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Inleiding 
Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol 
voor het proces van verbeteren en borgen van alle onderdelen van het 
kwaliteitsmanagementsysteem (kms). Dat betekent dat ook de werking van het kms zelf 
gericht wordt geëvalueerd, op effectiviteit en doeltreffendheid, afgezet tegen de doelen die 
de organisatie zich heeft gesteld. Deze beoordeling kan leiden tot aanbevelingen op het 
gebied van: 

1. verbetering van de zorg- en dienstverlening; 
2. verhoging van de tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers; 
3. verbetering van de doeltreffendheid van het kms; 
4. inzet van middelen. 

 
Het kwaliteitsbeleid van de organisatie is een uitwerking van het algemene beleid, 
vastgelegd in een meerjarenbeleid (zie meerjarenbeleid http://stfranciscus.nl/wp-
content/uploads/2017/07/Meerjarenplan-2017-2018-2019.pdf) en het kwaliteitsplan (zie 
http://emagazine.stfranciscus.nl/). Sint Franciscus heeft in mei 2015 voor het eerst het 
PREZO keurmerk behaald, en streeft ernaar dat te continueren. De Normen Goede Zorg zijn 
leidend bij de inrichting van de zorg- en dienstverlening. 
Sinds januari 2017 ligt hieraan het vernieuwde kwaliteitskader verpleeghuiszorg ten 
grondslag. Sint Franciscus beschouwt PREZO niet als doel op zich, maar als middel tot het 
overkoepelend kwaliteitsdoel. Minstens even belangrijk als een certificaat is de 
onderliggende basis van gericht en systematisch werken aan borgen en verbeteren in alle 
onderdelen van de organisatie, zodat ook ‘automatisch in de geest van het kwaliteitskader 
wordt gehandeld. 
 
Doelstelling 
Het kwaliteitsbeleid bij Sint Franciscus en de werkwijze die daarbij inmiddels gangbaar is 
binnen de organisatie, houdt het proces van continue verbetering ingebed in de organisatie. 
Door structureel een cyclisch systeem te doorlopen (plan-do-check-act), wordt de kwaliteit 
van zorg- en dienstverlening verbeterd waar dat moet en geborgd waar dat kan. 
Ondersteunend aan dit proces zijn o.a. de volgende instrumenten: 

 Digitaal kwaliteitshandboek op Intranet; 

 Verpleegtechnische en zorginhoudelijke protocollen; 

 Kwaliteitsplan en kwaliteitsoverleg; 

 Interne audits; 

 Cliëntenraadpleging; 

 Medewerkersraadpleging; 

 Vrijwilligersraadpleging; 

 Klachtenregistratie; 
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 Melding incidenten cliënten en medewerkers; 

 Externe audits; 

 Coachend leiderschap. 
 
Ontwikkelingen 
Sint Franciscus werkt vanaf 2014 met het PREZO kwaliteitsmodel. De kleinschaligheid van de 
organisatie brengt korte communicatielijnen met zich mee en een hoge kwaliteit in het 
primair proces, dat zich uit in zeer tevreden cliënten en een hoog aanbevelingspercentage 
op www.zorgkaartnederland.nl. Het informele karakter van de organisatie past bij de huidige 
ontwikkelingen waarbij er steeds meer aandacht is voor liefdevolle zorg, aandacht en 
welzijn. Er wordt steeds meer stil gestaan bij het verhaal van de individuele cliënt. Hierbij is 
de belangrijkste vraag in het licht van kwaliteitsmanagement: ‘hoe realiseren we structurele 
aandacht voor borging van kwaliteit van zorg’. Om dit op te vangen is in 2015 het 
kwaliteitsbeleid meer gestructureerd ingericht en nogmaals extern getoetst, wat in mei 2015 
heeft geleid tot het PREZO certificaat. In het afgelopen jaar heeft Sint Franciscus weer met 
succes de tussentijdse audit doorlopen en kwaliteitszaken verder bestendigd. Daarnaast zijn 
er plannen voor het verbeteren van cliëntgericht werken opgesteld tot en met 2019. Voor 
Sint Franciscus is het nu zaak om te focussen op het verhaal van de bewoner en met dat 
uitgangspunt in het achterhoofd zich in te zetten voor de verdere verbetering en borging van 
de professionaliteit over de hele breedte van de (zorg)organisatie. Dit is de reden dat St. 
Franciscus voor 2018 overstapt naar PREZO Care.  
 
