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• We starten eerst met hetgeen er in 2017 allemaal in gang is gezet en welke 
zaken zijn veranderd. Dit lijkt op het eerste gezicht wellicht een verzameling van 
willekeurige activiteiten, maar hier zit een idee achter.

• De strategie die in 2017 in gang is gezet wordt in de pagina’s daarna verder 
uitgewerkt in een meerjarenplan.

• Eerst wordt kort toegelicht welke plaats dit meerjarenplan heeft in het geheel. 
Dit plan staat in tussen twee andere zaken waarmee St. Franciscus invulling wil 
geven aan de eisen uit het kwaliteitskader zorg. Deze twee andere dingen zijn:

• Het kwaliteitsplan in de vorm van ons e-magazine

• De verantwoordingsdocumentatie die volgt uit de zaken die in het 
kwaliteitsplan zijn ‘beloofd’

• Het meerjarenplan bevat:

1. de succesfactoren die bepalend zijn om de doelen uit het kwaliteitsplan te 
kunnen realiseren;

2. de concrete acties die dan ondernomen dienen te worden om de 
succesfactoren waar te maken;

3. de ambitie om verantwoording af te leggen over de scores op de 
kwaliteitsindicatoren (zie website).

• Na de toelichting van onze kwaliteitsaanpak worden eerst de succesfactoren 
benoemd en hoe zij met elkaar samenhangen volgens het Model Nederlandse 
Kwaliteit.

• Daarna worden alle zaken per onderdeel van het Model Nederlandse Kwaliteit 
benoemd, zodat inzichtelijk is welke acties we gaan ondernemen om de 
succesfactoren te verwezenlijken in 2018.

• Tot slot eindigen we met een korte doorkijk naar 2019. Veel zaken zoals die zijn 
benoemd in 2018 zullen dan een vervolg krijgen en een aantal nieuwe punten 
wordt benoemd.

Inhoud

Meerjarenplan
Van kwaliteitsplan naar 
kwaliteitsindicatoren
Wat zijn onze succesfactoren?



Activiteiten in 2017

1 mrt. 
2017

1 april 
2017

1 mei 
2017

31 dec. 
2017

1 juni. 
2017

1 juli. 
2017

1 aug. 
2017

1 sept. 
2017

1 okt. 
2017

1 nov. 
2017

1 dec. 
2017

Start 
Nieuwe 

bestuurder

Keuze om 3 thema’s centraal te plaatsen voor alle (strategische) keuzes: 
meer eigen regie – tegengaan eenzaamheid – stimuleren bewegen … en om dit ook aan mensen te laten weten

Zorg en 
organisatie

Techniek en 
faciliteiten

Horeca en 
gastvrijheid

Zo lang mogelijk wonen (als) thuis Samenzijn en gezelligheid bevorderen Organiseren van zorg dat bewoners lopen Intensief en via moderne kanalen communiceren

Nieuwe 
website

Onderzoek 
nieuwe 

telefonie + wifi

Start met herzien 
brandveiligheid 

gebouw

Verplaatsen 
+ verbouwen 

winkel

Introductie 
keuzemenu

Keuze voor nieuwe 
‘meewerkend’ 

coördinator V&F

Alle  HHD
medewerkers 

nieuwe kleding

Introductie nieuwe 
activiteiten 

abonnementen

Nieuwe 
RIE

Alle zorg-
medewerkers 

op iPad

Winkel 7 
dagen per 
week open

Aansluitend 
geheel nieuwe 

huisstijl

Gestart met 
‘Hallo Gilze-Rijen’

Beeldschermen bij 
de toegang / 
Vertoeverij

Gestart met 
facebook 

Wijkver-
pleegkundige
‘meewerkend’

Nieuwe naam 
voor TZ: 

‘Franciscus Thuis’

