
 

Overlegvergadering Cliëntenraad – Raad van Bestuur 25 
oktober 2022. 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Fenny en Carin zijn de 
eerste keer aanwezig. Cis, Door en Mariska hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering. Menno is sinds 1 oktober gestopt en per 1 november start Deborah als 
ambtelijk secretaris.  
 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De wens is om in het document van de 
agenda, waar de tijd staat, ook de datum van het overleg te zetten. 
 
 

3. Notulen en actielijst overlegvergadering d.d. 13-09-2022 

Actielijst 

Actie 1 : Geestelijk verzorger Heidi Schalk begint half november 

Besluiten en afsprakenlijst 

Punt 1 : Het cliënttevredenheidsonderzoek is via de WOL herhaalscan 

uitgezet. 

 

4. Mededelingen 
4.a: Mededelingen cliëntenraad 

     1.Cis stopt per 1 december. De CR wil graag een afscheidsbijeenkomst organiseren.           

     2.De overleg jaarplanning is rond. 

3.Ongeveer een jaar geleden is de vergoeding van de CR besproken. De CR heeft 

hier onderzoek naar gedaan en er wordt een notitie gemaakt die vervolgens wordt        

voorgelegd aan de Raad van Bestuur.  

 

4.b: Mededelingen Raad van Bestuur 

De relevante mededelingen van de Raad van Bestuur komen terug bij de overige 

agendapunten.  

 

5. Kwaliteit van de zorg: personele bezetting, klachten van familieleden, woonzorg 

in balans, organisatie familiebijeenkomsten, bijeenkomst uitkomsten 

herhaalscan 21 okt. 

Personele bezetting en woonzorg in balans: 



De zomer is voorbij en dit doet goed aan de personele bezetting en de sfeer. 

Woonzorg in balans heeft laten zien dat bij sommige bewoners meer zorg wordt 

ingezet dan de indicatie aangeeft. Wanneer dit het geval is, wordt de vraag gesteld: 

moet de indicatie omhoog of zetten we te veel zorg in? Medewerkers zien het belang 

van hogere indicaties in en dit spel is nu aan de gang. Er wordt geroosterd conform 

de indicatie en naar verwachting zijn half november de eerste roosters gebaseerd op 

de zorgvraag. Hierover worden gesprekken gevoerd binnen de teams. Als dit proces 

is afgerond, wordt duidelijk wat het personeelsbestand moet zijn. Vanuit deze 

nulmeting wordt de strategische personeelsplanning gemaakt. 

In een Artikel in de Gelderlander staat dat de kosten in de zorg stijgen als gevolg van 

het inhuren van personeel. Bij Sint Anna valt dat mee. Wel is het op de woongroepen 

scheef verdeeld wat betreft inhuurkrachten: sommige woongroepen hebben veel 

ingehuurd personeel en sommige weinig. Deze verdeling wordt beter gemaakt.  

 

Samenwerking Pantein: 

Vanuit Pantein huren wij de volgende behandelaren in: arts, psycholoog, 

fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, en diëtist. Sint Anna heeft hierin geen 

keuze.  

De samenwerking met de behandeldienst van Pantein wordt momenteel opnieuw 

onder de loep genomen omdat verbeteringen nodig zijn. 

 

Klachten van familieleden: 

De CR heeft enkele klachten doorgestuurd, bijvoorbeeld de klacht over bejegening en 

de aankleding van de balkons. Deze punten worden opgepakt. 

Wat betreft de storing bij de liften, hier wordt gekeken naar een oplossing. Op de 

opmerking over deuren die ’s nachts in het voormalig hoofdgebouw open staan, is 

een actie uitgezet. Er wordt een sluitronde gedaan. 

Daarnaast is er een opmerking binnengekomen dat medewerkers beter gebruik 

kunnen maken van domotica in de nieuwbouw. De werkgroep zorgtechnologie pakt 

dat op. Deze werkgroep kijkt ook naar de data van de technologie die wordt ingezet. 

Het doel is niet om zoveel mogelijk in te zetten, maar om datgene in te zetten wat 

kwaliteit verhogend en arbeidsbesparend is.  

 

Bijeenkomst uitkomsten herhaalscan 21 oktober: 

De derde scan van WOL heeft plaatsgevonden. De CR is bij het kwaliteitsgesprek 

aanwezig geweest , de respons van de medewerkers / bewoners/ 1e contactpersonen 

was hoog. De systematiek van de bijeenkomst was hetzelfde als vorige keer en die 

was goed. De respons : in totaal 45 reacties van de CR/ bewoners/ mantelzorgers.  

De bestuurder geeft aan dat de groep die de verandering draagt, groter wordt. De 

rapportage van de uitkomsten van de herhaalscan wordt op 16 november 

gepresenteerd aan de RvT.  

 



Organisatie familiebijeenkomsten: 

De CR vindt familiebijeenkomsten essentieel en wil hier graag bij aansluiten. De 

planning van deze familiebijeenkomsten worden bij de teamleiders opgevraagd en 

doorgegeven aan de CR. 

 
 

6. Kwartaalrapportage Q3 2022 . 

De CR vindt de kwartaalrapportage een reële weerspiegeling van de status van Sint 

Anna.  

• De CR vraagt zich af waarom de strategische personeelsplanning nu pas wordt 

aangepakt. Nu we de data hebben,  beginnen we pas grip te krijgen op de getallen 

door het project Woonzorg in balans.  

