 

CR stemt in met de klachtenregeling Wzd en 
heeft contact met de (externe) 
cliëntvertrouwenspersoon over de uitvoering 
van de wet. 

ja 

Nieuwe 
voedingsleverancier 

CR adviseert positief over de gekozen 
leverancier en heeft waardering voor de wijze 
waarop de CR betrokken is in het 
keuzeproces. 

ja 

Nieuwe werkwijze 
persoonsgebonden 
wasgoed 

CR stemt in op basis van onderstaande  
randvoorwaarden voor uitbesteding van het 
wassen:  

• flexibel systeem waarbij deelname 
aansluit bij de behoefte van de 
bewoner 

• Sint Anna organiseert een 
voorlichtingsbijeenkomst met actieve 
participatie door CR 

ja 
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• Aan bewoners wordt maximaal 120,00 
per maand in rekening gebracht.  

Besturingsfilosofie 
Sint Anna 

CR adviseert positief over de 
besturingsfilosofie maar vraagt aandacht voor 
een structurele positionering van Kwaliteit. 

ja 

Missie, visie en 
kernwaarden Sint 
Anna 

CR adviseert positief over de geformuleerde 
missie en visie maar is primair geïnteresseerd 
in de praktische uitwerking. 

ja 

Meten indicatoren 
basisveiligheid 
2021 

CR adviseert positief over het voorstel alle 
indicatoren basisveiligheid te meten. 

ja 

Bewonersbijdrage 
2022 

CR stemt in met de voorgestelde verlaging 
van de bewonersbijdrage naar 26,60 per 
maand (i.v.m. de uitbesteding van de was) en 
adviseert in de toekomst een volledige 
tarievenlijst van de dienstverlening op te 
stellen. 

ja 

Begroting 2022 CR adviseert positief over de begroting maar 
wil graag tijdig geïnformeerd worden over 
tegenvallers of extra kosten van de 
nieuwbouw die effect hebben op de reguliere 
begroting. 

ja 

Kwaliteitsplan 2022 CR stemt in met het kwaliteitsplan 2022 en 
bespreekt periodiek de voortgang van het 
programma Waardigheid en Trots op locatie 
(WOL). 

ja 

 
 

5. Belangrijke thema’s in 2021 
 
5.a: Cliëntperspectief 
Bij alles wat de cliëntenraad bespreekt en waarover men adviseert is steeds 
het uitgangspunt: wat betekent dit voor de bewoner van Sint Anna? Naast de 
informatie die de cliëntenraad ontvangt van de organisatie gaat de raad 
proactief op zoek naar de mening van de bewoners en/of de 
familieleden/mantelzorgers. In 2021 heeft de cliëntenraad gesprekken 
gevoerd met individuele mantelzorgers maar heeft ook gesproken over de 
noodzakelijk verhuizing van een aantal bewoners, de situatie op een specifieke  
afdeling en de positionering van de kapsalon in de nieuwbouw. Het 
cliëntperspectief kwam ook nadrukkelijk aan bod bij de 
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kennismakingsgesprekken met de (nieuwe) manager Zorg en een nieuw lid van 
de Raad van Toezicht. 
De cliëntenraad heeft het coronabeleid van Sint Anna in 2021 ook steeds 
vanuit het cliëntperspectief bekeken. De cliëntenraad heeft waardering voor 
de manier waarop de raad aangehaakt blijft bij aanpassing van de 
bezoekregeling of quarantainemaatregelen.  
 
5.b: Kwaliteit van zorg 
Het (goed) functioneren van een cliëntenraad is sterk afhankelijk van een 
juiste en volledige informatievoorziening. De informatie over de kwaliteit van 
zorg is een belangrijk onderdeel. De cliëntenraad heeft in 2021 periodiek de 
kwartaalrapportages van Sint Anna besproken waarbij de focus lag op de 
gemeten kwaliteitsindicatoren. De cliëntenraad heeft nog een ander 
instrument ingezet om zich een beeld te vormen van de kwaliteit: eigen 
waarneming. Een aantal leden bezoekt met enige regelmaat de afdelingen en 
deelt deze waarnemingen in de vergadering van de cliëntenraad.  
In 2020 heeft Sint Anna geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de normen 
uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het programma Waardigheid en 
Trots op locatie (WOL) is daarom ingeschakeld en op basis van uitgevoerde 
scans is een verbeterplan opgesteld. De cliëntenraad heeft in dit proces een 
actieve bijdrage geleverd. De cliëntenraad heeft de voortgang van het 
verbeterplan in 2021 nauwgezet gevolgd en de bespreking van de voortgang  
was een vast agendapunt. 
 