10 uur per 
week voor 

acquisitie TZ

Keuze voor nieuwe 
‘meewerkend’ 

teamleider VZH

Start opleiding 
alle zorg-

medewerkers

Nieuw ECD 
(NEDAP) in 

gebruik

Ingaan nieuwe 
zorgconcept + 

roosters 

+ Extra diensten 
op VZH en VPH

Meer sturing op 
kwaliteit en 

productiviteit

Meer sturing op 
medicatie, BOPZ, 

hygiëne

Aansluiting zoeken 
bij ketenpartners

Werken aan 
communicatie en 

rapporteren

Aansluitend nieuw 
logo, jassen en 

banners

+ Introductie nieuw 
kwaliteitsplan

Gastvrouwen naar 
de middag



Plan voor 2018

Voorliggend plan is een driejarenplan. Het 
beslaat de periode 2017 – 2019, met een 
uitloop naar 2020

Dit plan is nadrukkelijk een aanvulling op het 
kwaliteitsplan en behelst daarom enkel alle 
acties die we inzetten om de strategische 
doelen zoals die in ons kwaliteitsplan zijn 
verwoord te realiseren.
Zie: emagazine.stfranciscus.nl

Ook in 2018 en 2019 is het belangrijk om te 
weten wat er in 2017 is gerealiseerd. Dit 
heeft twee redenen, te weten:
• om het heden en de stappen richting de 

toekomst te begrijpen, moet je de 
geschiedenis kennen;

• om te weten wat er in 2018 geëvalueerd 
of geborgd moet worden, is het 
noodzakelijk om kennis te hebben van de 
zaken die in 2017 aangepakt of 
veranderd zijn.

Dit jaarplan dient tevens als leidraad voor de 
besprekingen met de RvT, de OR en de CR.

2017 – 2018 - 2019

Oog voor eigen 
verantwoordelijkheid

Focus op eigenheid en 
het verhaal achter 
kwaliteitsbeleving

Besef dat zaken 
misschien ook als ‘van 

eigen’ kunnen gaan

Meerjarenplan

Medewerkers in hun kracht zetten, trainen en opleiden om zelfstandig keuzes te maken in ieders belang

Een organisatiecultuur creëren waarbij we telkens de vraag laten stellen: “wat zou je zelf prettig vinden”

Inzetten op een goede ambiance, zodat medewerkers, bewoners en gasten zich snel prettig voelen

Nadenken over techniek, automatisering, domotica en robotica, waardoor zaken ‘automatisch’ gaan

Toewerken naar een samenspel tussen medewerker en techniek waardoor er maximaal tijd is voor 
welzijn en kwaliteit van zorg steeds meer een vanzelfsprekendheid wordt.



E-magazine
Kwaliteitsplan

Jaarplan
INK-Model

Website
Verantwoording i.h.k.v. 

kwaliteitskader zorg

Missie, visie, 
strategie en 

doelstellingen

Kritische 
Succesfactoren

Prestatie-
indicatoren

Hoe verwezenlijken het 
primaire doel van St. 
Franciscus

Wat zijn de 
belangrijkste factoren 
om dit te realiseren?

Wat moeten we meten 
om (bij) te sturen en de 
voortgang te 
rapporteren

Transparantie en verantwoording afleggen is de basishouding van de RvB; opmerking of suggesties zijn de basis voor verbetering

Samenhang kwaliteitsplan, jaarplan en verantwoording op website

Geen verbeterparagraaf, maar de 
systematiek als verbetercyclus

Het verhaal achter de bewoners dient als Basis => Link naar Prezo care

De belangrijke maatstaven voor de financier, 
maar ook voor cliënten die een keuze 
moeten maken (waar kom ik terecht?)

