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In 2021 heeft Sint Anna op verschillende manieren gewerkt aan haar fundament. Letterlijk 
door de start van de nieuwbouw. Op 8 juni is de eerste paal de grond ingeboord en op 22 
oktober hebben we de eerste steen gelegd. 7 december is het hoogste punt van de eerste fase 
bereikt. Belangrijke mijlpalen die we met elkaar hebben gevierd. In ons jaarverslag is een apart 
hoofdstuk gewijd aan de nieuwbouw. 

Maar ook in onze organisatie en bedrijfsvoering hebben we gewerkt aan ons fundament. Door 
achterstallig onderhoud en de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg was het 
op een aantal vlakken nodig eerst te werken aan een goede basis. Zonder fundament kun je 
immers niet bouwen. In dit voorwoord wil ik enkele grote stappen noemen:

•  Voor de facilitaire dienst zijn we een reorganisatietraject gestart, zodat de facilitaire dienst in de 
toekomst past bij de nieuwbouw (geen wasserij, geen centrale keuken, etc.). 

•  Ook voor het primaire proces zijn we gestart met de reorganisatie wat samengevat kan worden 
als een nieuwe functiemix voor de teams, centrale roostering en nieuw roosterbeleid. Kern is 
dat we met een integraal team verantwoordelijk zijn voor de bewoners op een afdeling en ook 
de ‘buren’ bij staan in noodgevallen. 

•  Er lag geen sociaal kader meer. Het overleg met de vakbonden leidde niet tot overeen
stemming. Met de OR zijn we in oktober tot overeenstemming gekomen over het sociaal kader.

•  We hebben een opleidingsplan gemaakt om medewerkers uit te rusten met de juiste kennis en 
handvatten om de zwaardere zorgvragen op te kunnen vangen.

•  Aan onze ICTondersteuning hebben we het nodige gedaan. Zo hebben we ons Elektronisch 
Cliënt Dossier (ECD) Cura van Fierit/Tenzinger in september vervangen door het ECD ONS 
van Nedap. Ook is de planningssoftware van ONS in gebruik genomen. Ons HRMsysteem is 
volledig overgegaan naar SDB. 

•  Er is een manager Zorg aangenomen, een adviseur Leren en Ontwikkelen en een extra 
praktijkbegeleider. Ook is de staf op een aantal punten versterkt met een controller, 
communicatieadviseur en een projectmedewerker.

In 2021 was corona nog steeds onder ons en vroeg de nodige flexibiliteit van bewoners, 
medewerkers en familieleden/naasten door de kleinere en grotere uitbraken gedurende het jaar. 
We hebben het hele jaar gewerkt om de ontstane leegstand van 2020 ten gevolge van corona 
in te lopen. We waren goed op weg, totdat we in het derde kwartaal weer een omvangrijke 
uitbraak hadden, waardoor de bedbezetting weer naar het niveau van begin 2021 zakte. 

Terugkijkend is 2021 een jaar geweest waarin we hard hebben gewerkt aan de toekomst van 
Sint Anna. Er is veel werk verzet door onze mensen. Ondanks de ruimte voor verbetering, zijn 
we zijn trots op de bereikte resultaten tot nu toe. We gaan in 2022 door op de ingeslagen weg. 
Dat is ook de titel van onze kaderbrief 2022. We kunnen nu echt op de fundamenten verder 
bouwen en hopen in 2022 het verschil te kunnen maken voor bewoners en hun naasten. Ook 
willen we medewerkers weer in hun kracht zetten en hun werkplezier vergroten, doordat we 
duidelijke afspraken met elkaar hebben en samen kunnen leren en ontwikkelen. De eerste 58 
bewoners gaan deze zomer verhuizen naar de nieuwbouw. Ook dan maken we weer een slag 
en gaat de zorgtechnologie de zorg en het werk nog beter ondersteunen. 
In 2022 bouwen we verder aan ons (nieuwe) huis!

Ineke Wever
Bestuurder Sint Anna
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1.1  Nieuwe missie en visie

In 2021 zijn we tot een nieuwe missie, visie en kernwaarden gekomen. 
Deze zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen bestuurder, 
managementteam, teamleiders, medewerkers, ondernemingsraad, 
cliënten  raad en Raad van Toezicht. Door middel van een heidag, diverse 
sessies en een vragenlijst onder medewerkers werd de nieuwe richting 
van Sint Anna steeds duidelijker. De nieuwe missie, visie en kern waarden 
ondersteunen ons in de transitie naar zwaardere verpleeghuiszorg en 
vormen een goed fundament voor de toekomst. 

1.1.1  Motto: goed leven
Alles omvattend staan we voor een ‘goed leven’. Op de gevel van de 
nieuwbouw gaat de zin ‘hic est bonum vivet’ te lezen zijn. Het is Latijn 
voor ‘hier is het goed leven’. We vertalen dit in het dagelijks leven als 
‘iedere dag een mooie dag’. Dat is ons motto, daar staan we samen voor. 

1.1.2  Missie
De nieuwe missie is als volgt verwoord: 
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. 

1.1.3  Visie
De nieuwe visie is als volgt verwoord:
Behoud van eigen regie, oprechte warme aandacht, behoud van ieders 
waardigheid en aandacht voor zingeving, vinden we belangrijk. 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 
onszelf en onze (toekomstige) collega’s 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. 

1.1.4  Kernwaarden
Samen, vertrouwd, professioneel en aandacht zijn de nieuwe kern
waarden van Sint Anna. Hieronder geven we uitleg over de inhoud van 
deze waarden. 

Samen 
Samen met het sociale netwerk van onze bewoners bieden wij 

waardige en zorgzame ondersteuning. Onze medewerkers zorgen 
voor vakkundige zorg, maar daarnaast ook voor gezelligheid en 
een luisterend oor. Zij werken samen met vrijwilligers en onze 
samenwerkingspartners om van iedere dag een mooie dag te maken. 
Kleine dingen maken daarbij het verschil. 

Vertrouwd 
Bewoners komen naar Sint Anna omdat het thuis niet meer gaat. Op dat 
moment schenken zij ons vertrouwen. Dat vertrouwen gaan wij samen goed 
invullen en koesteren. Het is de basis voor iedere relatie die een bewoner 
met ons aangaat. Vertrouwen geeft ook onze medewerkers ruimte om 
zelfstandig hun werk te doen en zich te ontwikkelen. Risicobewust maken 
we samen met de bewoners en zijn netwerk keuzes.

Aandacht 
Aandacht gaat over gezien worden, de tijd nemen en werken met 
aandacht. Onze zorg en dienstverlening is erop gericht dat mensen 
zich bevestigd voelen in hun waardigheid, meetellen en van betekenis 
zijn. Eigen regie is belangrijk, ook voor mensen in hun levensavond. 
Niemand is alleen bewoner, medewerker of vrijwilliger: we zijn allemaal 
unieke mensen met een eigen levensverhaal die ons maken wie we zijn. 

Professioneel 
Bewoners en samenwerkingspartners mogen van ons verwachten 
dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden 
beschikken. We zijn goed opgeleid en houden onze vakkennis bij. Ook 
onze werkhouding is professioneel en dat betekent onder meer dat we 
kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, 
blijven leren en verbeteren. In onze communicatie zijn we open, helder 
en zorgvuldig. We komen onze afspraken na.

1.1.5  Uitrol in de organisatie
Een nieuwe missie, visie en kernwaarden delen betekent niet dat de 
organisatie dit ook meteen 
doorleeft. Daarom hebben 
we in 2022 (en ook nog daar
na) veel aandacht hier  voor.  
Team leiders krijgen hand
vatten om met hun teams 
over de nieuwe missie, visie 
en kern waarden te praten 
en verdere verdieping te 
bewerk stelligen. 

1. Profiel van  
de organisatie

Een sfeerimpressie van 
één van de sessies met de 
diverse betrokken partijen 
om samen tot een nieuwe 
missie, visie en kernwaarden 
te komen. 
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1.2  Feiten en cijfers Sint Anna 
Sint Anna heeft geen volledige bedbezetting kunnen halen in 2021. 
Sinds de zomer kunnen zes appartementen niet bewoond worden, 
omdat dit vanwege bouwveiligheidsregels onverantwoord is. Ook is 
er leegstand ten gevolge van coronauitbraken. Op het terrein van de 
zusters van Julie Postel biedt Sint Anna extramurale zorg in de vorm 
van wijkverpleging of VPT. Ook wonen – vanuit het verleden – nog 
vijf bewoners in huis die een appartement huren en wijkverpleging 
ontvangen. 

Sint Anna heeft in 2021 aan 31 mannen en 116 vrouwen zorg verleend. 
De leeftijd varieert van 63 tot 102 jaar.

Tabel: bedbezetting 31 december 2021

  bijzonderheden

ZZP4 21
ZZP4 is zonder behandeling, van de 
21 is er 1 ZZP 4 visueel zonder BH en 
1 ZZP 4 visueel met BH

ZZP5 met BH 54 Hieronder 1 VPT ZZP 5

ZZP6 excl BH 2

ZZP6 met BH 41 Hieronder 7 VPT ZZP6

ZZP7 met BH 7

ZZP8 met BH 2

partneropname 1

Overige 
klanten 

19 Betreft wijkverpleging

TOTAAL 147

Sint Anna is van kloosterbejaardenoord doorontwikkeld naar woon
zorgcentrum naar verpleeghuis. Nog steeds wonen er een aantal 
religieuzen bij ons. De zusters van Julie Postel wonen in een eigen 
vleugel en de zusters van Spes Nostra wonen in de boerderij. Binnen 
Sint Anna wonen nog 12 bewoners van andere congregaties.

1.3  Bijzondere omstandigheden 2021: tweede 
coronajaar

In 2021 hebben we opnieuw met corona te maken gehad. In het begin 
van het jaar hadden we af en toe besmettingen. In januari en februari 
zijn we begonnen met het vaccineren van bewoners. Medewerkers 
kregen voor de vaccinaties voorrang bij de GGD. 

Ten tijde van oplopende besmettingen is het crisisteam actief geweest en 
werden (aanscherpingen van) maatregelen bekend gemaakt via ‘corona 
nieuwsbrieven’. Ook werden de kleurcoderingen van de afdelingen 
bekend gemaakt. Bij oplopende besmettingen hingen kleurkaarten op 
de deuren met instructies passend bij het besmettingsniveau. 

