
 

 

Overlegvergadering Cliëntenraad – Raad van Bestuur 
d.d. 15-03-2022 
 

 

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Eén lid heeft zich 
wegens ziekte afgemeld. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 15-02-2022 
Inhoudelijk: geen opmerkingen. 

Naar aanleiding van: 

- De CR brengt deze week nog een advies uit m.b.t. de visie Wonen en Welzijn. 

- Tijdens de vergadering wordt het CR jaarplan 2022 besproken met de bestuurder. 

Zij heeft enkele opmerkingen die de CR zal verwerken. Daarna wordt het jaarplan 

gepubliceerd op de website van Sint Anna. 

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• De CR heeft een uitnodiging ontvangen voor een heisessie met de 

bestuurder, het MT, RvT, OR en CR. Hiervoor is een inspirerende spreker 

uitgenodigd die iets gaat vertellen over veranderingen en de relatie met 

bergsport. 

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Stand van zaken corona / capaciteitsproblemen: de contactpersonen hebben 

een mail ontvangen over het afschalen van de zorg. Op afdelingen werd 

gewerkt in clusters om zo de basiszorg te kunnen garanderen. Omdat er 

inmiddels weer ruimte is om de zorg op het oude niveau te verlenen 

ontvangen de contactpersonen vandaag een mail over deze terugschakeling. 

• Uit de herscan in het kader van Waardigheid en Trots op locatie is gebleken 

dat de bewoners en/of familieleden relatief tevreden zijn over de zorg; veel 

onderwerpen scoren groen. Dit is op zich positief maar er is nog steeds veel 

te doen.  

• Bezoek door inspectie: de inspectie is op de hoogte van het verbeterplan en 

gaat in eerste instantie in gesprek met de bestuurder. Of en zo ja wanneer er 

een volledig inspectiebezoek wordt uitgevoerd is op dit moment niet bekend. 

• Algemene voorwaarden 2022: deze zijn nog niet gecommuniceerd met de 

bewoners en/of contactpersonen van bestaande bewoners. Nieuwe bewoners 

krijgen de nieuwe algemene voorwaarden 2022.  

 



5. Project Woonzorg in balans 
De CR is geschrokken van de bevindingen. In de notitie wordt geconstateerd dat de 

operationele normen en kaders onvoldoende bekend zijn bij de medewerkers.  

De bestuurder licht toe dat er een discrepantie bestaat tussen de beleefde werkdruk 

en de objectieve inzet. Er lekt veel tijd weg omdat het werkaanbod onvoldoende 

aansluit bij de inzet van medewerkers. Het is zaak creatief om te gaan met de inzet. 

Het werk moet anders georganiseerd worden zodat de werkdruk beter verdeeld 

wordt. De CR vindt het essentieel dat eerst en vooral de medewerkers goed op de 

hoogte zijn zodat zij een adequaat antwoord kunnen geven bij vragen van 

mantelzorgers/contactpersonen over de inzet van medewerkers. De CR wil graag in 

de reguliere overlegvergaderingen geïnformeerd worden over de voortgang van 

Woonzorg in balans. 

 
6. Voortgang nieuwbouw 

In de planning is alles gericht op een eerste verhuismoment op 20 juni. Om onrust te 

voorkomen is de verhuisperiode beperkt tot 2 dagen. 

Bij de domotica in de nieuwbouw is goed gekeken naar de functionaliteit om te 

voorkomen dat dezelfde problemen zich voordoen als in de huidige oudbouw. 

 

7. Klachtenoverzicht 2021 

De CR gaat de klachtenfunctionaris uitnodigen voor één van de volgende 

vergaderingen. Het klachtenoverzicht 2021 wordt dan ook besproken. 

 
8. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. 


