
 

 

 

Overlegvergadering Cliëntenraad – Raad van Bestuur 
d.d. 16-08-2022 
 

 

 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Een lid heeft 
aangegeven zijn lidmaatschap van de CR te beëindigen. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 
 

3. Notulen en actiepunten overlegvergadering d.d. 14-06-2022 
Geen inhoudelijke opmerkingen. 

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

• Vermelden van ‘instemming van CR’ in de communicatie met bewoners alleen 

na expliciete uiting / toestemming door CR: in sommige nieuwsbrieven is te 

makkelijk geformuleerd dat een bepaalde beslissing is genomen in overleg 

met de CR. Een voorbeeld hiervan is de beslissing om op 22 en 23 juni toch 

te verhuizen ondanks het feit dat lang niet alles gereed was in de nieuwbouw. 

Dit suggereert dat de CR ergens mee instemt zonder dat een expliciete 

instemming is verleend. 

• De CR gaat verder met de zoektocht naar nieuwe leden. De bestuurder geeft 

aan dat SA daarbij kan en wil helpen; bijvoorbeeld via plaatsing van de 

vacature op sociale media. 

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

• Vacatures (zorgpersoneel, teamleiders, geestelijk verzorger): hoewel in juni 

de uitstroom groter was dan verwacht wijken de in- en uitstroomcijfers van SA 

nauwelijks af van de landelijke cijfers. SA moet wel inzetten op de werving van 

verzorgende IG want deze medewerkers zijn onvoldoende beschikbaar. 

• Voortgang project Woonzorg in balans: gaat om in balans brengen van uren 

en inkomsten, voelt bij medewerkers als afpakken uren. TONOS helpt hierbij 

dit inzichtelijk te maken op basis van de zorgactiviteiten wat er aan tijd (en dus 

planning) nodig is.  . TONOS laat ook meteen zien dat zorgvraag is gestegen 

en indicatie niet is opgehoogd.  Door de zomerperiode is er grote druk om de 

roosters gevuld te krijgen. Ruimte om TONOS in te vullen en met het team te 

bespreken is er niet. Daarom heeft de bestuurder het project Woonzorg in 

Balans op pauze gezet tot na de zomerperiode.  

 



5. Kwaliteit van de zorg: personele bezetting, klachten van familieleden, 
(permanente) inzet van mantelzorgers. 
In de afgelopen periode heeft de CR met enige regelmaat klachten ontvangen van 

mantelzorgers en familieleden. De CR heeft zorgen over de kwaliteit van zorg en is 

op zoek naar een goed beeld van de actuele situatie. 

De bestuurder blikt terug op de afgelopen periode en probeert een beeld te schetsen 

van de  actuele situatie. Volgens haar bestond binnen SA onvoldoende aandacht 

bestond voor de gewijzigde kwaliteitseisen die horen bij het traject van 

verzorgingshuis naar verpleeghuis. 

Het realiseren van de juiste cultuur is een grote uitdaging voor SA. In het verleden is 

er onvoldoende aandacht geweest voor de medewerkers. Een cultuuromslag vergt 

altijd een langere periode.  

Helaas is het niet gelukt om alleen met vaste teamleiders te werken. Door het vertrek 

van teamleiders moet gewerkt worden met interim oplossingen. 

SA heeft sterk ingezet op de vorming van kwaliteitsgroepen. Helaas krijgt dit niet altijd 

de prioriteit van de deelnemers.  

De welzijnsmedewerkers zijn toegevoegd aan de teams. De toevoeging van de 

verpleegkundige krijgt nu de volle aandacht. Vanaf oktober moet dit vorm krijgen. 

De bestuurder deelt de zorg van de CR over de kwaliteit van de dienstverlening en 

doet er alles aan om de kwaliteit te verbeteren. Zij ziet ook dat op verschillende 

punten de kwaliteit van zorg onvoldoende is. Volgens haar is er wel zicht op 

verbetering.  

SA wil de familieavonden ook weer oppakken en daarbij moet ook ruimte zijn voor 

uitleg over de visie en missie van SA. 

 
6. Kwartaalrapportage Q2 2022 

De rapportage is niet uitgebreid behandeld in de overlegvergadering. Onderdelen uit 

de rapportage zijn wel aan bod gekomen bij de overige agendapunten. 

 

7. Beleid informele zorg Sint Anna 

Dit document is kort voor de vergadering ontvangen en niet alle leden hebben 

uitgebreid kennis kunnen nemen van dit stuk. Gezien het belang van het onderwerp 

wil de CR informele zorg opnieuw agenderen in een volgende vergadering. 

 

8. Nieuwbouw 

• Overzicht van openstaande acties: SA werkt de openstaande acties af aan de 

hand van een overzicht. Binnenkort worden de bewoners/familieleden 

geïnformeerd over de stand van zaken. Veel zaken zijn al opgelost en enkele 

belangrijk punten staan in de planning: de toegang tot de kamers wordt eind 

augustus opgepakt en moet in september geregeld zijn. 

• Ervaringen CR leden m.b.t. de verhuizing naar de nieuwbouw: de CR leden 

hebben uit eigen waarneming vastgesteld dat veel zaken nog niet geregeld 

waren op het moment van verhuizen. Gelukkig zijn inmiddels veel 

tekortkomingen opgelost maar de CR vindt het belangrijk dat bijvoorbeeld de 

toegang tot de eigen kamer snel wordt opgelost. 

• Overlast door de sloop: bewoners kunnen hinder ondervinden van de 

sloopwerkzaamheden maar de overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 

 



 
9. Rondvraag en sluiting 

• Het is nu 2x gebeurd dat een kerkdienst niet doorgaat zonder dat daarover 

vrijwilligers en medewerkers zijn geïnformeerd. Bestuurder zal dit oppakken.  

• Een CR lid waarvan de zittingsperiode deze zomer is verstreken wordt 

gevraagd tot 01-01-2023 aan te blijven i.v.m. de vacatures die er op dit 

moment zijn. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het CR werk.  