Gaat ook specifiek in op het 
lerend vermogen

De basisprincipes en 
randvoorwaarden die we hanteren

Per onderwerp verantwoording m.b.t. 
de eisen, zoals personeelssamenstelling



DESKUNDIG PERSONEEL & 
SAMENWERKEN IN DE KETEN

PREVENTIE EN WELZIJN DOOR 
GERICHTE AFSTEMMING 

DISCIPLINES

BEWUST ZORG LEVEREN &

E-HEALTH EN TECHNIEK

ZELFREDZAAMHEID, BEWEGEN 
& EIGEN REGIE

SOCIAAL NETWERK

INNOVATIE CULTUUR

De zorg is doelmatig (geen overbodige 
zorg) en domotica en robotica waar 
zinvol om medewerkers te ontlasten

De zorgvraag wordt ingevuld door een 
optimale mix van kwaliteit en 
kwantiteit van medewerkers

De leefomgeving is veilig en stimuleert 
zelfredzaamheid, beweging en samen 

zijn

Mantelzorgers worden maximaal 
betrokken

(Zie ook de ‘big 4’)

Iedereen (zie doelgroepen) ervaart een 
goede ambiance door samenwerking 
tussen zorg, behandeling en facilitair

Vernieuwing wordt gestimuleerd o.b.v.. 
de vraag “wat zou je zelf prettig 

vinden?”

Kritische Succesfactoren

En dit moet ook bekend zijn bij iedereen!

1 2

5 6

3

4

7



Van visie naar kwaliteit (I) 

In ons kwaliteitsplan wordt uitgebreid 
ingegaan op de visie en doelstellingen. In 
dit meerjarenplan staat hoe dit zich 
vertaald in kritische succesfactoren en 
wordt

Kritische Succesfactoren

1. De leefomgeving is veilig en stimuleert 
zelfredzaamheid, beweging en samen 
zijn.

2. De mantelzorgers worden maximaal 
betrokken.

3. Iedereen (zie doelgroepen) ervaart een 
goede ambiance door samenwerking 
tussen zorg, behandeling en facilitair

4. De zorgvraag van de cliënt wordt 
ingevuld door een optimale mix van 
kwaliteit en kwantiteit van 
medewerkers.

5. Vernieuwing wordt gestimuleerd o.b.v.. 
de vraag “wat zou je zelf prettig 
vinden?”

6. De zorg is doelmatig (geen overbodige 
zorg) en domotica en robotica waar 
zinvol om medewerkers te ontlasten.

7. Dit moet ook bekend zijn bij iedereen.

Organisatie Resultaat

Leider-
schap Beleid & 

Strategie

Personeel
mngt

Mngt van 
processen

Middelen
mngt

Waardering 
mdw-ers

Waardering 
door 

financiers

Waardering 
Maatschap.

Eind-
resultaten 

voor 
cliënten

Dit meerjarenplan wordt uitgewerkt in termen van het INK-Model
Model Nederlandse Kwaliteit.



Van visie naar kwaliteit (II) 

1.1, 2.2 en 3.2 Vrijheid en dus ook  
reductie van medicatie en vbm’s 
is een speerpunt in de strategie 
van St. Franciscus. 
1.2 De mogelijkheden voor extra 
inzet van VPT is in 2018 
onderzocht. 
3.3 Creëren van een 
werkomgeving waarin zorg, 
behandeling en facilitair optimaal 
kunnen samenwerken (o.a. 
investeren in apparatuur en 
faciliteiten; m.n. investering 
atrium en qwiek-up en silverfit). 
4.4 Er is een strategisch 
opleidingsplan waardoor de 
medewerkers optimaal worden 
ondersteund in het verkrijgen van 
kennis over de doelgroep 
waarmee zij werken en zij blijven 
voldoen aan de functie eisen.
6.2 in 2018 is er een duidelijke 
visie op het samenspel tussen 
techniek en mens.
7.2 Het belang van transparantie, 
leren en communicatie wordt 
uitgedragen door het MT o.b.v. 
apart PvA cultuurverandering. 