Vanaf het voorjaar tot september was corona op de achtergrond en 
kon alles weer als vanouds worden opgepakt. Vanaf september 
liepen de corona besmettingen weer fors op met een grote piek eind 
oktober/begin november. Op het hoogtepunt van deze laatste uitbraak 
waren er 33 positief geteste bewoners, wat hoger was dan het aantal 
positief geteste bewoners tijdens de eerste coronagolf van 2020. 
Gelukkig was de ziektelast aanzienlijk lager. Corona heeft in 2021 
wederom veel gevraagd van ons zorgpersoneel, het plan- flexbureau 
en de teamleiders. Eind van het jaar hebben de bewoners een booster 
gekregen en konden medewerkers van Sint Anna een boostervaccinatie 
halen bij Pantein. 

Het hele jaar heeft Sint Anna gewerkt om de ontstane leegstand 
van 2020 ontstaan door corona in te lopen en de bedbezetting weer 
op peil te brengen. Met de grote uitbraak einde van het jaar is deze 
inspanning tenietgedaan. In de maanden november en december had 
Sint Anna alleen uitstroom en geen instroom. Ook ziet Sint Anna de 
wachtlijst dalen, ondanks het feit dat de demografische gegevens iets 
anders laten zien. We gaan ervan uit dat dit een tijdelijke daling van de 
wachtlijst is.
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In coronatijd was het soms moeilijker om activiteiten te organiseren, 
toch kon er met periodes wat meer. Zo ook deze activiteit op Nationale 
Beweegdag. Een groot succes!
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1.4 Organogram

In 2021 is het nieuwe organogram geïntroduceerd in de organisatie. 
De grootste wijziging is dat we het leiderschap weer in de organisatie 
hebben gebracht. Iedere medewerker heeft weer een leidinggevende 
in plaats van een coach.
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2. Streven naar optimale 
kwaliteit van leven

Eind 2020 heeft Sint Anna meegedaan met de scan Waardigheid en 
Trots op locatie, daaruit bleek dat Sint Anna op dat moment niet voldeed 
aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en dat er een verbeterplan 
moest komen. Vlak voor de opening van de nieuwbouw van Sint Anna 
in de zomer van 2023 moet deze verbeteropdracht zijn afgerond. Sint 
Anna wordt gedurende tien kwartalen hierbij ondersteund door twee 
coaches van Waardigheid en Trots: Raymond Meijer en Nannie van de 
Waarenburg. 

In de volgende paragrafen vertellen we meer over de verschillende 
onderdelen van onze invulling van het kwaliteitskader. 

2.1  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De nieuwe missie en visie beschrijft waar we bij Sint Anna voor 
staan. We willen een waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn 
van kwetsbare ouderen. De persoonlijke aanpak is onze kracht. Wij 
weten wie de bewoner is en wat de bewoner wil. Afgelopen jaar is 
hierin geïnvesteerd, onder andere door coaching in de teams. Ook het 
overzetten van de dossiers in het nieuwe ECD van ONS, maakte ons 
daar weer bewust van. Iedere bewoner brengt zijn eigen verhaal en 
identiteit mee. Daar is bij Sint Anna ruimte voor. De vraag wat eigen 
regie is bij het toenemen van de zorgzwaarte is een aandachtspunt 
waar we bij de scholing in 2022 aandacht aan besteden.

Alle bewoners hebben binnen zes weken een zorgleefplan (EVVer/
zoco) en een medisch plan (SO). De wens is om ons ECD (ONS) en het 
medische dossier (Ysis) te koppelen, zodat de zorg en behandelaren 
nog beter kunnen samenwerken. Sint Anna koopt de behandeldienst 
extern in, waardoor het meer vraagt om systemen te koppelen. 

In het vierde kwartaal zijn we op drie afdelingen gestart met de uitrol 
van het mantelzorgportaal “Caren zorgt”. Collega’s en mantelzorgers 
zijn erg te spreken over de functionaliteit van het portaal. De verdere 
uitrol van Caren zorgt loopt door tot in 2022.

2.2  Wonen en welzijn

Het huidige gebouw heeft zijn beperkingen en is gedateerd. We zien 
dan ook uit naar de nieuwbouw, maar er is een groep die nog tot 2023 
in het oude gebouw blijft wonen. Voor de afdelingen kleinschalig 
wonen is daarom gekeken of we een voorinvestering kunnen doen in 
het meubilair, zodat het ook hier aantrekkelijk wonen blijft. De nieuwe 
meubels worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. 

Er zijn afgelopen jaar vier werkgroepen opgestart om de overgang 
naar de nieuwbouw voor te bereiden. Het volgende hoofdstuk is 
hieraan gewijd.
 
Corona heeft ons geholpen de dagbesteding anders te organiseren. Dit 
gebeurt nu meer op de groep. Grootschalige activiteiten hebben – mede 
vanwege de coronamaatregelen – zeer beperkt plaatsgevonden. Dat is 
voor sommige bewoners een gemis. Wel zijn er voor geïnteresseerde 
bewoners bovengroepse activiteiten zoals handwerken of kaarten. 
Voor 2022 nemen we de individuele wensen rondom dagbesteding 
mee. Niet iedereen is meer in staat om aan groepsactiviteiten deel 
te nemen. Eind 2021 zijn de welzijnsmedewerkers toegevoegd aan 
de teams. Door aan een vaste groep bewoners gekoppeld te worden, 
leren medewerker en bewoner elkaar beter kennen, waardoor er een 
betere relatie opgebouwd kan worden en beter op de persoonlijke 
wensen kan worden ingespeeld. 
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“De noodoproep van Sint Anna kwam nu ik net met pensioen 
ben. Ik heb gebeld en gezegd “ik weet niet wat ik wil, maar ik 
kan komen helpen. Ik heb alleen wel huisvesting nodig, maar 
een zolderkamertje volstaat al voor mij.” Ik had nog geen idee 
wat ik kon doen en voor hoelang, alles lag open. Ik werd al snel 
teruggebeld, er was een slaapplek geregeld… “wanneer kun je 
beginnen?!” zeiden ze, het bleek wel hoe ontzettend blij ze zijn 
met ondersteuning.” 

Annie Bongers was één  
van de mensen die 
Sint Anna op vrijwillige 
basis bijstond tijdens de 
coronagolf

Sint Anna beschikt over een eigen geestelijke verzorger die vooral de 
aanjager is rondom zingeving. De wens is om zingeving en het gesprek 
daarover ‘van iedereen’ te maken. 

De centrale keuken verdwijnt in de nieuwbouw. Om de overgang 
naar een andere manier van maaltijden te bereiden hebben we een 
selectieproces voor voedingsleveranciers gehouden. Eten en drinken 
zijn een belangrijk onderdeel van de dag. We zijn op zoek gegaan 
naar een partij die naast lekker eten ook een goede partner is in de 
verandering naar een andere maaltijdbereiding op de afdeling. Na 
werkbezoeken en een proeverij binnen Sint Anna is de keuze gevallen 
op Holland Foodservice als onze nieuwe partner. De cliëntenraad is in 
dit hele proces nauw betrokken geweest. 

Ook de wasserij is niet voorzien in de nieuwbouw. Vanwege een 
kapotte mangel hebben we de was vervroegd moeten uitbesteden 
aan een externe wasserij. Na een tijdelijke oplossing voor het 
platgoed hebben we voor een definitieve leverancier gekozen. Het 
platgoed wordt gewassen door Newasco. Sint Anna heeft goede 
afspraken gemaakt met Newasco en bewoners kunnen kiezen om 
hun persoonsgebonden goed te laten wassen door Newasco of door 
de familie. De Cliëntenraad is hierbij betrokken geweest. Er heeft een 
familieavond plaatsgevonden waarin informatie is gegeven over de 
nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de was.

Sint Anna heeft met de Vacusan van Less2care een vernieuwing 
doorgevoerd. Incontinentiemateriaal en vervuild beddengoed worden 
via speciale zakken vacuümgetrokken, wat de hygiëne ten goede komt. 
Zo draagt deze oplossing bij aan een fijne woon- en werkomgeving 

waar de lucht schoon is en waar het prettig ruikt. 
Per 31 december 2021 bedraagt het aantal vrijwilligers bij Sint 
Anna 106. Er is afgelopen jaar veel beweging geweest in het 
vrijwilligersbestand. Na de coronaperiode hebben een aantal 
vrijwilligers besloten te stoppen, maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers 
gestart. Inmiddels zijn er weer zo’n 80 vrijwilligers actief binnen Sint 

Anna. Het actualiseren van het vrijwilligersbeleid is nodig vanwege 
de transitie naar verpleeghuiszorg en ook vrijwilligers moeten meer 
toegerust worden voor hun werkzaamheden binnen Sint Anna. 

Het mantelzorgbeleid van Sint Anna is aan herziening toe. We hebben 
de ambitie om van iedere dag een mooie dag te maken en onze 
kernwaarden samen, vertrouwd, aandacht en professioneel zijn ons 
moreel kompas. Mantelzorgers kennen hun naaste het beste en zijn 
dan ook van onschatbare waarde om voor die mooie dag te zorgen. Om 
de kloof tussen zorgvraag (vergrijzing) en aanbod (zorgprofessionals) 
op te kunnen vangen in de maatschappij is het noodzakelijk anders te 
kijken naar de zorg: In plaats van zorgen voor, naar zorgen dat. We 
zoeken naar mogelijkheden om eenvoudige, standaard zorgtaken 
verder te kunnen verplaatsen naar het netwerk en de omgeving, met 
ondersteuning van training, hulp op afstand en technologie. Met de 
grote coronauitbraak in het derde kwartaal hebben we dat ook mogen 
ervaren. Dit heeft ons bevestigd om verder op deze lijn door te gaan. 
Door de vele besmettingen viel ook ons personeel uit en hadden we 
moeite om de continuïteit van de zorg te borgen. We hebben toen 
via een brief een beroep gedaan om mantelzorgers waaraan ook 
gehoor is gegeven. Een mantelzorgers heeft zelfs 2 weken bij Sint 
Anna gelogeerd om voor haar moeder te zorgen een nog een aantal 
bewoners van de afdeling.

