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Algemeen

St. Franciscus is voorbereid op 

overgang naar PREZO 2014.

Start voorbereiding overgang naar Prezo 2014 na de 

2e tussentijdse audit Prezo 2014 (audit: eind voorjaar 

2018): PvA opgesteld in kwaliteitsoverleg.

Werkgroepen worden betrokken bij/krijgen taak in 

uitvoering overgang naar Prezo 2014.

Bestuurder Q3-Q4

St. Franciscus heeft eind 2017 een 

werkend Elektronisch 

Cliëntenregistratiesysteem.

Inventariseren welk ECD passend is.

Randvoorwaarden vaststellen.

Plan van Aanpak formuleren.

Implementatie.

MT/Technisch 

beheer

Q1-Q4

St. Franciscus beschikt medio 2017 

over een meerjarenbeleidsplan 

2017-2020.

Visie voor komende jaren vastleggen.

Doelstellingen komende jaren bepalen.

Visie en doelstellingen bij elkaar brengen.

Beleid implementeren en evalueren.

Bestuurder 

(met MT)

Q2-Q3

Q3-Q4
De Risico Inventarisatie & Evaluatie 

is medio 2017 gereed.

Opdracht uitzetten bij arbodienst. Bestuurder

/MT

Q1-Q2

Zorg Algemeen

Cliënten en mantelzorgers ervaren 

doorlopend een hoge mate van 

eigen regie en verbeterde 

ondersteuning van de 

zelfredzaamheid.

IM: gebruik van de zelfredzaamheidradar wordt 

uitgebreid naar de zorgleefplannen van alle 

somatische cliënten, doelen & acties worden waar 

nodig daarop aangepast. In de werkgroep 

zorgleefplan worden de resultaten ieder halfjaar 

besproken zodat kan worden bijgestuurd.

Aanpassingen zorgleefplan(besprekingen) worden bij 

evaluatiegesprekken getoetst: ervaren cliënten en 

verwanten een zo hoog mogelijke mate van eigen 

regie als gevolg van de aangepaste werkwijze? 

Toetsing geschiedt mbv extra vragen op dit punt uit 

de CQI 2016.

Rol en positie vrijwilligers bij ondersteuning cliënten 

en mantelzorgers beter in kaart gebracht mbv 

uitkomsten VTO.

Teamleiders Q1-Q2

Q3-Q4

Q3-Q4
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Toegenomen deskundigheid bij alle 

medewerkers die zijn aangemeld 

voor de deskundigheidsbevordering 

in het Ontwikkelplan 2017 Wlz. 

Cliënten en mantelzorgers ervaren 

geborgde deskundige en integrale 

zorgverlening door alle disciplines 

gezamenlijk vanuit de nieuwe 

organisatiestructuur en 

samenwerkingsverbanden.

Verdere deskundigheidsbevordering voor zover in 

2016 nog niet afgerond: 15 verzorgenden 

basisscholing dementie, 3 GVP-opleiding, 10 

verzorgenden bijscholen naar IG, implementatie e-

learning via Competence Group.

Uitwerking coaching & feedback naar medewerkers 

door teamleiding/verpleegkundigen: per kwartaal 

besproken in teamoverleg om gemeenschappelijke 

leerpunten op te stellen.

In cliëntevaluatie wordt module met gerichte vragen 

verwerkt over bekendheid 

clieënten/vertegenwoordigers met 

deskundigheidsbevordering medewerkers en 

samenwerking disciplines/behandelaars.

In MTO wordt bij medewerkers getoetst in hoeverre 

zij een betere samenwerking ervaren en of de 

collegiale coaching en (extra) feedback bijdraagt aan 

de mogelijkheden om integrale zorg te verlenen aan 

de cliënten.

Teamleiders, 

verpleegkun-

digen

Q1-Q2

Q1-Q4

Q1

Q3-Q4

Medewerkers zijn capabel op 

gebied van (vroeg)signalering, 

interventies en rapporteren en 

volgen daarin vastgesteld beleid.

Coaching & feedback op (uitwerking) beleid 

onbegrepen gedrag van teamleiders en 

verpleegkundigen naar alle medewerkers, nadruk op 

rapportage en op voorkeur psychosociale interventie 

boven psychofarmaca: afwegingen.

Metingen analyseren op aantal incidentmeldingen 

rondom agressie van cliënten meetbaar, evenals 

hoeveelheid voorgeschreven psychofarmaca (bij 

gelijkblijvende problematiek/ zorgzwaarte op dat 

punt): op basis van de uitkomsten metingen en 

evaluaties zorgleefplan, wordt geïmplementeerd 

beleid geëvalueerd en waar nodig herzien.

Teamleiders, 

verpleegkun-

digen

Q1-Q2

Q3-Q4 
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Inzet mantelzorgers en vrijwilligers 

monitoren en waar mogelijk 

optimaliseren.

VTO wordt uitgevoerd Q1 2017.