1.3 In 2018 extra investeren in 
leefbaarheid van het gebouw en 
de omgeving (zie begr.).
2.3 100% van de mantelzorg is 
medio 2018 gewezen op Caren 
Zorgt en 50% maakt eind 2018 
gebruik van het portaal. 
4.5 Het rooster, planning en 
fiatteren draagt optimaal bij aan 
de invulling van de zorgvraag en 
de efficiënte inzet van uren (saldo 
+/- uren 10% verbeterd in 2018). 
4.6 Intro van min. 2 personeels-
voorzieningen die ondersteunend 
zijn bij werven en behouden van 
medewerkers met de juiste 
kwaliteit en competenties. 
6.3 Onderzoek, besluit en start 
invoering van een systeem 
waarmee bewoners meer vrijheid 
kunnen krijgen (en personeel 
wordt ondersteund).
6.4 Systeem waarmee de 
gevolgde scholing wordt gevolgd 
en gewaardeerd (punten/ 
accreditatie) is geëvalueerd.
7.3 De website, e-magazine, ons 
franke glossy , facebook en de 
narrow casting wordt wekelijks 
geupdate met info.

2.1 Medewerkers organiseren 
i.o.m. familie 3x per jaar een 
themabijeenkomst.
3.1 Alle medewerkers hebben in 
2018 een functioneringsgesprek 
gehad en samenwerking is hier 
een vast onderdeel van. 
4.1 Medewerkers dragen via 
zelfroostering bij aan een 
optimale inzet om aan de actuele 
zorgvraag te voldoen. 
4.2 Medewerkers zijn 
aantoonbaar bij met hun scholing 
(puntensysteem of accreditatie).
4.3 Bij aanname van 
medewerkers worden standaard 
referenties, diploma’s en VOG 
gecontroleerd.
5.1 en 7.1 Er worden minimaal 2 
personeelsbijeenkomsten 
gehouden waarbij nieuwe 
beleidskeuzes centraal staan (+ 
10x personeelsborrel met aftrap 
directie).
6.1 In het verpleeghuis wordt de 
‘Hugo Borst norm’ ingevoerd 
(Meer aandacht voor welzijn en 
GVP-ers geven 3x aan hoe zij 
bijdragen aan het terugdringen 
van onbegrepen gedrag).

In ons kwaliteitsplan wordt uitgebreid 
ingegaan op de visie en doelstellingen. Hier 
staat hoe dit zich vertaald in kritische 
succesfactoren en wordt

Kritische Succesfactoren

1. De leefomgeving is veilig en stimuleert 
zelfredzaamheid, beweging en samen 
zijn.

2. De mantelzorgers worden maximaal 
betrokken.

3. Iedereen (zie doelgroepen) ervaart een 
goede ambiance door samenwerking 
tussen zorg, behandeling en facilitair

4. De zorgvraag van de cliënt wordt 
ingevuld door een optimale mix van 
kwaliteit en kwantiteit van 
medewerkers.

5. Vernieuwing wordt gestimuleerd o.b.v. 
de vraag “wat zou je zelf prettig 
vinden?”

6. De zorg is doelmatig (geen overbodige 
zorg) en domotica en robotica waar 
zinvol om medewerkers te ontlasten.

7. Dit moet ook bekend zijn bij iedereen.

Personeelsmngt Beleid & Strategie Middelenmngt



Van visie naar kwaliteit (III) 

Waardering
medewerkers

Waardering 
financiers

Waardering 
maatschappij

6.5 De huidige (positieve) 
financiële positie is minimaal 
gehandhaafd. 
6.6 Verzekeraars en gemeenten 
zien de afgesproken 
doelstellingen terug in de 
gemeten cliënttevredenheid (op 
ZorgkaartNederland). 
6.7 De zorg is binnen het 
afgesproken budget/begroting 
geleverd.
6.8 Er is aantoonbaar 
geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van domotica en robotica (1,75%) 
+ start werken met apps 
(medicatie e.d.).