De informatiebijeenkomst m.b.t. de nieuwe procedures voor de was werd 
goed bezocht.
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2.3  Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning

Tabel: MIB-meldingen 2021

Type melding Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 
2021

Totaal
2020

Agressief gedrag 12 10 4 4 30 18

Anders 9 3 10 22 28

Inname ge
vaarlijke stoffen 0 1

Medicatie 82 107 117 114 420 389

Stoten/knellen/
botsen 1 1 0

Vallen 76 76 73 86 311 331

Verbranden 0 0

Vermissing 
bewoner 1 1 1 3 6 3

Gevaarlijke 
situaties 9 9 10

Het aantal meldingen omtrent medicatieveiligheid is ten opzichte van 
2020 gestegen. Medicatieveiligheid krijgt extra aandacht in Q1 van 2022 
als we weer naar de bekwaamheden van iedere zorgmedewerker kijken. 
Ook wordt in 2022 het digitaal aftekenen verder verkend. ONS biedt die 
mogelijkheid in combinatie met Medimo. 

In 2022 hebben drie Prisma onderzoeken plaatsgevonden (valincident en 
2 medicijnincidenten). Geen van de Prismaonderzoeken heeft tot een  
melding bij de IGJ geleid.

Tabel: MIM-meldingen 2021

Type melding Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Verbale agressie 1 12 13

Nonverbale 
agressie 5 2 3 3 13

Onveilige situatie 1 1

Bij de hoge score van de MIMmeldingen in het tweede kwartaal betreft het 
zeven keer een melding over de dezelfde bewoner. Met behandelaren is 
gekeken naar een betere benaderingswijze.

2.3.1  Methodisch werken
In 2021 is Sint Anna overgestapt op een nieuw Elektronisch Cliënten Dos
sier (ECD): ONS van Nedap. Het zorgplan wordt volgens de Mikzo clas
sificatie opgesteld. Met de introductie van Mikzo geven we het persoons
gericht en methodisch werken een impuls. Mikzo sluit ook goed aan bij 
het werken volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Een belangrijk 
doel voor Sint Anna. De verzorgende IG en verpleegkundigen hebben een 
extra training gehad rondom het gebruik van Mikzo, maar waarbij vooral 
de inhoud is toegelicht. Mikzo gaat uit van vijf domeinen: persoonsgerichte 
zorg, wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid. In elk van deze domeinen 
zijn er gebieden waarop wordt gemeten hoe de situatie op dat moment is 
(de status). De denkwijze van ‘de Positieve Gezondheid’ is bij het werken 
met het Mikzo het uitgangspunt: kijk naar wat er nog wel kan in plaats van 
wat niet meer kan. 
ONS biedt ons veel mogelijkheden om het methodisch werken verder vorm 
te geven, wat ook een belangrijk aandachtspunt was in de scan van Waar
digheid en Trots op locatie. Werken met een nieuw dossier is wenselijk. 
De belangrijkste eerste stappen zijn gezet. We gaan ONS steeds meer en 
breder gebruiken binnen Sint Anna. 

2.3.2  Wet zorg en dwang
In 2021 heeft ook de Wet zorg en dwang (Wzd) de nodige aandacht gekre
gen. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een elearning gevolgd 
op gebied van de Wzd. En in teamoverleggen zijn casussen besproken. 
Alle beleidsdocumenten en klachtenregelingen zijn aangepast op de Wzd. 
In de dagelijkse praktijk blijven zorgmedewerkers vrijwillige en onvrijwillige 
zorg moeilijk vinden. Aandacht en coaching hierop blijft noodzakelijk. In 
2022 gaan we ook het ECD beter benutten voor de (methodische) stappen 
rondom zorg en dwang. 

2.4 Leren en ontwikkelen

2.4.1  Waardigheid en trots op locatie (WOL)
Sint Anna had eind 2020 een zelfscan gedaan in het kader van Waardig
heid en Trots op locatie. De uitkomsten waren zodanig dat een verbeter
plan is opgesteld in het eerste kwartaal van 2021. Sint Anna is in transi
tie van verzorgingshuis en verpleeghuis en moet weer voldoen aan het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het verbeterplan zal meerdere jaren in 
beslag nemen, waarbij we een tijdshorizon hebben genomen van 2,5 jaar, 
10 kwartalen. Daardoor valt het verbeterplan samen met de nieuwbouw, 
die ook over 2,5 jaar afgerond zal zijn. 

Sint Anna heeft twee primaire procescoaches die teams en teamleiders 
ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbeteringen. We hebben  ook 
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tijdens oplopende coronabesmettingen – teamloverleggen zo veel moge
lijk laten doorgaan. De coaches zijn grotendeels bij deze teamoverleggen 
aangesloten en hebben samen met de teamleiders en de medewerkers 
ondersteund bij het opstellen van concrete verbeteracties voor het team. 
Deze acties zijn gekoppeld aan de teamontwikkelplannen en daarmee ge
koppeld aan de thema’s van het kwaliteitskader. 

In oktober heeft de tweede scan voor WOL plaatsgevonden en zijn er vra
genlijsten uitgezet naar bewoners/eerste contactpersonen (58 personen), 
medewerkers en vrijwilligers (124 personen) en staf, beleid en manage
ment (19 personen). De respons was hoog. En de uitkomsten leverden 
een nieuwe ‘foto’ van Sint Anna op. We zien geen rode bolletjes meer, 
maar nog wel veel aandachtspunten (oranje). De scanners konden de 
punten ‘gebruik van hulpbronnen’ en ‘gebruik van informatie’ niet goed 
beoordelen (geel). 

De uitkomsten van de tweede scan geven een herkenbaar beeld, passend 
voor de fase waarin we als Sint Anna zitten. Misschien is de scan wat te 
vroeg afgenomen, omdat we feitelijk maar een half jaar hebben kunnen 
werken aan de verbeteringen. Sint Anna zit op de goede lijn en zal daar
mee doorgaan. Er is in 2021 veel gebeurd op de randvoorwaarden, maar 

er moet ook nog wel veel gebeuren. Wat we gaan doen, staat in ons kwali
teitsplan 2022, waar de cliëntenraad positief over heeft geadviseerd.

2.4.2  Opleiden
We hebben geconstateerd dat er een achterstand is ontstaan in het 
opleiden van medewerkers. Er zijn diverse gesprekken met opleiders 
gevoerd en we zouden in het vierde kwartaal van start gaan met 
diverse opleidingstrajecten. Door de coronauitbraak van eind oktober/
november hebben we dat moeten uitstellen tot 2022. De volgende 
trainingen en opleidingen gaan van start:

Training dementie
De zogenaamde ‘Moribustraining’, waarbij we allemaal in dezelfde taal 
leren omgaan met dementie. De intensiteit van de training verschilt per 
functiegroep. Alle medewerkers van Sint Anna (dus ook facilitair en de 
andere ondersteunende diensten) krijgen deze training. 

Opleidingen per functie
 Woonzorgbegeleider
 Dit is een nieuwe functie bij Sint Anna en alle medewerkers die in 

deze functie worden geplaatst krijgen een training van Sint Anna 
(via opleider OpStapp). De eerste groep start in februari 2022, de 
tweede in mei en de derde in september.

 Helpende plus
 Sint Anna heeft een ernstig tekort aan Helpende plus, terwijl deze 

noodzakelijk zijn in de nieuwe dienstensets. In het vierde kwartaal zijn 
Helpende plus en leerling Helpende geworven, met goed resultaat. In 
februari start een eigen klas met 15 Helpende plus in opleiding. 

 Verzorgende niveau 3 IG
 Bij alle medewerkers welzijn en zorg niveau 3 is bekeken of zij vol

doen aan het profiel van verzorgende 3 IG. Sint Anna gaat in de 
nieuwe functiemix alleen met VIGers werken in het primaire pro
ces. Inmiddels hebben 11 medewerkers het intake traject doorlopen 
en is duidelijk welk leer traject zij gaan doorlopen in 2022. 

 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende
 Bij alle Zorgcoördinatoren is bekeken of zij voldoen aan het profiel 

van Eerst Verantwoordelijke Verzorgende. Niet iedereen voldoet 
volledig aan het profiel. Met betreffende medewerkers zijn afspra
ken gemaakt over het al dan niet volgen van de EVV opleiding via 
BTSG. Dit is de opleider die ook de GVP en GVS opleiding aanbiedt. 
Deze opleiding start ook in februari 2022.

Sint Anna blijft studenten en stagiaires opleiden. Dat betekent dat 
Sint Anna fors gaat investeren in het opleiden. Dit vergt ook wat van 
begeleiding. Iedere afdeling heeft werkbegeleiders. Echter kunnen zij 
de begeleiding niet alleen dragen. Er is een voorstel geschreven om de 
begeleiding te verdelen over het hele team en hoe dit dan conform de 
opleidingsvereisten verantwoord kan. Dit stimuleert de lerende cultuur 
binnen Sint Anna. In oktober zijn een Adviseur Leren en Ontwikkelen 
en twee nieuwe praktijkbegeleiders gestart.
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2.5 Leiderschap, governance en management
Leiderschap was in de scan van Waardigheid en Trots een groot 
aandachtspunt. Sint Anna heeft dit opgepakt en in 2021 is een nieuwe 
besturingsfilosofie opgesteld, waarin 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. Hierbij staat de bewoner centraal, de 
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. De zelfsturing is daarmee definitief losgelaten. 
We gaan daarmee ook niet meer helemaal terug naar de oude situatie. 
Medewerkers verstaan hun vak, blijven in de dagelijkse zorg nadenken 
en durven af te wijken van protocollen en richtlijnen als de situatie dat 
vraagt op dat moment. 

Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur welke samen met de managers 
het managementteam (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. De normen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
vormen voor onze zorg en dienstverlening hierin de basis. Het 
leidinggevend kader is hierbij resultaatverantwoordelijk: dat is de kern 
van onze besturingsfilosofie. Op de afdelingen werken integrale teams 
bestaande uit EVVers, VIGers, Helpende plus, Woonzorgbegeleiders, 
Huishoudelijk medewerkers en een Welzijnsmedewerker. De 
Verpleegkundigen zijn gekoppeld aan een afdeling, maar net als 
de nachtdienst centraal georganiseerd. Samen met naasten / 
mantelzorgers en vrijwilligers zorgen de medewerkers voor 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. 

De volgende uitgangspunten zijn leidend voor de keuzes die gemaakt 
worden om de organisatie de komende jaren verder vorm te geven:
 Aandacht voor stimuleren van professionaliteit, vakmanschap en 

eigenaarschap
 Inzet van hulpmiddelen en technologie
 Cultuur en leiding stimuleren eigenaarschap en samenwerking
- Externe gerichtheid en flexibiliteit

Dit alles zal leiden tot continuïteit van de zorgverlening, met 
inachtneming van de Good Governance Code, medezeggenschap 
en wet en regelgeving in de VVTbranche. Dit vormgegeven vanuit 
samenwerkingsrelaties met stakeholders waaronder zorgkantoren, 
zorgverzekeraars, gemeente en andere lokale en regionale partners. 