• De relatie tussen de VVAR en OR is niet geheel duidelijk voor de CR. Het verschil is 

dat de OR formeel is, en de VVAR over de beroepsinhoud gaat. De VVAR kijkt met 

de bril van de zorgprofessional en kijkt naar de vak ontwikkeling. Sint Anna heeft niet 

alleen verzorgenden en verpleegkundigen in de VVAR, maar ook een 

welzijnsmedewerker en woonzorgbegeleider.  

• Uitstroom ontstaat met name op verzoek van de medewerker : De CR vraagt naar de 

achtergronden. De bestuurder geeft aan dat er verschillende redenen zijn, zoals een 

andere baan, maar ook stoppen in de zorgsector. Medewerkers vertrekken soms ook 

naar andere zorgorganisaties, maar komen af en  toe ook weer terug. Verder zijn er 

medewerkers die niet met de verandering die Sint Anna doormaakt meekunnen. 

Momenteel wordt er naar talentontwikkeling gekeken, zodat medewerkers 

competenties kunnen aanvullen. 

Er zijn exit gesprekken met medewerkers die vertrekken.   

 

7. Kaderbrief Sint Anna 2023 . 

Een aantal punten vanuit de CR: 

• Woonzorg in balans dominanter erin zetten. 

• De CR is verbaasd over het stuk over de extramurale zorg. Vorige keer is dit niet 

aan de orde geweest. De bestuurder geeft aan dat dit een financiële uitdaging is. 

Het is op dit moment alleen een denkproces en voorbereiding.  

• Focuspunten 2023: de inhaalslag van kwaliteit mag er nog sterker in staan.  

 

8. Adviesaanvragen: 

8.a: Beleid informele zorg 

De verhoudingen tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers staan nu 

opgeschreven. De CR geeft aan dat het document sterker is dan de vorige versie, 

maar vraagt zich af hoe het in de praktijk geïmplementeerd gaat worden. Dit ligt bij de 

teams. De vakgroepen, verpleegkundigen, teamleiders en moribus coaches hebben 

hierin een grote rol. Tijdens familieavonden moet dit ook worden besproken. Sint 

Anna komt vanuit een achterstand. Het gesprek kan worden aangegaan. 

Medewerkers moeten vertrouwen dat mantelzorgers het goed doen. Kleine 

succesvolle voorbeelden gaan gedeeld worden met elkaar. De samenwerking tussen 

formele en informele zorg moet voorafgaand aan de opname al plaatsvinden. Het 

blijft maatwerk dus het gesprek moet gevoerd blijven worden. Wat betreft de 

voorbehouden handelingen: dit is niet de standaard. Het maakt duidelijk dat er thuis 



heel veel kan en wat thuis is ontstaan, kan bij Sint Anna worden voortgezet. 

Vrijwilligers worden op dit moment niet getoetst door verpleegkundigen om bepaalde 

handelingen uit te voeren. Dit vastleggen met een handtekening is een optie voor 

later. Wordt vervolgd. 

 

9. Nieuwbouw 

            Afhandeling openstaande acties: 

De bouw van de volgende fase loopt goed, dus dit heeft geen gevolgen voor de 

bewoners uit de J-gang (Zonnewende, Boterbloem en Maaspoort). De sloop loopt 

niet goed omdat er meerdere keren asbest is gevonden. Bij het vinden van asbest 

moest iedere keer goedkeuring worden gevraagd bij de gemeente. Op dit moment is 

er een asbestdeskundige aanwezig op de bouw, die de asbest gelijk beoordeelt en 

de veiligheid bewaakt. Op deze manier wordt de sloop zo min mogelijk stilgelegd. Er 

is nu al een vertraging van 7/ 8 weken voor de laatste fase van de bouw en de hoop 

is dat de verhuizing van de laatste bewoners voor de Kerst 2023 heeft 

plaatsgevonden, maar vanwege leveringsproblemen etc. is dit niet met zekerheid te 

zeggen. Dus alles moet herpland worden, wat voor extra kosten zorgt. 

           Overlast door sloopwerkzaamheden: 

De sloopoverlast valt mee. Het water is er een aantal keren af geweest, maar dit ligt 

aan de werkzaamheden van EJP. 

           Onderzoeksproject Relocare LUMC: 

De bijeenkomst is positief ervaren door de CR. Het was een open gesprek waarin 

iedereen iets kon zeggen. De uitwerking van de bijeenkomst is nog niet binnen.  

            Familieavond 1 november i.v.m. verhuizing: 

Hoe de nieuwbouw eruitziet, staat tijdens deze bijeenkomst centraal. Ook wordt er 

kort een schets van het traject gegeven. De CR stelt zich ook voor voorafgaand aan 

de presentatie.   

De werkgroepen, zoals voorafgaand aan de vorige verhuizing, komen er niet. Er 

wordt één werkgroep van medewerkers van de woongroepen Zonnewende, 

Boterbloem en Maaspoort opgericht. Deze werkgroep gaat mee denken over de 

verhuizing en de bewonerssamenstelling. Het móéten verhuizen, zoals de vorige 

keer, is er deze keer niet. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

 

Over het onderwerp opbaren is geen verdere actie ondernomen er moet nog wel een 

en ander worden uitgezocht. 

Deborah Monteban de nieuwe ambtelijk ondersteuner: De CR zorgt er zelf voor dat 

Deborah ingewerkt wordt.  