1.4 Er is in 2018 een 
inventarisatie gemaakt t.a.v. 
stand van zaken duurzaam 
ondernemen.
6.9 Minimaal 2x per jaar vindt er 
een dialoog plaats tussen de 
partners (mantelzorger, familie, 
vrijwilliger, medewerker) over 
wie welk deel van de zorgvraag 
invult met als doel dat zorg, 
diensten en/of professionals 
optimaal worden ingezet. 
6.10 Er wordt beoordeeld welke 
investeringen in extramurale 
expertise nodig zijn, zodat 
cliënten zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven.
6.11 Implementatie zorgpad 
Stervensfase.
7.4 Er wordt minimaal 6x per jaar 
in de algemene media over de 
succesfactoren gecommuniceerd. 
+ meer exposure d.m.v. banners, 
‘beurzen, reclame op auto, 
fietsen…

3.4 Medewerkers van zorg, 
behandeling en facilitair 
waarderen elkaars werk meer 
door het gezamenlijk invullen van 
de zorgvraag; zij realiseren voor 
2018 een gezamenlijke jaarplan 
(dan wel minimaal gezamenlijk 
overeengekomen 
speerpunten/acties) met als doel 
de samenwerking voor de 
cliënten te optimaliseren. 
3.5 Medewerkerstevredenheid is 
periodiek onderwerp van gesprek 
in MT en 
personeelsbijeenkomsten.
4.7 Medewerkers waarderen de 
wijze waarop de zorgafspraken 
kunnen worden uitgevoerd (c.q. 
er is o.b.v.. voldoende 
beschikbaarheid kwalitatief en 
kwantitatief personeel) met 
minimaal een 7.

In ons kwaliteitsplan wordt uitgebreid 
ingegaan op de visie en doelstellingen. Hier 
staat hoe dit zich vertaald in kritische 
succesfactoren en wordt

Kritische Succesfactoren

1. De leefomgeving is veilig en stimuleert 
zelfredzaamheid, beweging en samen 
zijn.

2. De mantelzorgers worden maximaal 
betrokken.

3. Iedereen (zie doelgroepen) ervaart een 
goede ambiance door samenwerking 
tussen zorg, behandeling en facilitair

4. De zorgvraag van de cliënt wordt 
ingevuld door een optimale mix van 
kwaliteit en kwantiteit van 
medewerkers.

5. Vernieuwing wordt gestimuleerd o.b.v. 
de vraag “wat zou je zelf prettig 
vinden?”

6. De zorg is doelmatig (geen overbodige 
zorg) en domotica en robotica waar 
zinvol om medewerkers te ontlasten.

7. Dit moet ook bekend zijn bij iedereen.



Van visie naar kwaliteit (IV)
Leiderschap

1.5 Alle medewerkers worden jaarlijks minimaal 2x door de directie bijgepraat over de doelen en medewerkers gaan 
minimaal 2 uur per jaar getraind worden in het doorleven van deze visie.
2.4 Het management zoekt continu de dialoog met de cliënt(vertegenwoordiger) voor het maken van afspraken en 
rapporteert maandelijks bevingen.
3.6 Visie op pensionverblijf, de inzet van VPT en de omgang met WMO-cliënten is vastgesteld. 
6.11 De directie zorgt voor gedragen visie op het samenspel tussen medewerkers en techniek voor de toekomst.
7.5 De MT-leden dragen continue zelf de boodschap uit (in lijn met verbeterplan cultuurverandering).

Management van processen
2.5 Mantelzorgafspraken zijn een vast onderdeel van het ZLP-gesprek (+ aandacht zorgdoelen en risicosignalering). 
4.8 De beoordelingscyclus is door alle leidinggevenden met alle medewerkers van hun afdeling juist doorlopen. 
5.2 Er wordt gebruik gemaakt van de reacties op ZorgkaartNederland om de verschillende processen te 
optimaliseren. 
5.3 Management stuurt consequent, tijdig en juist op de rapportage uit het kwaliteitsplan en de kwaliteitsmonitor.
6.12 ZLB’s worden twee keer per jaar gehouden en de inhoudelijke overdracht bij verhuizing is geoptimaliseerd 
(juiste informatie ontvangen, juiste informatie bewaren, juiste informatie beschikbaar stellen).
7.6 Wekelijks is er vanuit het management (digitale) communicatie richting de medewerkers.