2.6 Personele bezetting
De personele bezetting was in de scan van Waardigheid en Trots een 
groot aandachtspunt. Hier is in 2021 veel tijd en aandacht aan besteed. 
Naast twee reorganisaties is er ook veel aandacht geweest voor de 
functiemix, kwaliteit van het personeel en het proces van plannen en 
roosteren. 

2.6.1  Reorganisatie
Voor zowel het primaire proces als de facilitaire dienst zijn we een 
reorganisatietraject gestart, zodat we door ontwikkelen naar een 
volwaardig verpleeghuis van de toekomst en waarbij de facilitaire 
dienst in de toekomst past bij de nieuwbouw (geen wasserij, geen 
centrale keuken etc.).

Voor het primaire proces is een reorganisatieplan uitgewerkt waarin 
een nieuwe functiemix en nieuwe dienstensets zijn uitgewerkt per 
afdeling, passend bij de zware verpleeghuiszorg die steeds meer 
binnen Sint Anna wordt geleverd. Hiervoor zijn meerdere gesprekken 
met de Ondernemingsraad gevoerd en is toegewerkt naar een 
formele adviesaanvraag. Zij hebben in september een positief advies 
uitgebracht. Het reorganisatieplan Facilitair is ook ter advisering 
voorgelegd ter advisering aan de Ondernemingsraad en hiermee is in 
oktober ingestemd. 

Gedurende en na dit traject is gewerkt aan de implementatie van 
de plannen: er zijn met medewerkers belangstellingsgesprekken 
gevoerd, er is een herplaatsingsplan gemaakt en de functieinhoud 
van de functies is uitgewerkt in een functiematrix voor zowel het 
primaire proces als de facilitaire dienst en de functiebeschrijvingen 
zijn in concept opgesteld. Er hebben over de reorganisatieplannen ook 
informatiebijeenkomsten voor medewerkers plaatsgevonden.
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Thema / Indicator / Meetaspect 2020 2021

9.1 Aantal personeelsleden 327 305

9.2 Aantal fte 168 168

9.3% arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 19% 29%

9.4% fte uitzendkrachten PNIL 4% 5%

9.5% euro’s uitzendkrachten PNIL 14% 13%

9.6 gemiddelde contractomvang 0.50 0.52

10.1% kwalificatieniveau 1 12% 16%

10.1% kwalificatieniveau 2 5% 6%

10.1% kwalificatieniveau 3 60% 51%

10.1% kwalificatieniveau 4 11% 10%

10.1% kwalificatieniveau 5 1% 1%

10.1% kwalificatieniveau 6 0% 0%

10.1% Behandelaren/(para) medisch* 1% 1%

10.1% Overig zorgpersoneel 5% 5%

10.1% Leerlingen 6% 11%

10.2 Aantal stagiairs 14 15

10.3 Aantal vrijwilligers 135 135

11.1% Ziekteverzuim 8.8% 7.04%

11.2 Meldingsfrequentie 0.9 1.3

12.1% instroom personeelsleden 9% 29%

12.2% uitstroom personeelsleden 18% 22%

12.3% doorstroom personeelsleden 3% 4%

13.1 fte’s / cliëntratio 1.33 1.24

*Sint Anna koopt de behandeldienst in bij Pantein. De formatie externe 
behandelaren zijn niet in deze tabel meegenomen. Onder de behandelaren in 
deze tabel valt de geestelijke verzorger die zelf bij Sint Anna in loondienst is. 

Hiernaast is een dossiercheck gedaan bij medewerkers welzijn en zorg. 
Dit om zicht te krijgen op de opleidingsachtergrond van medewerkers 
en het verschil tussen huidig en gewenst opleidingsniveau. Gesprekken 
met opleiders zijn gevoerd en is een passend aanbod gemaakt, horend 
bij de gestelde eisen van de nieuwe functiemix. 

Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de vakbonden over de personele 
consequenties van de reorganisatieplannen en hoe deze op te vangen. 
Dit heeft niet tot een gezamenlijk opgesteld Sociaal Kader geleid. 
Het, door Sint Anna opgestelde Sociaal Kader, is voor instemming 
aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Na uitvoerig overleg met de 
Ondernemingsraad heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het 
sociaal kader. 

2.6.2  Personeelsindicatoren 
Het aantal medewerkers en het aantal fte is gedurende het jaar stabiel 
gebleven, maar ten opzichte van 2020 enigszins gedaald. De tabel laat 
een kleine vertekening zien door de tijdelijke krachten die we tijdens de 
coronauitbraken hebben gecontracteerd. De instroom is groter dan de 
uitstroom, maar de ongelijke verdeling over de verschillende niveaus 
zijn een bron van zorg (met name de uitstroom van Verzorgenden, 
daling van bijna 10%). Sint Anna gaat de werving op deze functiegroep 
intensiveren. 

De PNILkosten (Personeel Niet In Loondienst) laten een stijging zien, 
met een piek in het derde kwartaal. De parttime factor is 0,52% en ligt 
daarmee hoger dan het gemiddelde in de branche. Voor de continuïteit 
van de zorg en het kennen van de bewoners, willen we hier in 2022 
een actie op zetten. Via de aanpak ‘het potentieel pakken’ willen 
we in 2022 met medewerkers in gesprek over het vergroten van de 
contractomvang.

 Een bewoner die met interesse de bouw volgt vanaf de afdeling. 
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2.6.3  Druk op roosters
Het centraal ingerichte plan- en flexbureau heeft vanaf oktober 2021 de roosters van bijna alle 
teams overgenomen. Per team wordt een basisrooster uitgewerkt, echter dit is aan verandering 
onderhevig door wisselingen in ZZPmix en medewerkerssamenstelling. Daarbij is er inzicht 
gecreëerd in de knelpunten in de personeelsplanning. Er is dagdagelijks bijgestuurd door het 
plan- en flexbureau en de teamleiders.

Naast de doorontwikkeling waar Sint Anna zich op voorbereid is er weinig resultaat geboekt 
op de Strategische Personeelsplanning en het optimaliseren van het planproces en het door 
ontwikkelen van de flexpool. Oorzaken hiervan zijn het continue schakelen op ad hoc zaken, 
aanpassingen na de opstart van ONS (inrichting en werkwijze), het vertrek van een aantal 
teamleiders en het wisselen van personeel op het plan- en flexbureau.

Bureau P5com is ingeschakeld om een analyse (second opinion) te maken op het plan en 
flexproces en de inrichting van het plan- en flexbureau. Begin februari 2022 ligt er een advies 
met verbeteringen. Hierna moeten we uit de ad hoc fase en rust op de roosters creëren, 
zodat we ook ruimte maken voor strategische personeelsplanning. Hiermee kunnen wij beter 
inschatten hoe ons interne personeelsbestand zich ontwikkelt en wat de toekomstige vraag is. 

2.6.4  Ziekteverzuim

Jaar
Kort

<7 dgn

Middenlang

842 dgn

Lang 

>43 dgn Totaal

2021 0,49 1,29 5,26 7,04

2020 0,45 1,23 7,11 8,79

2019 0,52 0,88 6,53 7,94

Het verzuim in het vierde kwartaal 2021 is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2021. 
Dit is te verklaren door een coronagolf binnen Sint Anna in deze periode. Hierdoor is met name 
het kortdurend en het middellang verzuim gestegen. In het eerste kwartaal begonnen we met 
een ziekteverzuimpercentage van 10,8%. We zien een daling gedurende het jaar naar 7% 
voortschrijdend gemiddeld. 

2.6.5  Lerend netwerk
Sint Anna is toegetreden tot een lerend netwerk met andere kleinere verpleeghuizen: Huize 
Rosa (Nijmegen), Maldenburg (Malden), Luciver (Wijchen) en OBG / Oud Burgeren Gasthuis 
(Nijmegen). Door bestuurlijke wisselingen en corona moet de samenwerking rondom het leren 
weer worden opgebouwd. Naast bestuurlijke uitwisseling en het delen en bespreken van de 
individuele kwaliteitsplannen, is de uitwisseling op HRgebied reeds opgestart. De VAR moeten 
bij een aantal partijen, waaronder ook Sint Anna, nog worden opgericht en zullen in 2022 met 
elkaar een eerste kennismaking hebben. 
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2.7  Hulpbronnen, omgeving en context

2.7.1  Gebouw
Een van de twee grote programma’s het afgelopen jaar betrof de 
nieuwbouw. Het huidige verpleeghuis is verouderd en het eerste deel 
van de nieuwbouw opent al in de zomer van 2022. Er is een apart 
hoofdstuk gewijd aan de nieuwbouw. 

2.7.2  ICT 
Een van de fundamenten voor een zorgorganisatie is ICT. Zonder ICT 
is werken in de zorg niet meer mogelijk. Op het gebied van ICT was 
sprake van achterstallig onderhoud. We hebben in 2021 een begin 
gemaakt met het op orde brengen van dit dossier. 

Risicoanalyse
Sint Anna heeft bureau Avensus in de arm genomen om een onderzoek 
te doen naar risico’s in het ITlandschap, beheer en privacy. Door de 
accountant was hier in de managementletter 2021 ook op gewezen. 
Door de risico’s systematisch in beeld te brengen, kan er vervolgens 
planmatig aan oplossingen worden gewerkt, rekening houdend met 
nieuwbouw en verbeterplannen. 

De ITagenda is dermate groot dat Sint Anna een strategisch adviseur 
op gebied van ICT en domotica in de arm heeft genomen. Op basis van 
een aantal programmalijnen wordt de ICTkalander gevuld en zal Sint 
Anna weer uptodate zijn. 

