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We houden u 
graag op de 
hoogte
WELKE PLANNEN ZIJN ER VOOR ST. FRANCISCUS
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1. Waarom zitten we bij elkaar?

• Wij vinden het 
belangrijk dat jullie 
op de hoogte zijn

• Daarom willen we 
onze plannen delen

Zodat

• Jullie hierop kunnen 
reageren

• Wellicht hebben 
jullie nog goede 
ideeën die we mee 
kunnen nemen 

En
• Misschien kunnen 

we hier een traditie 
van maken en dit 
jaarlijks terug laten 
komen?

Want
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2.
Visie op 
goede zorg

A. Wat zijn de uitgangspunten?

B. Samenwerking wordt steeds belangrijker

Informatiebijeenkomst bewoners 
verzorgingshuis 

26 september 2017



A. Wat zijn de uitgangspunten
Alle betrokkenen binnen St. Franciscus hebben dezelfde principes als basis voor hun handelen en deze  
bepalen hoe we willen wonen, werken en leven

De bewoner

Tegengaan van

Eenzaamheid

Bevorderen

Eigen regie 

Meer

Bewegen



B. Samenwerking wordt steeds belangrijker
“De big 4”

ZorgvragerMantelzorger

ProfessionalVrijwilliger

Familiair / emotioneel 
betrokken

Zorginhoudelijke
betrokken

Laag

Hoog

HoogLaag
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3.
Informatie 
over de acties 
tot op heden

A. CTO

B. Start met “wonen zoals thuis”

C. Vertoeverij

D. Start met opschalen communicatie

E. Begonnen met Nedap

Informatiebijeenkomst bewoners 
verzorgingshuis 

26 september 2017



A. CTO
Cliënttevredenheidsonderzoek

Ook bekijken vanuit medewerker perspectief …  opleiden rapporteren en bejegening

PG

8,0

VZH

8,2

TZ

8,1



B. Start met “wonen zoals thuis”
Het gaat om het verschuiven van de gedachte van intramuraal naar extramuraal; hoe is het thuis en 
hoe houden we het voor mensen zoveel mogelijk als thuis

Teamleider thuiszorg bij medewerkers extramuraal aangesloten (meer als 
wijkverpleegkundige werken)

Rookbeleid voor de groepswoningen aangepast

Naast binnentuin ook gang/atrium en huiskamers aanpassen 

Kleding aanpassen ‘wonen zoals thuis’



C. Vertoeverij
Bij maximale zelfstandigheid hoort een minimaal serviceniveau

Keuze menu – Kleine kaart – Dranken - Service



D. Start met opschalen communicatie 
Profileren

Op omroep Brabant geweest
http://www.omroepbrabant.nl/?news/264942942/Lichtbomba

rdement+in+de+E-
Qube+moet+Jo+(90)+en+Fien+(87)+meer+energie+geven.aspx

Gestart met ‘Hallo Gilze-Rijen’
https://youtu.be/7SruY0uYVD0

Gestart met nieuwe website 

www.stfranciscus.meodemo.nl

https://youtu.be/7SruY0uYVD0
http://www.stfranciscus.meodemo.nl/


E. Begonnen met Nedap

Basis voor levensverhaal

Basis van cliëntinformatie en 
planning routes langs huizen

Basis voor 
managementinformatie

En basis voor communicatie 
met Mantelzorgers

Incl. berichtenverkeer mdw-ers
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4.
Stand van 
zaken 
verdere 
plannen

Er zijn vier belangrijke thema’s:

A. Inzetten op kwaliteit van leven

B. Toezien op delen van informatie

C. Zorgen voor zinvolle dagbesteding

D. Bieden van abonnementen op 
activiteiten

Informatiebijeenkomst bewoners 
verzorgingshuis 

26 september 2017



A. Inzetten op kwaliteit van leven
Alles gericht op wat mensen nog wel kunnen => activeren is het kernwoord

Kwaliteit voor cliënten en de afstemming van 
de bedrijfsvoering hieromheen wordt 
gebaseerd op drie centrale thema’s, te weten:

- Eigen regie / zelfredzaamheid waar mogelijk

- Bewegen (volgens de beweegnorm)

- Tegengaan van eenzaamheid

1. Winkel verplaatsen naar Vertoeverij

2. Ontbijt (broodkar rondes weg; wordt enkel 
koffie/thee + brood smeren)

3. Postvakjes bewoners in VZH bij de receptie 
of winkeltje

4. Koffie gezamenlijk drinken (geen rondes 
meer (10.00-14.00)

5. Een nieuw betaalsysteem, incl. 
klantenpassen, zodat service en gastvrijheid 
ook gemakkelijk wordt



B. Toezien op delen van informatie
Digitale schermen >> Narrow Casting

 Verjaardagen bewoners

 Verjaardagen medewerkers en vrijwilligers

 Jubilea

 Gilze van vroeger

 Keuzemenu elke week

 Nieuwbrieven

 ‘Van de directie’

 Alles gecombineerd met nieuws van Gilze



C. Zorgen voor zinvolle dagbesteding 
Elke dag iets te doen!

WEEK 1 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Vereniging Dag verz. Vereniging Vereniging Vereniging Dag verz. Vereniging Dag verz. Vereniging Vereniging

