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1. Samenstelling cliëntenraad 

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden (vrijwilligers): Albert Swinkels 
(voorzitter), Els Boerstal, Cis Lebour, Marion Hagen, Mariska Hendriks, Door 
Hasbach, Diny Weijmans en Cor Bruininx. Menno Smit is de onafhankelijk 
ondersteuner van de cliëntenraad. 
 

2. Uitgangspunten cliëntenraad  
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 bewoners, mantelzorgers en/of contactpersonen. 
De cliëntenraad vergadert iedere maand met de Raad van Bestuur en brengt 
gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder van Sint Anna. 
 
2.1: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt beschreven wat bewoners en hun 
naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. 
In de verpleeghuiszorg is de bewoner als mens altijd het vertrekpunt. Daarbij 
moet het gaan om alle levensdomeinen die voor de bewoners van belang zijn. De 
zorg en ondersteuning wordt multidisciplinair en integraal vormgegeven en zijn 
dienend hieraan. Iemand met een zorgbehoefte is vooral iemand met een eigen 
geschiedenis, een eigen toekomst, eigen doelen, eigen context en eigen naaste(n) 
en niet uitsluitend een cliënt, patiënt of bewoner in een zorgorganisatie. 
Het kwaliteitskader geeft dus aan wat goede zorg is en wat een zorgorganisatie 
daarvoor moet doen. Het kwaliteitskader is een wettelijke norm en geen 
overzicht van regeltjes en acties die afgevinkt kunnen worden. De behoeften en 
wensen van bewoners zijn het uitgangspunt voor de zorg en ondersteuning. De 
mogelijkheid om een eigen leven te leiden staat voorop; mantelzorgers worden 
geholpen om een bijdrage te leveren op de manier die het best bij hen past.  
De cliëntenraad wil graag aan de voorkant betrokken zijn bij de 
beleidsontwikkeling en processen die de bewoners direct raken. 
 

3. Speerpunten 2022 
3.1: Kwaliteitsplan 2022 Sint Anna 
Begin 2021 heeft Sint Anna vastgesteld dat de zorg in kwalitatief opzicht 
onvoldoende op orde is. Het in dit kader opgestelde verbeterplan is gebaseerd op 
de thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zie 2.1). Sint Anna heeft 
daarbij een beroep gedaan op het ondersteuningsprogramma Waardigheid en 
Trots op locatie (WOL). Via dit programma wordt gebruik gemaakt van een coach 
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en inmiddels zijn twee scans uitgevoerd. De cliëntenraad is daarbij betrokken 
geweest en heeft de uitkomsten besproken met de bestuurder. 
 
Persoonsgerichte zorg 
De zorg moet afgestemd zijn op dat wat de bewoner op dat moment nodig heeft. 
Omdat Sint Anna in een transitie zit naar verpleeghuiszorg met een zwaardere 
zorgvraag zijn nog niet alle medewerkers volledig toegerust om deze zorg te 
leveren. Sint Anna wil in 2022 verder invulling geven aan de randvoorwaarden die 
moeten zorgen voor passende zorg: (bij)scholing van medewerkers, ECD met de 
inrichting van een mantelzorgportaal en actuele en volledige zorgleefplannen. 
De CR zal in 2022 de voortgang van het kwaliteitsplan nadrukkelijk volgen. De CR 
wil daarbij een breed instrumentarium inzetten. Naast de bespreking van de 
rapportages van de organisatie wil de CR op basis van eigen waarneming 
vaststellen of het lukt om persoonsgerichte zorg te leveren. Dit betekent dat 
leden van de raad periodiek de afdelingen bezoeken en dat de CR participeert in 
huiskamergesprekken en/of familiebijeenkomsten. De CR wil ook onderzoeken of 
er andere instrumenten ingezet kunnen worden voor het raadplegen van 
bewoners en/of familieleden. 
 
Wonen en Welzijn 
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt bij dit thema 5 
aandachtspunten: zingeving, zinvolle tijdsbesteding, hygiëne, familieparticipatie 
en inzet van vrijwilligers, wooncomfort en maaltijden. 
Sint Anna wil een omslag maken van grote centrale activiteiten naar meer 
activiteiten in de huiskamer of op individueel niveau. Welzijnsmedewerkers 
worden onderdeel van het team en het realiseren van een mooie dag voor de 
bewoners is een gemeenschappelijke taak. De CR vindt het belangrijk dat het 
activiteitenaanbod maatwerk is en afgestemd op de individuele behoefte. 
Bewoners moeten zoveel mogelijk hun leven voort kunnen zetten zoals ze dat 
thuis gewend waren. Familieparticipatie (op basis van vrijwilligheid) kan hieraan 
een grote bijdrage leveren. Ondersteuning van mantelzorgers wordt steeds 
belangrijker. De driehoek bewoner/familie/medewerker moeten samen zorgen 
voor passende zorg. 
 