ECD ONS/Nedap
Sint Anna heeft in het voorjaar besloten om afscheid te nemen van het 
sterk verouderde ECDpakket van Tenzinger (Fierit/Cura). Sint Anna is 
overgestapt naar het ECD en roosterpakket van ONS/Nedap. Samen 
met implementatiepartner Accordis is de implementatie voorbereid 
en was begin september de livegang. Sint Anna heeft er bewust voor 
gekozen om niet te converteren en schoon over te gaan. Bijna 200 
medewerkers zijn getraind om in het ECD te werken. Om de overstap 
zo kort na de zomer verantwoord te doen, hebben we gekozen voor 
een ‘asis’ aanpak. Doorontwikkeling en implementatie van meer 
functionaliteiten vinden later plaats. Met de implementatie van ONS en 
de introductie van Mikzo als classificatiesysteem heeft Sint Anna een 
belangrijke basis gelegd voor het methodisch werken. 
In het najaar heeft Sint Anna ook het verwantenportaal Caren Zorgt 
opengezet voor de eerste contactpersonen. Deze uitrol loopt door tot 
en met het eerste kwartaal van 2022. 

SDB
Met de keuze voor ONS moesten we ook opnieuw kijken naar het 
HRMpakket. ONS ondersteunt dit niet en met Tenzinger (Fierit/

Cura) konden we niet verder gaan. De pakketselectie heeft geleid tot 
SDB, waar Sint Anna al voor het salarisdeel gebruik van maakte. Per 
1 december is SDB live gegaan en vanaf dat moment werkt Sint Anna 
met digitale personeelsdossiers. In 2022 zal Sint Anna de papieren 
dossiers planmatig digitaliseren. 

Zorgdomotica
• Oudbouw
 In de oudbouw zijn er veel problemen met de domotica. Door een 

veelvoud aan problemen zijn medewerkers het vertrouwen kwijtge
raakt. Er is een aanpassing gedaan in de routing van de alarmbel
len, waardoor er meer rust is gecreëerd. Het WiFi bereik en het 
slechte 4G bereik blijven aandachtspunten, evenals een bug in de 
apparatuur die door het slechte bereik wordt versterkt. Medewer
kers moeten daardoor onnodig vaak de telefoon resetten.

• Nieuwbouw
 Samen met de strategisch adviseur is een selectietraject uitgezet 

voor de nieuwbouw. Twee leveranciers van platformen en zorg
technologie hebben ingeschreven. Er is besloten met Bprocare de 
volgende fase in te gaan. In het nieuwe jaar wordt de offerte aan
gescherpt en het contract onderhandeld, zodat tijdig bestellingen 
kunnen worden gedaan voor de nieuwbouw. 

2.7.3  Communicatie 
Met de aanstelling van een communicatieadviseur is vanaf het voorjaar 
een start gemaakt met het professionaliseren en/of opstarten van 
diverse communicatieuitingen. 

Nieuwsbrieven: Sint Anna stuurt wekelijks op een vaste dag een 
nieuwsbrief naar medewerkers. Ten tijde van corona wordt gebruikt 
gemaakt van een coronanieuwsbrief, ook omdat maatregelen veelvuldig 
aanpassing behoeven. Vanaf de zomer ontvangen de medewerkers 
tweewekelijks een nieuwsbrief over de voortgang van de bouw. 
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Arbeidsmarktcommunicatie: Vacatureteksten zijn geoptimaliseerd. 
Collega’s in diverse functies zijn geïnterviewd over hun werk en 
waarom zij bij Sint Anna werken. Uitwerking hiervan is te vinden op 
de website en is gedeeld via social media. Daarnaast zijn er enkele 
advertenties/publicaties verzorgd om medewerkers te werven. Er 
zijn promotiematerialen verzorgd om bij bijeenkomsten op scholen te 
kunnen gebruiken. 

PR / free publicity: Sint Anna werkt aan naamsbekendheid en imago 
door PR en free publicity in te zetten. Dit heeft geresulteerd in diverse 
berichtgeving in lokale kranten en op lokale en regionale websites, 
zoals bijvoorbeeld De Gelderlander. 

Social media en website: Sint Anna maakt gebruik van Facebook en 
LinkedIn. Beide profielen plaatsen regelmatig nieuwsberichten passend 
bij het medium. De website van Sint Anna is in 2021 grotendeels 
opgeschoond. De wens is om uiteindelijk een nieuwe site te realiseren.

2.8 Gebruik van informatie

Binnen Sint Anna is de stuurinformatie verbeterd. De maandelijkse 
managementinformatie wordt met alle leidinggevenden en kosten plaats
houders besproken. Ieder kwartaal maken we een kwartaalrapportage die 
intern verspreid en met stakeholders gedeeld wordt. 

2.8.1  Klachten
Onder een klacht wordt verstaan een uiting van onvrede, ingediend bij de 
klachtenbemiddelaar, over een handelen of nalaten jegens een cliënt in 
het kader van de zorg en dienstverlening. Een klacht is gebaseerd op een 
negatieve ervaring. 

Sint Anna heeft de klachtenregeling geactualiseerd en een aparte 
klachtenregeling voor de Wet Zorg en Dwang gemaakt. De klachten
bemiddelaar helpt de betrokken partijen bij het zoeken van een 

goede oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met wederzijdse 
belangen. De klachtenbemiddelaar is onafhankelijk en onpartijdig. De 
klachtenbemiddelaar is dus niet gericht op het gelijk van één van beide 
partijen, maar wel op mogelijk herstel van de relatie of op een waardig(er) 
afsluiten van de relatie. Doel is om bij te dragen aan een klachtvriendelijke 
organisatie. Een organisatie die laagdrempelig is voor het indienen en 
omgaan met klachten, voor zowel klagers als voor medewerkers.

De meeste klachten werden afgehandeld binnen de wettelijke termijn 
van zes tot tien weken. Bij binnenkomst van een klacht is het streven 
dat de klachtenbemiddelaar binnen twee werkdagen telefonisch contact 
opneemt met de klager. Doel is om de termijn van afhandeling zo kort 
mogelijk te houden. De ervaring leert dat de betrokken teamleiders en 
medewerkers van Sint Anna snel reageren op een bericht of verzoek van 
de klachtenbemiddelaar. In twee gevallen heeft de klachtenprocedure – 
met instemming van beide partijen – langer geduurd.

In 2021 zijn er zes formele klachten ingediend: zes klachten en één 
suggestie ter verbetering. Vier meldingen werden ingediend via het 
digitale klachtenformulier op de website; drie meldingen werden per email 
ingediend.

De meeste klagers hebben aangegeven tevreden te zijn over de wijze 
waarop hun klacht is behandeld en beantwoord door het management en/
of de betrokken medewerkers. Een enkeling heeft geen reactie gegeven.
Sint Anna heeft acht informele klachten ontvangen. Een deel van de 
klachten had te maken met de gedwongen verhuizing van bewoners 
op de Ark. Door misverstanden is de communicatie niet verlopen zoals 
bedoeld. Hier is in diverse gesprekken met de bewoners, de afdeling en 
de mantelzorgers aandacht aan besteed en ter verzachting van de pijn zijn 
planten uitgedeeld.

2.8.2  Cliëntwaardering
Sint Anna heeft op Zorgkaart Nederland 23 waarderingen gekregen in 
2021. Deze beoordelingen geven een gemiddelde beoordeling van 8,4. 

In het kader van de tweede zelfscan in het kader van het WOLtraject, 
zijn ook de vragen van Zorgkaart Nederland gesteld aan de bewoners/
familie en mantelzorgers. Van de 54 respondenten die deze vragen hebben 
ingevuld scoort 78,2% op de NPSvraag (beveelt u de zorgaanbieder aan 
bij anderen) een 8, 9 of 10. Dit leidt op basis van deze groep respondenten 
tot een waardering van gemiddeld 8,5. Deze resultaten zijn dus bijna gelijk 
aan de score via Zorgkaart Nederland. Op de pagina hiernaast vindt u 
enkele resultaten in de vorm van een cirkeldiagram. 

Klacht 2021

Communicatie 1

Zorg 3

Hygiëne 1

Privacy 1

Voorzieningen 0

Totaal 6

23 waarderingen

2021 8,4

Bron: www.zorgkaartnederland.nl
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Verliep het maken van 
een afspraak goed? En 
kwam de organisatie/
medewerker gemaakte 
afspraken over tijden, 
tijdstippen en bereik
baarheid na?

Hoe beoordeelt u de 
kwaliteit en het effect 
van de verpleging, 
verzorging of behan
deling?

Behandelen de mede
werkers u met aan
dacht? Gaan de mede
werkers op een goede 
manier met u om?

Sluit de zorg aan op 
wat u zelf belangrijk 
vindt? Past het bij de 
manier waarop u wilt 
leven?

Wordt u gezien en 
gehoord? Wordt er 
passend gereageerd op 
uw vraag of verzoek?

Vindt u het gebouw, de 
voorzieningen en de 
omgeving prettig?

SLECHT GOED

Resultaten 
cliëntwaardering
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2.8.3  Tevredenheid cliënten wijkverpleging
Sint Anna heeft voor de wijkverplegingsklanten de verplichte PREMmeting 
afgenomen. Sint Anna had ten tijde van de PREM nog dertien cliënten met 
wijkverpleging. Daarvan hebben acht mensen de vragenlijst beantwoord. 
De overige konden of wilden niet meewerken. De respondenten gaven hun 
kwaliteit van leven een 8 en gaven op de NPSvraag of ze Sint Anna zouden 
aanbevelen aan anderen ook een 8. Vanwege het kleine aantal cliënten 
hoeft de PREMmeting van Sint Anna niet in de openbare database van het 
kwaliteitsinstituut te worden opgenomen. 

 2.8.4  Medewerkerstevredenheid
Sint Anna heeft in 2021 geen apart medewerkerstevredenheid onderzoek 
uitgevoerd, omdat de scan van Waardigheid en Trots is uitgezet. Hoewel 
er binnen Sint Anna veel veranderingen plaatsvinden, waar ook wel over 
gemopperd wordt, kwam uit de zelfscan van eind 2021 naar voren dat 
een grote meerderheid (>80%) van de medewerkers met plezier naar 
het werk gaat. Bij de laatste meting van de zelfscan voor Waardigheid 
en Trots op locatie in 2022 wil Sint Anna nog nadrukkelijker de 
medewerkerstevredenheid uitvragen.
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3.1 Van plannen naar werkelijkheid

De voorbereiding is lang en intensief geweest, maar in 2021 waren we 
klaar om het échte bouwen te laten beginnen. Het huidige pand, dat 
wordt gehuurd van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, is 
prachtig maar niet meer functioneel om de steeds meer complexere 
verpleeghuiszorg te leveren. Renovatie was niet mogelijk en daarom 
is gekozen voor nieuwbouw. In 2018 is samen met Elemans Van den 
Hork Architecten begonnen met de planontwikkeling van het nieuw te 
bouwen pand. Gelukkig heeft de coronacrisis de doorontwikkeling van 
de plannen niet in de weg gestaan en was het definitief ontwerp een feit 
in december 2020.