5.c: Nieuwbouw 
De cliëntenraad heeft in 2021 actief deelgenomen aan de werkgroepen 
Verhuizing en Inrichting nieuwbouw. Daarbij was voor de cliëntenraad steeds 
het cliëntperspectief leidend: wat betekent dit voor het welzijn van de 
bewoner? 
In 2021 is afgesproken dat de projectleider nieuwbouw bij iedere vergadering 
van de cliëntenraad verslag doet van de voortgang van de nieuwbouw. 
 
5.d: Voeding 
Sint Anna heeft in 2021 gekozen voor een nieuwe voedingsleverancier die op 
een passende wijze convenience maaltijden, verse producten en overige 
boodschappen kan leveren. Onderdeel van het keuzetraject was een 
bedrijfsbezoek en een proeverij. Aan beide onderdelen heeft een delegatie 
van de cliëntenraad deelgenomen. De cliëntenraad vindt dat eten een 
belangrijk onderdeel is van goede zorg en heeft daarom actief geparticipeerd 
in het keuzetraject. 
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5.e: informatievoorziening richting bewoners 
De cliëntenraad heeft in 2021 geprobeerd een proactieve bijdrage te leveren 
aan de informatievoorziening richting bewoners. De cliëntenraad vindt het 
belangrijk dat bewoners en familieleden tijdig en volledig geïnformeerd 
worden. Op belangrijke onderwerpen wordt de inhoud van een brief of mail 
voor bewoners en familieleden afgestemd met de cliëntenraad. Een 
afvaardiging van de raad is ook altijd aanwezig bij familiebijeenkomsten en bij 
deze bijeenkomsten wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld iets te 
vertellen over de rol van de cliëntenraad. 
 
5.f: zichtbaarheid van de cliëntenraad 
Het vertegenwoordigen van de bewoners van Sint Anna vraagt een zichtbare 
cliëntenraad. Dat was in 2021 door de coronapandemie een lastige opgave. 
De cliëntenraad heeft geprobeerd zichtbaar te blijven door actieve deelname 
aan familiebijeenkomsten, een bijdrage aan het blad tussen Maas en Meer en 
aanpassing van het onderdeel cliëntenraad op de website van Sint Anna. 
De notulen van de cliëntenraadsvergaderingen worden per mail verspreid 
onder de contactpersonen; ook liggen de notulen ter inzage op de diverse 
afdelingen. 
De cliëntenraad heeft in 2021 diverse malen vragen of opmerkingen 
ontvangen van bewoners en/of familieleden. Deze vragen zijn binnengekomen 
via de postbussen bij het voormalig winkeltje en bij de ingang Kleinschalig 
Wonen maar ook via het mailadres van de cliëntenraad 
(clientenraad@sintannaboxmeer.nl). 
 
6. Tenslotte 
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van Sint Anna is op zijn 
plaats. Zij hebben een maximale inzet getoond en er alles aan gedaan om de 
coronatijd zo goed mogelijk te laten verlopen voor de bewoners. 
Hoewel er altijd ruimte is voor verbetering vindt de cliëntenraad dat het 
overleg met de bestuurder en medewerkers van Sint Anna in 2021 goed is 
verlopen. Over de relevante zaken is de cliëntenraad tijdig geïnformeerd. De 
cliëntenraad wil dit meenemen naar 2022 en verder uitbouwen door, daar 
waar mogelijk, nog meer aan de voorkant van de beleidsvorming betrokken te 
worden. 
De cliëntenraad is er voor alle bewoners en familieleden. Ook voor 2022 geldt: 
zijn er vragen of suggesties, de cliëntenraad hoort het graag! 
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