Resultaten VTO verwerkt in verbeteringen tav inzet 

en begeleiding vrijwilligers.

Verbeteringen worden gemonitord in teamoverleg en 

kwaliteitsoverleg.

Bestuurder, 

teamleiders

Q1

Q2

Q3-Q4

Zorg intramuraal

Cliënten uit Gilze-Rijen kunnen 

(eind) 2017 terecht bij St. 

Franciscus voor verpleeghuiszorg 

voor dementerenden zonder dat 

hier een (lange) wachtlijst voor 

geldt.

Inventarisatie benodigde capaciteit vaan 

verpleeghuisplaatsen op basis van verwachte vraag 

(inkoopplan VGZ Midden Brabant).

Afhankelijk van de resultaten van het 

capaciteitsonderzoek wordt verdere uitbreiding 

besproken en kan de planning voor 2017 hierop 

worden aangepast.

Bestuurder Q1

Q2-Q4

Medio 2017 kan binnen VZH en 

KSW met een GPS-systeem 

worden gewerkt.

Pakket van eisen opstellen.

Passend systeem kiezen.

Randvoorwaarden in beeld krijgen.

Plan van aanpak formuleren.

Installatie en inwerkingzetting.

MT/Technisch 

beheer

Q1-Q2

Ouderen (en mantelzorgers) in 

Gilze en omstreken zijn bekend met 

de logeerkamers (Wlz) en het 

zorghotel (Zvw) van St. Franciscus 

en hier wordt gebruik van gemaakt.

Advertenties in weekbladen Gilze en omgeving.

Mogelijkheden opnieuw en continue onder aandacht 

brengen bij huisartsen, ziekenhuizen en 

zorgconsulenten.

Wijkverpleeg-

kundige / 

Bestuurder/ 

teamleider 

VZH

Q1-Q4

Zorg extramuraal

Het aantal cliënten in de 

wijkverpleging (Zvw en Wlz) is met 

minimaal 20% toegenomen ten 

opzichte van 2016.

Onderhouden contacten met verwijzers, actief blijven 

op onder de aandacht houden EM-zorg van SF bij 

contactpersonen, huisartsen, ziekenhuizen, 

zorgconsulenten.

Advertenties in weekbladen in Gilze en omgeving.

Wijkverpleeg-

kundige / 

Bestuurder 

Q1-Q4 Groei is mogelijk bij clienten met 

MPT en bij clienten van lle 

zorgverzekeraard muv CZ, hier 

geldt in 2017 een omzetplafond.

Met alle zorgverzekeraars is een 

zorgleveringsovereenkomst tbv 

wijkverpleging afgesloten.

Aanvraag indienen bij Zilveren Kruis.

Omzetplafond verhogen bij CZ.

Bestuurder

/HEAD

Q2 
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Het aantal deelnemers aan de 

dagbesteding vanuit Wmo en Wlz is 

tov 2016 met 50% toegenomen.

Overleg met de gemeente Gilze en Rijen over 

uitblijven deelnemers vanuit de Wmo.

Advertenties in weekbladen in Gilze en omgeving.

Dagbesteding opnieuw en continue onder aandacht 

brengen bij huisartsen, ziekenhuizen en 

zorgconsulenten.

Wijkverpleeg-

kundige/ 

Bestuurder

Q1-Q2

Q1-Q4

Vanaf medio 2017 zijn de 6 VPT-

plaatsen bezet.

Actief onder de aandacht brengen bij huurders van 

zorgappartementen en bij zorgconsulenten.

Wijkverpleeg-

kundige

Q1-Q2

Wlz-geïndiceerden in Gilze zijn op 

de hoogte van de huishoudelijke 

hulp die St. Franciscus kan leveren 

hier wordt gebruik van gemaakt.

Actief onder de aandacht brengen bij huisartsen, 

ziekenhuizen en zorgconsulenten.

Bij aanmeldingen werkzaamheden inplannen in 

werkschema huishoudelijke dienst. 

Wijkverpleeg-

kundige/ 

teamleider 

HHD

Q1-Q2

Welzijn

Senioren uit Gilze kunnen gebruik 

maken van het activiteitenaanbod 

van St. Franciscus. St. Franciscus 

behoudt en versterkt daarmee haar 

wijkfunctie in Gilze.

Overleg voeren met gemeente over mogelijke inzet 

subsidie.

Overleg met lokale partners over verdere 

samenwerking en optimalisering aanbod.

Aanpassing aanbod op basis van uitkomsten van 

bovenstaande.

MT (nader te 

specificeren)

Q1-Q4

Personeel

Verdere implementatie van 

zelfroosteren door de medewerkers 

extramurale zorg van St. 

Franciscus.

Pilot analyseren: besluit nemen over verdere uitrol 

zelfroostering.

Afhankelijk van besluit: PvA uitwerken voor verdere 

implementatie uitrol zelfroostering.

MT Q1-Q4
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