Bouwbedrijf Berghege realiseert samen met Welvaarts (Elektrotechniek 
 Domotica  Beveiliging) en Van Dijnsen (Installatietechniek  
Beveiligingen) de nieuwbouw. Het project wordt ondersteund door de 
bureaus Van Aarle De Laat (Bouwmanagement begeleiding) en Klictet 
(Installatie Adviesbureau).

3.2 Het bouwproces

3.2.1  Voorbereidende werkzaamheden
In maart 2021 werd de omgevingsvergunning verleend. In diezelfde maand 
nog moesten er bomen gerooid worden vanwege het broedseizoen. Om 
de materiaalaanvoer voor de bouwwerkzaamheden te kunnen faciliteren is 
er een geasfalteerde bouwweg aangelegd die vanaf de Veerstraat, via de 
achterkant van het terrein, de bouwplaats bereikt. 
16 april 2021 hebben Tom Bongers (directeur Bouwbedrijf Berghege) 
en Ineke Wever (bestuurder Sint Anna) de aannemingsovereenkomst 
getekend voor de nieuwbouw van Sint Anna.
Op 16 juni werd de erfpachtakte ondertekend door Kees Swaanen 
(Erfgoedinstelling Julie Postel) en Ineke Wever (bestuurder Sint Anna). 
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3. Nieuwbouw

3.2.2  Eerste paal
De nieuwbouw van Sint Anna is op 8 juni officieel van start gegaan met 
het boren van de eerste paal. Dit is gevierd met genodigden en uiteraard 
alle bewoners. Wethouder Willy Hendriksvan Haren van Boxmeer 
heeft samen met zuster Annelies Roelandt (Regionale overste Julie 
Postel) en Ineke Wever (bestuurder Sint Anna) de eerste paal geboord. 
Na een zwaar jaar waarin er weinig mogelijk was konden bewoners die 
dag genieten van leuke activiteiten. Met veel enthousiasme zijn Markies 
August en Markiezin Acrilia van Aarle de Laat bij alle afdelingen langs 
geweest. Zij zijn vergezeld door een accordeonist. Daarnaast genoten 
alle bewoners van een frietje met bitterballen.

3.2.3  Eerste steen
Met het leggen van de symbolische eerste steen op maandag 
22 november vierden we opnieuw een mijlpaal in het bouwproces. 
De eer voor het leggen van de eerste steen was aan Mevr. Arnold 
(bewoonster), Henny JenniskensArnold (mantelzorger) en Roel 
Jenniskens (medewerker van Sint Anna én mantelzorger van Mevr. 
Arnold). Zij vormen samen drie generaties bij Sint Anna. De afvaardiging 
van bewoners, medewerkers en mantelzorgers werd compleet gemaakt 
met Joke Saedt; vrijwilliger bij Sint Anna. Onder begeleiding van Joris 
Loeffen (uitvoerder Bouwbedrijf Berghege) metselden zij de stenen op 
een stuk muur. Als herinnering kregen zij een speciale metseltroffel in 
de paarse kleuren van Sint Anna.

3.2.4  Hoogste punt
Amper twee weken later bereikten we op 7 december de volgende 
mijlpaal: het hoogste punt van de eerste fase. Dat betekent 
traditiegetrouw: pannenbier. Vier bewoners brachten de mannen van de 
bouw hun verdiende pannenbier. Sint Annabewoners Jan Peters, Thieu 
Lange, Broeder Josef van Rijnsoever en Truus Hoffmans hebben het 
pannenbier overhandigd aan de mannen van de bouw. Het gezelschap 
overhandigde aan iedere bouwvakker een pakketje speciaal bier, 
gebrouwen in Boxmeer. Alle medewerkers en bewoners vierden de 
mijlpaal ook mee, zij zijn getrakteerd op een biertje of een borreltje.
 
Ineke Wever (bestuurder van Sint Anna) hees samen met Tom Bongers 
(Directeur Bouwbedrijf Berghege) en Kees Swaanen (bestuurder 
Erfgoedinstelling Julie Postel) drie vlaggen op het dak van het nieuwe 
gebouw. 

3.2.5  Planning
Ieder bouwproject kent enige tegenslag, maar desondanks verliep in 
2021 de bouw grotendeels volgens planning. De oplevering van de 
eerste fase is gepland voor de zomer van 2022, de eerste 58 bewoners 
van Sint Anna gaan dan verhuizen naar de nieuwbouw. Dit zijn de 
bewoners van Ark en Veerzicht en een deel van de bewoners van 
Zonnewende, Boterbloem en Maaspoort. 
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3.3 Werkgroepen nieuwbouw

In 2021 zijn we gestart met vier werkgroepen: bewonerssamenstelling, verhuizing, inrichting en wonen en werken op twee locaties. De werkgroepen 
bestaan uit medewerkers van Sint Anna (zorg, staf en ondersteunende diensten, projectmedewerker en/of manager zorg of manager facilitair) en 
externe betrokkenen zoals de binnenhuisarchitect.

Werkgroep Aandachtspunten en bijzonderheden

Werkgroep bewonerssamenstelling

 Nieuwe samenstelling van bewonersgroepen
 Verdeling van de woningen per woongroep (wie in welk appartement)
 Indicatie bewoners waar nodig herzien i.v.m. de toewijzing van kamers gaat plaatsvinden
 Advies uitbrengen hoe om te gaan met bewoners met een wijkverpleging indicatie

Werkgroep verhuizing

 Informatiemoment voor de verhuizing
 Vast aanspreekpunt per afdeling voor de verhuizing
 Draaiboek voor de verhuisdag + draaiboek voor de mantelzorgers
 Persoonlijk verhuisplan voor bewoner
 Daginvulling voor bewoner tijdens de verhuisdag. 
 Logistiek: wie er wat gaat verhuizen (o.a. de verantwoordelijkheden van 

de mantelzorgers) en welke materialen hiervoor nodig zijn. 
 Personeelsbezetting op de verhuisdag. 

Werkgroep inrichting

 Werkt veel samen met de binnenhuisarchitect, Janine Pieters – de Groene. 
Janine maakt inrichtingsvoorstellen voor de nieuwbouw en vanuit de werkgroep 
zal worden meegedacht over de opties en de beste keuzes voor Sint Anna.

 Proefzitten bij Sint Anna
 Middenstuk van Toren/ Residentie en Poorthuis/ Herenhuis 

wordt als pilot gebruikt voor de nieuwbouw. 
 Inventarisatie huidige meubilair
 Inlichten van mantelzorgers met betrekking tot de inrichting van de 

nieuwe bewonerskamers, bijvoorbeeld duidelijkheid over welk meubilair 
al aanwezig is of waar bewoners zelf voor moeten zorgen.

Werkgroep wonen en 
werken op twee locaties

 Vijf aandachtgebieden: zorg, facilitair, techniek, kantoor en 
communicatie. Per gebied inventariseert deze werkgroep de knelpunten 
en gaat op zoek naar oplossingen en mogelijkheden.

3.4 Communicatie 

In 2021 heeft Sint Anna op diverse manieren met alle betrokkenen 
gecommuniceerd (bewoners, medewerkers, mantelzorgers, vrij willigers, 
buurtbewoners). 

Na het boren van de eerste paal verscheen de eerste editie van ‘Anna 
Special’. Dit bouwmagazine is verspreid onder alle betrokkenen en ook 
op de website van Sint Anna te vinden. Op de website is een tab gewijd 
aan het nieuwbouwproject en is achtergrondinformatie en nieuws te 
vinden. 

Het afgelopen jaar organiseerden we twee bijeenkomsten voor 
mantelzorgers. De eerste stond vooral in het teken van het sluiten van 
de eigen wasserij / overgang naar Newasco, maar ook de nieuwbouw is 
hier uitgebreid besproken met de aanwezigen. De tweede bijeenkomst 

was door corona helaas niet fysiek mogelijk, maar hebben we door 
middel van een online bijeenkomsten toch doorgang kunnen geven. 
Bij deze bijeenkomst konden we voor het eerst impressies laten zien 
van de binnenkant van het nieuwe gebouw en veel vragen van de 
deelnemers beantwoorden. In aanloop naar de bijeenkomst hebben 
alle mantelzorgers een informatieve film ontvangen over de nieuwbouw. 
Bij beide bijeenkomsten is de cliëntenraad betrokken en aanwezig 
geweest. 

Ook zijn we dit jaar gestart met een extra interne nieuwbrief: ‘Sint Anna 
Bouwt’. Op deze manier kunnen we informatie met betrekking tot de 
bouw via een apart kanaal delen met medewerkers. 

Afdelingen hebben een mijlpaalposter ontvangen en kunnen hier na het 
bereiken van de mijlpaal een foto op hangen. Zo wordt de tijdlijn naar de 
nieuwbouw concreter gemaakt voor bewoners en medewerkers. 
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Deze nieuwsbrief krijgen alle medewerkers van Sint Anna 
om goed op de hoogte te blijven van alles rondom de 
nieuwbouw. In ‘Sint Anna Bouwt’ lees je waar 
werkgroepen mee bezig zijn, hoe de bouw vordert en 
andere bijzonderheden rondom de bouw.  

Deze nieuwsbrief is er ook voor alle vragen van 
medewerkers van Sint Anna. Heb je een vraag? Stel deze 
via nieuwbouw@sintannaboxmeer.nl en we proberen zo 
snel mogelijk een zo goed mogelijk antwoord te geven.  

We gaan samen op weg naar een prachtig nieuw Sint 
Anna!  
  
Proefzitten 
Bij de receptie en in De Wilg staan stoelen opgesteld om 
te ‘proefzitten’. Hier wordt al volop gebruik van gemaakt. 
Dit is super fijn. De werkgroep hoopt op zoveel mogelijk 
reacties en nemen jullie mening graag mee. Probeer dus 
nog een zit-momentje in te plannen! Je hebt nog tot en 
met aanstaande vrijdag om de stoelen te testen.   

 

Naast de keuze van welk meubilair er moet komen, heeft 
de werkgroep inrichting ook nagedacht over hoeveel 
eetkamerstoelen, fauteuils en sta-op-stoelen er nodig 
zijn per woongroep. Ook is er nagedacht over welke 
stoelen geschikt zijn voor de verzorging en over 
poefjes/klapstoeltjes voor familie/mantelzorgers. 