Veilige zorg 
Veilige zorg lijkt een vanzelfsprekende eis maar vraagt toch inzet van een 
zorgorganisatie. Er moeten gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn en 
methodisch werken is vereist. Daar hoort bij dat medewerkers risico’s en 
incidenten tijdig en juist signaleren. De rapportage over incidenten (medicatie, 
vallen, onvrijwillige zorg) bespreekt de CR met de bestuurder. Deze rapportage 
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geeft een beeld van de kwaliteit van zorg maar de resultaten worden 
onvoldoende geanalyseerd. De CR bewaakt dat dit in 2022 zal verbeteren. 
 
Voldoende gekwalificeerd personeel 
De beschikbaarheid van voldoende (gekwalificeerd) personeel is een groot 
probleem in de zorg. Ook bij Sint Anna worden vaak flexwerkers en 
uitzendkrachten ingezet. Voor de meeste bewoners zijn bekende gezichten op de 
groep belangrijk omdat dit bijdraagt aan rust in de huiskamer.  
Voldoende bevoegde en bekwame medewerkers blijft een grote uitdaging. Dit 
vraagt een goede afstemming van de inzet van medewerkers van verschillende 
niveaus, passend bij de zorgzwaarte van de bewoners. Voor de CR en zeker ook 
voor de mantelzorgers/familieleden moet duidelijk zijn welke functiemix wordt 
ingezet. De CR pleit voor het goed communiceren van de keuzes die ten grondslag 
liggen aan de inzet van medewerkers. 
 
3.2: Contact met bewoners en/of familieleden 
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. Corona heeft er helaas voor gezorgd dat de CR in 
2021 geen huiskamergesprekken kon organiseren. Indien mogelijk wil de CR dit in 
2022 weer oppakken, in afstemming met de organisatie. Familiebijeenkomsten 
worden meestal door Sint Anna georganiseerd maar de CR wil een actieve rol 
spelen bij zowel organisatie als invulling van deze avonden. Voor de CR is dit 
belangrijk omdat daarmee de zichtbaarheid van de CR vergroot wordt.  
Verder probeert de cliëntenraad zichtbaar te blijven door een bijdrage aan het 
cliëntenblad of Sint Anna Onderweg en publicaties op het onderdeel cliëntenraad 
van de website van Sint Anna. 
Leden van de CR bezoeken met enige regelmaat de huiskamers. Nieuwe 
bewoners worden standaard bezocht door een lid van de CR. 
De notulen van de cliëntenraadsvergaderingen worden per mail verspreid onder 
de contactpersonen; ook liggen de notulen ter inzage op de diverse afdelingen. 
De cliëntenraad ontvangt ook vragen of opmerkingen van bewoners en/of 
familieleden. Deze vragen komen binnen via de CR postbussen in het gebouw en 
via het mailadres van de cliëntenraad (clientenraad@sintannaboxmeer.nl). 
 
3.3: Nieuwbouw 
In de zomer van 2022 gaan de eerste 58 bewoners en de kantoormedewerkers 
verhuizen naar de nieuwbouw. Voor de juiste inrichting van het gebouw en voor 
een goed verloop van de verhuizing zijn werkgroepen samengesteld. De CR neemt 
actief deel aan de werkgroepen Inrichting nieuwbouw en Verhuizing. Dat doet de 
CR steeds vanuit het cliëntperspectief: wat betekent dit voor het welzijn van de 

mailto:clientenraad@sintannaboxmeer.nl


Pagina 6 van 6 
 

bewoner? De voortgang van de nieuwbouw en de uitkomsten van de diverse 
werkgroepen bespreekt de CR bij iedere overlegvergadering met de bestuurder. 
De CR is ook in 2022 alert op een juiste, volledige en tijdige informatievoorziening 
naar de bewoners en familieleden over de voortgang van de nieuwbouw en de 
eventuele consequenties van de overgang naar een nieuw gebouw. 
 
3.4: Professionele cliëntmedezeggenschap 
Een cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor de 
bewoners van Sint Anna. Toch wil de CR het functioneren van de raad op een 
professionele manier vormgeven. Dat betekent dat het overleg op een 
gestructureerde manier wordt georganiseerd waarbij voldoende ruimte moet zijn 
voor (intern) overleg. De besluitvorming die de basis vormt voor de advisering 
door de CR moet op een open manier tot stand komen met voldoende ruimte 
voor de inbreng van de individuele leden. 
De CR moet een breed scala aan onderwerpen bespreken en over veel 
onderwerpen adviseren. Daarvoor is een brede kennis nodig die onmogelijk bij 
alle leden aanwezig kan zijn. De CR werkt daarom met aandachtsgebieden  
gebaseerd op de kennis en voorkeur van de leden. 
In 2021 is de bezetting van de CR enigszins gewijzigd: nieuwe leden zijn gestart, er 
is een nieuwe voorzitter en een nieuwe onafhankelijk ondersteuner begonnen. 
Het brede takenpakket van een cliëntenraad maakt (bij)scholing noodzakelijk. De 
CR heeft een budget om leden die dat willen een cursus te laten volgen die 
aansluit bij het aandachtsgebied. 
Een goed functionerende cliëntenraad moet periodiek het eigen functioneren 
evalueren. De CR wil in april/mei 2022 een dagdeel besteden aan deze evaluatie. 
Ieder kwartaal bespreekt de CR de voortgang van het CR jaarplan 2022. 
 