Eindresultaten voor cliënten

1.6 Cliënten kunnen vanaf 2018 (bewezen) meer hun eigen keuzes maken en contact hebben met anderen (verfijnen 
‘eigen regie’; verloop nieuw winkelconcept, 2x nieuwe kassa + afrekenen sleutel, wifi netwerk, verplaatsen kapper.)
1.7 In 2018 zijn de ADL functies van de cliënten (bewezen) verbeterd door beweegstimulering. 
1.8 In 2018 is een reductie antipsychotica, antibiotica en vbm’s gerealiseerd (o.b.v. pilot bijv. 5-tal cliënten). 
1.9 De privacy van cliënten is geborgd (geen meldingen van datalekken).
1.10 Extra aandacht voor zinvolle dagbesteding van cliënten leidt tot een meetbaar hoger welzijn in 2018. 
1.11 Horeca- en gastvrijheidsfunctie is verbeterd (Introductie van resp. nieuwe kleding keuken, ‘borrelbus’, ‘kleine 
kaart’, warme maaltijd om 17.30, 10x themamaaltijd per jaar, extra investeren in beleving eetmoment, diverse 
proeverijen elk jaar).
2.6 De cliënt ervaart een actieve en structurele betrokkenheid van de mantelzorgers in het dagelijkse leven.
5.4 Cliëntinspraak is in overeenstemming met de wensen van de cliënten en de eisen van de overheid. 

In ons kwaliteitsplan wordt uitgebreid 
ingegaan op de visie en doelstellingen. Hier 
staat hoe dit zich vertaald in kritische 
succesfactoren en wordt

Kritische Succesfactoren

1. De leefomgeving is veilig en stimuleert 
zelfredzaamheid, beweging en samen 
zijn.

2. De mantelzorgers worden maximaal 
betrokken.

3. Iedereen (zie doelgroepen) ervaart een 
goede ambiance door samenwerking 
tussen zorg, behandeling en facilitair

4. De zorgvraag van de cliënt wordt 
ingevuld door een optimale mix van 
kwaliteit en kwantiteit van 
medewerkers.

5. Vernieuwing wordt gestimuleerd o.b.v. 
de vraag “wat zou je zelf prettig 
vinden?”

6. De zorg is doelmatig (geen overbodige 
zorg) en domotica en robotica waar 
zinvol om medewerkers te ontlasten.

7. Dit moet ook bekend zijn bij iedereen.



Doorkijk naar 2019 e.v.

+ Concretiseren beeld t.a.v. .de inzet van robotica
• Welke bijdrage gaat robotica leveren?
• Wat doen medewerkers nog wel en wat doen ze niet meer?
• Welke niveau nieuwe medewerkers is dan nodig?
• Welke scholing hebben bestaande medewerkers nodig

+ Punten die vanuit 2018 doorgeschoven zijn; niet haalbaar blijken te zijn

+ Borgen van de zaken die in 2017 en 2018 in gang zijn gezet (m.n. Prezo care)

Eerste stappen werken met domotica thuiszorg en intramuraal

+ Verdere groei thuiszorg / aanleunwoning intensiever ‘servicen’

Optimaliseren in kwaliteitskader zorg o.b.v. de eerste evaluaties
Verder ontwikkelen doelen + ook weer aandacht voor aanvullende nieuwe normen, bijvoorbeeld
• Incontinentie (doelstelling qua verbruik om op norm te komen van 2 per dag?)
• Etc.

Overleg dat in 2018 al in gang is gezet met huisartsen verder intensiveren
Contacten met transferverpleegkundige verder intensiveren
Nadenken over een eigen servicebureau

Het totaal aan plannen en te realiseren punten is veel. Enerzijds zijn veel zaken/Indicatoren punten die sowieso 
doorlopen in volgende jaren. Anderzijds is het mogelijk dat door de hoeveelheid veranderingen op een gegeven 
moment blijkt dat het verstandig is om op sommige punten te ‘temporiseren’.