 
 

 

 

 

 

 

Nieuw meubilair  
Twee werkgroepleden zijn alle afdelingen afgegaan en 
hebben een lijst gemaakt van het huidige meubilair dat 
mee kan naar de nieuwbouw. Dit valt helaas tegen en de 
conclusie is dat in de nieuwbouw hoofdzakelijk nieuw 
meubilair zal komen. Zo zullen er in de nieuwbouw 
allemaal dezelfde nieuwe bedden komen. Dit zal in fases 
gaan. De bedden worden ingekocht bij Wissner 
Bosserhoff en heten Sentida 6. 

 

 

Herkenning van eigen kamer  
Een ander punt van aandacht in deze werkgroep is dat 
sommige bewoners moeite hebben met het herkennen 
van hun eigen kamer. De werkgroep heeft verschillende 
opties besproken die mogelijk tot meer herkenning bij 
bewoners kunnen leiden. Een van de opties die genoemd 
werd is een herinneringskastje bij elke bewonerskamer 
met persoonlijke spullen, bijvoorbeeld foto’s, het 
huisnummer van vroeger, etc. Een andere mogelijkheid 
zou een deurposter kunnen zijn. Elke bewoner zou dan 
een eigen voordeur hebben. De werkgroep gaat de 
verschillende opties uitzoeken en de voor-en nadelen 
met elkaar afwegen. 

Wanneer jullie tips of ideeën hebben voor de inrichting 
van de nieuwbouw, stuur gerust een mailtje naar Joyce 
van Sambeek. Deze punten worden vervolgens tijdens de 
vergaderingen besproken. 

 

BOXMEER - De nieuwbouw van verpleeghuis Sint Anna in Boxmeer is of-
ficieel van start gegaan. Wethouder Willy Hendriks-van Haren van Boxmeer 
heeft dinsdag 8 juni de eerste paal geboord. Dit project wordt mede moge-
lijk gemaakt door Erfgoedinstelling Julie Postel. Naar verwachting wordt het 
nieuwe verpleeghuis in 2023 geopend.
De bouw is officieel van start gegaan met de boring van de eerste paal. De 
wethouder voerde met bestuurder Ineke Wever en Zuster Annelies de sym-

bolische handeling uit. “Dit is het mooiste plekje van Boxmeer, waar altijd 
zorg centraal stond. Ik heb het gevoel dat je hier als bewoner al een beetje 
in de hemel bent. Deze eerste paal is een van de mijlpalen op weg naar ei-
gentijdse nieuwbouw op deze belangrijke historische plek. Als gemeente 
mogen we straks trots zijn op deze kwalitatief hoogstaande en perfect in de 
omgeving passende ‘nieuwe’ Sint Anna, waar het heel fijn wonen en werken 
wordt,” aldus de wethouder. Zie ook pagina 5                   Foto: John Hoffman

Nieuwbouw Sint Anna: een ‘hemelse’ en historische plek 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren met Zuster Annelies tijdens de openingshandeling.   
         Foto: John Hoffman

‘Hier is het leven goed’

Vervolg voorpagina

BOXMEER - Het nieuwe ver-
pleeghuis Sint Anna gaat 
bewoond worden door ou-
deren met een complexe 
zorgvraag. Nu de nieuw-
bouw gestart is, bereidt het 
verpleeghuis zich ook voor 
op de veranderende zorg. 

  Door Twan Dohmen

Ineke Wever, bestuurder: “We 
breiden ons team graag uit met 
enthousiaste collega’s om straks 

de zorg op de gewenste manier 
te kunnen bieden.”
De nieuwbouw wordt mede 
mogelijk gemaakt door een gift 
van 10 miljoen euro van Erf-
goedinstelling Julie Postel. De 
totale kosten bedragen 30 mil-
joen euro.
Sint Anna blijft in de geest van 
Julie Postel zorgen voor kwets-
bare mensen, ook in de toe-
komst. Er is een woonvisie ont-
wikkeld waarbij rekening wordt 
gehouden met de positieve in-
vloed van ‘groen’ op
bewoners en personeel. Dit alles 

Op naar nieuwe toekomst Sint Anna

binnen kleinschalige verpleeg-
huiszorg waar mensen zich ge-
kend voelen. 
De bewoners komen straks in 20 
woongroepen van ieder 8 be-
woners te wonen.
De bouw gebeurt fasegewijs. 
Enkele bestaande woonvleugels 
maken plaats voor de nieuw-
bouw aan de achterzijde, de 
Maaskant. In november wordt 
het hoogste punt bereikt. De 
eerste bewoners kunnen over 
hun jaar hun intrek nemen. 
Omstreeks juni 2023 wordt het 
complete nieuwe Sint Anna ge-
opend. 
Meer dan tien jaar oud zijn de 
eerste plannen voor een nieuw 
tehuis. “Het heeft een lange aan-
loop gehad”, erkent bestuurder 
Wever. “Dat had ook zijn rede-
nen. Wij hebben te maken met 
cultureel, maar ook religieus 
erfgoed. Daarnaast zitten wij 
dichtbij de Maas en hebben wij 
te maken met Natura 2000. Dat 
betekende extra onderzoeken. 
Allerlei vogels en andere dieren 
kregen een nieuw nestkastje en 
bomen moesten worden be-
houden of verplaatst.”
‘Hic est bonum vivet’ komt op 
de gevel van het zorgcentrum te 
staan: ‘Hier is het leven goed’.

Een greep uit de communicatiemiddelen die ingezet 
worden met betrekking tot de nieuwbouw. 
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4. Financieel jaarverslag

4.1  Toelichting op resultaat, opbrengsten en kosten

Het financiële resultaat 2021 van € 4.736.667 behoeft toelichting. Het 
resultaat wordt vertekend door de gift van de Erfgoed Instelling Julie 
Postel (EJP) voor de nieuwbouw. In totaal ontvangt Sint Anna van 
EJP een bedrag van 10 miljoen euro. Dit bedrag wordt in verschillende 
fasen uitgekeerd. De bijdragen van EJP zijn aan bepaalde voorwaarden 
verbonden. In de jaarrekening worden de bijdragen daarom eerst als 
kortlopende schuld gepresenteerd. Nadat aan de voorwaarden is voldaan 
worden de bijdragen omgezet in een gift. Deze omzetting zorgt voor 
incidentele baten, omdat deze via het resultaat verwerkt moeten worden. 
 
Het genormaliseerde bedrijfsresultaat over 2021 is € 553.611 positief. Dit 
is het resultaat zonder de verwerking van;
- de gift van EJP (€ 4.535.022), 
- de reorganisatievoorziening (€ 227.595) 
- de voorziening 45-jaarsregeling (€ 124.371). 

Ten opzichte van 2020 is het genormaliseerde bedrijfsresultaat verbeterd 
met € 76.408. In het genormaliseerd resultaat is de coronacompensatie 
€ 267.616 en de onderschrijding van het herschikkings kwaliteitsbudget € 
68.400 verwerkt (samen € 199.216). 

Ten opzichte van begroot € 264.538 is het resultaat € 289.703 hoger. 
Dit is met name te verklaren door een niet begrote corona compensatie 
van +€ 267.616, de herschikking kwaliteitsbudget van +€ 389.462, de 
voorziening reorganisatie -€ 227.595 en de voorziening 45-jaarsregeling 
-€ 124.371. Het  resultaat van de reguliere bedrijfsvoering € 201.646 
blijft € 62.892 achter bij de begroting. Dat is te verklaren door een 
lagere bedbezetting (Wlz) en afname Zvwopbrengsten als gevolg van 
herindicatie van bewoners naar de Wlz. 

De totale opbrengsten vanuit zorgprestaties zijn ten opzichte van 2020 
gestegen met € 833.847. Dit is met name te danken aan een stijging in 
de Wlz-opbrengsten van € 1.826.671 door hogere ZZP’s en de hogere 
kwaliteitsgelden van € 563.515. Daarnaast zijn de opbrengsten Wmo 
licht toegenomen met € 7.871. Daartegenover staat een afname van de 
Zvw-opbrengsten van € 203.123 en een lagere corona compensatie van 
€ 1.361.086. 

De opbrengst kwaliteitsgelden die in de jaarrekening 2021 is verwerkt, 
is conform de goedkeuring van het zorgkantoor € 1.594.442. Daarnaast   
53.943 aan compensatie personele kosten en € 192.421 aan materiële 
meerkosten. Binnen het kwaliteitsbudget heeft Sint Anna voor ca. 
€ 150.000 andere investeringen op basis van het kwaliteitsplan gedaan: 
· doorontwikkeling capaciteitsplanning (incl. scholing en professiona

liseren van de personeelsplanning); 
· doorontwikkeling roostersysteem 
· Implementatie nieuw ECD 

4.2 Risico’s en onzekerheden
4.2.1 Verhogen bedbezetting
In 2021 heeft Sint Anna gewerkt om de bedbezetting op niveau te krijgen. 
In 2020 was er door corona veel leegstand ontstaan. In de begroting 
2021 is rekening gehouden dat de leegstand ingelopen zou worden. 
Helaas hebben we in de zomer moeten constateren dat we zes plekken 
in de tijdelijke huisvesting (De Ark) leeg moeten laten staan vanwege de 
verplichte bouwveiligheidszone. Deze zes bewoners zijn intern verhuisd 
naar andere afdelingen. 

4.2.2 Corona
Corona heeft in 2021 nog veel invloed op onze bedrijfsvoering gehad met 
de kleinere en grotere coronauitbraken gedurende het jaar. Eind oktober/
november zijn onze inspanningen om de leegstand weg te werken door 
een grote coronauitbraak weer tenietgedaan. In november en december 
hadden we alleen uitstroom en geen instroom. We zien ook dat de 
wachtlijst afneemt, wat in tegenspraak lijkt te zijn met de demografische 
ontwikkelingen. Hierdoor wordt het instroomproces minder voorspelbaar. 
Sint Anna neemt actief contact op met wachtenden op de wachtlijst, 
verwijzers, ouderenverpleegkundigen en het zorgkantoor om de bedden 
weer gevuld te krijgen. Ook wordt met enkele samenwerkingspartners 
verkend of een andere invulling mogelijk is. 

