
 

 

Overlegvergadering Cliëntenraad – Raad van Bestuur 

d.d. 17-05-2022 
 

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 4 leden hebben zich 
afgemeld voor deze vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 12-04-2022 
Geen inhoudelijke opmerkingen. 

Naar aanleiding van: de verhuizing naar de nieuwbouw zal op 22 en 23 juni 

plaatsvinden. Op 16-05 is er nog een bijeenkomst geweest over de nieuwbouw. Dit 

was een goede bijeenkomst met een goede opkomst.  

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• De klachtenfunctionaris wordt voor één van de volgende vergaderingen 

uitgenodigd. 

• Sint Anna is aangesloten bij een lerend netwerk. De cliëntenraden van de 

hierbij aangesloten zorgorganisaties komen periodiek bij elkaar. De 

cliëntenraad van Sint Anna heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen en zal 

deelnemen. 

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Project Woonzorg in balans: de controller geeft een toelichting op de 

ondersteunende tool met de naam Tonos Care. De balans in diverse teams 

dreigde zoek te raken: medewerkers hadden het gevoel overbelast te raken 

terwijl op basis van de ZZP indicaties is vastgesteld dat er teveel 

medewerkers ingezet worden. Basis voor deze tool is de individuele 

zorgbehoefte van de bewoner. Met behulp van deze tool wordt een beter 

inzicht verkregen in de inzet van medewerkers op het juiste moment. 

Uitgangspunt is de landelijke norm op basis van de ZZP indicaties. De 

cliëntenraad vraagt wat de opbrengst is voor de bewoner. Volgens de 

bestuurder wordt nu in ieder geval het gesprek gevoerd over de juiste inzet 

van medewerkers op het juiste moment. In ieder geval is volstrekt helder dat 

SA niet te weinig medewerkers inzet maar teveel. 

• Door een bewoner is een handtekeningenactie voor een stilteruimte gestart. 

Naar aanleiding hiervan wordt onderzocht of de kapeldeur aan de andere kant 

ook geopend kan worden waardoor de toegang zal verbeteren. Een overdekte 

gang van de nieuwbouw naar de kapel is niet aan de orde. De geestelijk 



verzorger gaat de behoefte aan religieuze ondersteuning onderzoeken. De 

cliëntenraad wacht de uitkomsten van dit onderzoek af. 

• Afdeling Toren/Residentie: het team organiseert zelf de familiebijeenkomst. 

De cliëntenraad krijgt ook een uitnodiging.  

 

5. Adviesaanvraag concept Kwaliteitsverslag 2021 Sint Anna 
In financieel opzicht was 2021 een goed jaar. Door de leegstand en door de 

noodzakelijke inhuur van personeel is in het eerste kwartaal van 2022 een negatief 

resultaat gerealiseerd. 

De cliëntenraad vindt het kwaliteitsverslag goed leesbaar met de juiste aandacht voor 

de belangrijke onderwerpen. De CR en de familieleden van bewoners zijn op de 

belangrijke aspecten van zorg voldoende betrokken geweest. De betrokkenheid van 

de cliëntenraad bijvoorbeeld bij de uitbesteding van de was mag wat explicieter 

benoemd worden. De cliëntenraad merkt verder op dat het onderwerp communicatie 

in het verslag vooral genoemd wordt in relatie tot de nieuwbouw; gezien het belang 

van goede en tijdige communicatie verdient dit onderwerp volgens de raad een apart 

hoofdstuk. 

 
6. Kwartaalrapportage Q1 2022 

Het aantal klantwaardering op Zorgkaart Nederland blijft beperkt. Dit wordt met enige 

regelmaat onder de aandacht gebracht van mantelzorgers en bewoners.  

Ongeveer 50% van de contactpersonen heeft het klantportaal geactiveerd. Sint Anna 

zal proberen dit aantal verder te verhogen.  

Het beleid rondom informele zorg / mantelzorgbeleid wordt binnenkort opgepakt.  

 

7. Nieuwbouw 

• Voortgang bouw: alles verloopt volgens schema, alleen de domotica is 

misschien nog niet overal op orde. De essentiële domotica (zorgalarmering) 

werkt uiteraard wel. 

• Communicatie over de verhuizing: de brieven over de verhuizing zijn 

verzonden. Er is enige verwarring ontstaan over de kosten van TV: de 

genoemde 37,00 gaat niet over extra kosten maar is de verhoging van de 

huidige 26,60 naar 37,00. 

• Telefoon, internet en TV: de bijdrage wordt verhoogd naar 37,00. Daarvoor 

krijgen de bewoners een nieuwe smart TV in bruikleen met een zenderpakket 

van 44 zenders. Per appartement wordt een televisie, internet en telefonie 

aansluiting gerealiseerd. Bewoners hebben maar één afstandsbediening in 

gebruik en kunnen beter en sneller geholpen worden bij storingen e.d. De 

cliëntenraad vindt dat het voorstel voldoende voordelen oplevert voor de 

bewoner en zal positief adviseren. 

• Vraag van enkele mantelzorgers over de overlast voor bewoners oudbouw: 

de bewoners die later verhuizen zullen geen overlast hebben van de 

afronding van de bouw of de sloop van delen van de oudbouw.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

• De cliëntenraad zal deelnemen aan een manifestatie in Boxmeer waar Sint 

Anna zich zal presenteren. 

• Sint Anna heeft het definitieve verslag van de inspectie inmiddels ontvangen. 