08.00- 09.00 2,5 uur VB 3 uur VB 

9.30 uur

Koersbal/

10.30 uur

Spetters KSW

3 uur VB

10.30 uur

Geh. training

4 uur VB

10.30 uur 

Muziek

09.00-10.00

10.00-11.00

1100-12.00 10.30 uur

Geh. training

10.45 

begin

10.45 begin 10.45 begin

12.00-12.30 Pauze 

12.30-13.30 1 uur VB 1 uur VB

Koersbal / 

spelmiddag

*jaarplanning

Bewegen

Voor

Ouderen
* jaarplanning

Wandeling

13.30-14.30 Spelmiddag/

sjoelen

Viering 

14.30-15.30

15.30-16.30 16.45 eind 16.45 eind 16.45 eind 15.00 begin 15.00 begin

16.30-17.30 Extra

eten

2e hapje uit 

winkel

Bruin cafe Bruin cafe

17.30-18.30 18.00 eind 18.00 eind

Myriam 8 uur 8 uur 8 uur 8 uur

Martine 4 uur 6 uur 6 uur

Miranda 2 uur 2 uur 3 uur

Gastvrouwen 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur

Gast-
vrouwen

+ bingo

Voordeur ‘s avonds dicht; druppel om binnen te komen



D. Bieden van abonnementen op 
activiteiten 
Ook voor de bewoners om ons heen willen we iets bieden

a) Koffie/thee Pluspakket € 40,- per maand  

b) Spelpakket € 5, per maand (gesubsidieerd)

c) Sportpakket € 5,- per maand (gesubsidieerd)

d) Sfeerpakket € 12,50  per maand

e) Bonuspakket € 17,50 per maand 

f) Bonus Pluspakket € 45,- per maand

Voor grote activiteiten, zoals uitstapjes met een bus, zal afhankelijk van de kosten die St. 
Franciscus hiervoor moet maken, een bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=q11UQFo/&id=6C238EFAA3B6395A450EBE47C6C70810197D332C&thid=OIP.q11UQFo_DGOYjE0ilhxIhwEsDj&q=koffie+en+thee&simid=608034261013302849&selectedIndex=41
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5cSOEm2%2b&id=9EC5D08FED78CAE820B3896B2DDA6E86ABD1BFD8&thid=OIP.5cSOEm2-kp8_0LaXUkojOwEsEk&q=spelletjes+voor+ouderen&simid=608024210770823893&selectedIndex=139


Was – wordt voor wat betreft dagritme
HUIDIGE SITUATIE

HHD* voor iedereen

HHD voor iedereen

1 menu voor iedereen

HHD voor iedereen

HHD voor iedereen

Vrijwilliger

NIEUWE SITUATIE

Zorg voor wie het niet zelf kan**

In de Vertoeverij of eigen initiatief ***

Keuzemenu alleen in Vertoeverij

In de Vertoeverij of eigen initiatief ***

Zorg**** voor wie het niet zelf kan

Bij voorkeur in Vertoeverij

TIJD

7.00 – 9.00

10.00 – 11.00

12.00 – 13.00

14.00 – 15.00

16.00 – 18.00

19.00 – 20.00

ONDERWERP

Ontbijt / K+T en smeren

Koffie + Thee

Warme maaltijd

Koffie + Thee

Brood / K+T en smeren

Koffie + Thee

* HHD gaat zich concentreren op HH-diensten
** Ontbijtkar gaat weg; brood kan gehaald worden in het winkeltje (zorg ondersteunt bewoners die dit niet zelf kunnen) => bewegen!
*** Koffierondes van 10.00 gaan weg; koffie drinken kan gezamenlijk met bediening; => eenzaamheid!

Koffierondes van 14.00 gaan ook weg; het eigen keuze bewoners wanneer of met wie er koffie gedronken wordt => eigen regie! 
**** I.v.m. beschikbaarheid personeel/roostering zou dit in eerste instantie nog vanuit de keuken gedaan kunnen worden
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Een paar praktische dingen

I. Een vaste plaats waar alle benodigdheden klaar staan voor de broodmaaltijden b.v. op een 
dienblad. Te denken aan op de koelkast en of op de aanrecht

Vergemakkelijkt de koffie- en theerondes, kost minder tijd en je hoeft niet alle kasten en deuren open te trekken 
(privacy en eigen regie)

II. Het zou fijn zijn als ieder bewoner een eigen personenweegschaal heeft op de kamer
De zorgmedewerker is anders iedere dag met een weegschaal aan het sjouwen!



Toelichting nieuw kassasysteem

Dhr. Pieterse

Mevr. Klare

https://www.gastrofix.com/nl/wp-content/uploads/sites/8/2017/04/NL-GASTROFIX-Kundenkarte-QR-Code.jpg
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5.
Agenda 
voor de 
toekomst
Informatiebijeenkomst bewoners 
verzorgingshuis 

26 september 2017



De strategie voor 2020 is met dit soort 
domotica toepassingen samen te vatten .. 



Terugblik in enkele woorden

SAMENWERKEN IN 
DE KETEN

PREVENTIE EN 
WELZIJN

E-HEALTH EN 
TECHNIEK

ZELFREDZAAMHEID 
EN EIGEN REGIE

SOCIAAL NETWERK
INNOVATIE

CULTUUR
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Discussie & vragen