4.2.3 Nieuwbouw
Na jaren van voorbereiding is in het voorjaar van 2021 gestart met de 
nieuwbouw van Sint Anna. Om de nieuwbouw te financieren hebben 
we financieringsafspraken gemaakt met de Rabobank en de Bank 
Nederlandse Gemeenten. De laatste financiering is geborgd via het 
Waarborgfonds Zorgsector. In 2021 heeft Sint Anna de nieuwbouwkosten 
nog volledig kunnen financieren met de gift van de Erfgoed Instelling 
Julie Postel en heeft in 2021 de kasgeldfaciliteiten nog niet aan hoeven 
spreken. 

4.3 Financiële ratio’s

Het resultaat in de jaarrekening is een momentopname van de financiële 
resultaten van Sint Anna in 2021. Sint Anna rapporteert per kwartaal over 
de resultaatratio (2%), de liquiditeit (1,2) en de solvabiliteit (40%). Met 
de externe financiers is een extra doelstelling afgesproken omtrent de 
EBITDA die ieder kwartaal op een bepaald niveau moet zijn. Sint Anna 
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heeft de resultaatratio   ruimschoots behaald (24%). De solvabiliteit even
eens (62%) en de liquiditeitsratio (0,5) is op balansdatum lager dan de 
doelstelling en norm die is afgesproken. Dit komt door een samenloop 
van omstandigheden, zoals het deel van de nog voorwaardelijke gift, 
het toegenomen saldo aan meeruren en niet betaalde facturen voor de 
nieuwbouw. Onze kortlopende vorderingen betreffen met name de nog 
te ontvangen coronacompensatie over 2021 en het financieringsverschil 
van de Wlz. Sint Anna heeft in 2021 de vereiste EBITDA (€ 655.000) in de 
kredietovereenkomsten met de externe financiers behaald (€ 5.188.245). 

5.1 Jaarverslag Raad van Toezicht 

Het jaar 2021 was voor de Raad van Toezicht een jaar dat zich kenmerkte 
door bouwen. Letterlijk bouwen door de start van de nieuwbouw in 2021. 
Een stap waar veel voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan met ook 
strubbelingen waar de de Raad van Toezicht zicht over moest buigen. 
De raad volgt nu vol vertrouwen het bouwproces. 

Figuurlijk werd ook gebouwd aan de organisatie van Sint Anna, in het 
bijzonder aan de invulling van goede governance. De bestuurswisseling 
in 2020 veroorzaakte ruis op de lijn tussen de Raad van Toezicht, 
Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de managementlaag. Weliswaar 
bracht de interim bestuurder in 2020 al meer rust, maar na de komst van 
de huidige bestuurder kon er weer gebouwd worden aan goede relaties 
en invulling van governance, zoals die bedoeld is. De Raad van Toezicht 
constateert dat door alle partijen goede stappen zijn gezet en dat er 
intussen gesproken kan worden van een gezamenlijk gedragen missie 
en visie. De ontmoetingen met de verschillende gremia waren daarvoor 
zeer waardevol. Ook de goede samenwerking met EJP mag hierbij niet 
onvermeld blijven. De missie en visie en de geformuleerde kernwaarden 
worden door de Raad van Toezicht van harte onderschreven en zijn 
begin 2022 ook vertaald in een visie op toezicht van de Raad. Deze visie 
staat inmiddels op de website.

Corona was in 2021 nog niet voorbij. Opnieuw vroeg dit veel aandacht 
van bestuur en medewerkers. Wel heeft de Raad van Toezicht kunnen 
waarnemen dat de crisis nu goed beheerst werd en eenieder wist wat hem 
of haar te doen stond. De commissie kwaliteit heeft de ontwikkelingen 
nauwgezet gevolgd en waar kunnen nemen dat het onderwerp kwaliteit 
van zorg veel nadrukkelijker op de agenda van de organisatie staat. Met 
behulp van medewerkers van waardigheid en trots op locatie worden 
er goede stappen gezet. Een ontwikkeling die doorgezet moet worden, 
enerzijds omdat nog niet alles op orde is en anderzijds de toename van 
de zorgzwaarte van bewoners ook vraagt om verder ontwikkeling.

De Raad van Toezicht heeft de stap van een zelfregulerende organi
satie naar een lijnorganisatie met een meer coachende rol voor 
leidinggevenden van harte ondersteund. Dit in de wetenschap dat de 
grote opgaven op het gebied van kwaliteitsverbetering, toename van 

complexiteit, verder digitalisering en nieuwbouw vraagt om meer directe 
sturing.

De audit/vast goed commissie van de Raad van Toezicht heeft zich 
samen met de bestuurder veel beziggehouden met de nieuwbouw en 
financiering daarvan. Zoals bij ieder bouwproject gaan zaken soms 
anders dan gedacht en het is goed dat bestuur en toezicht dan goed 
met elkaar in verbinding blijven. Net als bewoners en medewerkers kijkt 
de Raad van Toezicht uit naar de oplevering van het eerste deel van de 
nieuwbouw in de loop van 2022.
De Raad van Toezicht heeft in 2021 zes reguliere overleggen gehad. 
Daarnaast hebben enkele leden overleg van de kwaliteitscommissie 
en/of audit/vastgoed commissie bijgewoond. Ook heeft een delegatie 
van de Raad van Toezicht enkele overlegvergaderingen van OR en CR 
bijgewoond. De heimiddag met management en gremia is bijgewoond. 
Bovendien was de Raad van Toezicht aanwezig bij enkele sociale 
events.

Op 1 juli heeft Helen van Tol afscheid genomen van de Raad van 
Toezicht in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. Haar 
opvolger Emile Roemer heeft helaas al snel weer afscheid moeten 
nemen wegens zijn benoeming tot Commissaris van de Koning van 
Limburg. We hopen in het voorjaar van 2022 een selectieprocedure af 
te kunnen ronden met een benoeming van een nieuw lid.

Begin 2021 heeft de Raad van Toezicht een evaluatie van het eigen 
functioneren gehouden onder externe begeleiding. Onze rolopvatting 
hebben we vertaald in onze visie op toezicht. Verschillende leden van 
de Raad van Toezicht hebben opleidingen gevolgd op het terrein van 
goed toezicht houden.

De Raad van Toezicht realiseert zich dat de ambities van Sint Anna en 
de gewenste ontwikkelingen, in een tijd van arbeidsmarktkrapte, veel 
vraagt van bestuur, medewerkers en vrijwilligers. De Raad van Toezicht 
is hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen en wenst iedereen veel 
succes in het bijdragen aan die verder ontwikkelingen. Zo draagt 
iedereen bij aan een mooie dag voor bewoners, maar ook zeker aan 
het eigen werkplezier.

5.2 Jaarverslag CR

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. 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.

5. Jaarverslagen, 
RvT, CR en OR
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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.

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.

 
5.2.1  Belangrijke thema’s in 2021
Cliëntperspectief
De cliëntenraad heeft in 2021 13 advies en instemmingsaanvragen 
behandeld. Daarbij was 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 en de situatie op 
een specifieke afdeling. 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. 

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 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 is geconstateerd dat Sint Anna niet voldoet 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.

Sint Anna heeft in 2021 gekozen voor een nieuwe voedingsleverancier 
die op een passende wijze convenience maaltijden, verse producten 
en overige boodschappen kan leveren. De cliëntenraad vindt dat 
eten een belangrijk onderdeel is van goede zorg en heeft daarom 
actief geparticipeerd in het keuzetraject.
 
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?
 
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.

De cliëntenraad
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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.

5.3 Jaarverslag Ondernemingsraad

5.3.1 Belangrijke thema’s in 2021
Voor de OR is 2021 een bewogen jaar geweest. Het jaar startte met 
een nieuwe bestuurder, waarmee gedurende snelle ontwikkelingen 
een samenwerking moest worden opgebouwd. De coronacrisis 
bleef net als in 2020 zorgen voor voortdurende aanpassingen en 
maatregelen. Daarnaast is de OR geconfronteerd met de nodige 
veranderingen en ontwikkelingen binnen Sint Anna, samenhangend 
met de kwaliteitsscan van Waardigheid en Trots, het Verbeterplan 
Sint Anna en de reorganisatieplannen voor Zorg en Welzijn en de 
Facilitaire Dienst. Tot slot vraagt ook de nieuwbouw de aandacht van 
de OR. 

Voor de OR heeft dat geleid tot veelvuldig overleg met de bestuurder 
en tot 15 formele advies en instemmingsaanvragen in het kader van 
reorganisatie, innovatie en de nieuwbouw. 

In bijna alle gevallen heeft de OR positief kunnen adviseren, maar 
daarvoor heeft vaak meerdere malen overleg moeten plaatsvinden 
met de bestuurder. De OR is blij dat bestuurder geregeld 
aandachtspunten van de OR heeft meegenomen in de verdere 
plannen.

5.3.2 Speerpunten voor 2022
Vanwege de veelheid aan veranderingen en onderwerpen die spelen 
en het waarborgen van voldoende kennis en ervaring, heeft de OR 
ervoor gekozen in 2022 na de verkiezingen de omvang van de raad 
uit te breiden naar 9 leden. De OR wil de start van een nieuwe OR 
aangrijpen om een volwaardig en positief ingesteld team neer te zetten. 
Relatie en communicatie gaan meer aandacht krijgen binnen de OR.

De OR wil zich in 2022 graag inzetten voor de snel veranderende 
organisatie die Sint Anna is en daarbij de belangen van de medewerkers 
vertegenwoordigen. Een goede en duurzame samenwerking met 
bestuurder en het managementteam zijn daarbij van wezenlijk belang. 
Ook hier zal aandacht naartoe gaan.

Tot slot wil de OR zich inzetten voor een positieve en prettige 
werkomgeving, een organisatie waar je graag wilt werken en waar je 
trots op kunt zijn. De OR wil vanuit zijn rol hieraan bijdragen, maar wil 
medewerkers meer bewust maken dat ook zij een verantwoordelijkheid 
hebben en een actieve rol kunnen hebben om een fijne werksfeer te 
realiseren.

De OR heeft de volgende speerpunten voor 2022: 
• De OR intern op volle sterkte en op orde krijgen
• Het kennisniveau van de OR verhogen
• Het contact met de achterban in nieuwe vormen gieten
• Verbeterplan Sint Anna
• Doorontwikkeling primair proces en herinrichting Facilitair Bedrijf
• Roosterbeleid
• Personele bezetting
• Nieuwbouw
• De sfeer binnen Sint Anna
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