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1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 14-12-2021 
Geen inhoudelijke opmerkingen.  

Naar aanleiding van: de vertrokken teamleiders zorg zijn vervangen door interim 

teamleiders. Voortgang nieuwbouw: ook de medewerkers worden goed geïnformeerd 

over de nieuwbouw. Alleen dan kunnen zij de bewoners goed informeren. 

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• Een nieuw lid wordt voorgedragen voor benoeming in de CR. Er is met nog 2 

kandidaten gesproken maar zij hebben zich helaas teruggetrokken. 

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Stand van zaken corona: het huis is gelukkig nog coronavrij. Ook de 

besmettingen onder personeelsleden vallen mee. De quarantaineregels zijn 

conform het landelijk beleid versoepeld.   

• Aan één specifieke afdeling is de afgelopen weken veel aandacht besteed. 

Hier is veel actie ondernomen en dit heeft het nodige opgeleverd. De 

volgende stap is de borging in de teams. Op deze afdeling is meer personeel 

ingezet dan gebruikelijk. Deze extra inzet kan niet gedurende lange tijd 

gehandhaafd worden. De nieuwe manier van werken is goed te 

implementeren, ook in de andere teams. 

• Herkenbaarheid medewerkers / uniforme kleding: onderdeel van de zorgvisie 

is de herkenbaarheid van medewerkers. Het is de vraag of daar ook 

uniformen bij horen. De CR discussieert over de voor en nadelen van het 

dragen van uniformen. In de nieuwe visie op Wonen, Welzijn en Zorg staat  

Wonen en Welzijn voorop.  

• Er is een nieuwe geestelijk verzorger aangesteld. De functie wordt enigszins 

anders ingevuld waarbij het accent meer komt te liggen op zingeving. De 

nieuwe geestelijk verzorger kan ook een rol spelen in de palliatieve 

zorgverlening.  



• Emile Roemer legt zijn functie in de Raad van Toezicht neer omdat hij is 

aangesteld als gouverneur van Limburg. Er wordt naar een nieuwe kandidaat 

gezocht via een extern bureau.  

 
5. Adviesaanvragen 

5.a: Regiovisie Noordoost-Brabant: 

In de regiovisie is opgeschreven waar het volgens de deelnemers naar toe gaat. De 

visie is bedoeld als richtlijn ter voorbereiding op de toekomst. Het uitgangspunt is dat 

de zorg thuis wordt geboden tenzij het niet anders kan. Preventie is een belangrijke 

doelstelling. Vragen van cliënten zijn vaak integraal en vragen een domein 

overstijgende aanpak. Hoewel Thuiszorg belangrijker wordt zal Sint Anna de lange 

termijn visie niet aanpassen. Uitbreiding van Thuiszorg wordt pas actueel als helder 

is wat met de oudbouw gebeurd. 

De regiovisie heeft ook een financieel aspect. De verdeling van de regionale 

kwaliteitsgelden (ruim 5 miljoen) wordt gebaseerd op de uitgangspunten in deze 

regiovisie. Om in aanmerking te komen voor dit geld kunnen zorgorganisaties 

projecten indienen. Een aanvraag kan gehonoreerd worden als het project voldoet 

aan de thema’s uit de regiovisie en bestemd is voor minimaal 2 organisaties. Sint 

Anna zal enkele innovatieve projecten indienen. 

 

6. Nieuwbouw 

6.a: Voortgang werkgroepen: De afstemming van de diverse activiteiten en plannen 

vraagt een strakke sturing. De CR neemt deel in werkgroepen Inrichting en 

Verhuizing. 

 

7. Scanverslag herhaalscan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

Dit traject heeft een langere doorlooptijd, de uitkomsten van in gang gezette 

verbeteringen zijn niet altijd direct zichtbaar. Op basis van het huidige scanverslag is 

onvoldoende zichtbaar wat de bevindingen van bewoners en/of familieleden zijn. 

Door de scanners wordt nog onderzocht welke analyses nog mogelijk zijn om dit 

beeld wel te krijgen.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. 