PREZO Care is een narratief format voor het vaststellen van kwaliteit. Het betekent dat er 
wordt gewerkt vanuit de intentie dat uw zorg, ondersteuning of hulp écht iets moet 
opleveren voor de cliënten. En daarmee natuurlijk voor de organisatie. Centraal binnen 
PREZO Care staan universele menswaarden. Bij PREZO Care wordt aan de hand van een 
vaste verhaallijn verteld (kijkend naar gebeurtenissen) én geteld (kijkend naar feiten). 
Vertellen vullen men breed in: gesprekken met cliënten en de mensen om hen heen, maar 
ook videofragmenten, een dagboek of logboek, foto- of ooggetuigenverslagen. De 
uitkomsten worden geordend aan de hand van kwaliteitswijzers. Vervolgens duiden ze deze 
in een impactanalyse. Zo wordt er een samenhangend en gedocumenteerd verhaal over de 
kwaliteit van de professionele zorg binnen St. Franciscus gemaakt. Continu leren en 
reflecteren is het doel. 
 
De audit heeft ondertussen plaatsgevonden en is afgerond. Op de meeste criteria scoort Sint 
Franciscus boven-voldoende-overtuigend en in-ruime-mate-overtuigend. Zie grafiek: 
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De grafiek toont bij het impactcriterium ‘impact op het resultaat voor de cliënt’ dat de 
organisatie op 74% uitkomt. Dat wil zeggen dat het auditteam er van overtuigd is dat al het 
handelen in de organisatie leidt tot positieve uitkomsten voor de cliënt. Bij het criterium 
‘leren en ontwikkelen’ is de gemiddelde uitkomst 64%. Dat wil zeggen dat het auditteam 
ruim voldoende overtuigd is van het feit dat het leren en ontwikkelen in de organisatie een 
positief effect heeft op het resultaat voor de cliënt. Het beeld van het verandervermogen 
(verander cultuur en context) is in ruime mate overtuigend (77%). 
 
Vanuit het eindbeeld aan de hand van de impactanalyse ontstaat het volgende beeld over de 
kwaliteitswijzers (gemiddeld 74.5 %): 
 



 

 
 
Sint Franciscus biedt zorg die voldoet aan de formele kwaliteitscriteria (wet- en regelgeving) 
met persoonlijke aandacht, respect, oog en oor voor de bewoner en zijn zorgbehoefte. DE 
documenten en registraties in het kader van de wet- en regelgeving zijn op orde en de leden 
van het zorgteam (kleinschalig wonen en verzorgingshuis) werken steeds beter samen, 
waarbij zij dilemma’s in de dagelijkse praktijk met elkaar bespreken. 
 
In de verandering naar meer cliëntgerichte zorg en aandacht leren medewerkers oude 
handelingswijzen los te laten en open te staan voor nieuwe manieren van zorgverlening. Sint 
Franciscus bestaat dit jaar 100 jaar als zorgcentrum en ontwikkelt mee met de wensen en 
behoeften van haar bewoners, cliënten en medewerkers. Ze gaat in gesprek met alle 
betrokken partijen, om haar zorg- en dienstverlening te monitoren en verder te ontwikkelen. 
De auditoren hebben geconstateerd dat men hiermee goed bezig is en wensen Sint 
Franciscus veel succes met het vervolgen van haar pad. 
 
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde audit en het resultaat van de impactanalyse 
adviseert de kernauditor namens het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om 
aan Sint Franciscus het volgende PREZO Care keurmerk, toe te kennen: 
 
Level 2:  PREZO Care gevorderd / Advanced / Bachelor: 
 

 Sint Franciscus levert verantwoorde en persoonsgerichte zorg. Leren en reflecteren is op alle 

niveaus in de organisatie ingebed. Iedereen werkt structureel en aantoonbaar aan het 

leveren van zorg met oog voor waarden, regels en dilemma’s. Het resultaat voor de cliënten 

staat voor iedereen centraal. 



 

 
Kwaliteitsbeleid  
In 2018 wordt het kwaliteitsbeleid niet veranderd. Zaken als een kwaliteitsoverleg, de 
coachende rol van teamleiders en verpleegkundigen vervullen hierin nog steeds een centrale 
en (bij)sturende rol. We zullen echter het kwaliteitssysteem wel verder gaan enten op de 
manier van werken zoals bedoeld bij PREZO Care.  
Verdere deskundigheidsbevordering krijgt dan ook vorm in een coaching traject van alle 
medewerkers in tegenstelling tot de implementatie van de ontwikkelplannen, zodat de 
daadwerkelijke, praktische uitvoering van het kwaliteitsbeleid op de werkvloer in alle 
groepen medewerkers zijn beslag krijgt. 
Aansluitend zal er blijvend worden gekeken naar de mix van medewerkers (van niveau 2 tot 
HBO-verpleegkundige). Zodat het niveau van bekwaamheid aansluit bij hetgeen we willen 
bereiken; goede zorg met een zinvolle dagbesteding. 
 
Kwaliteitshandboek 
Een belangrijk kwaliteitsinstrument is het kwaliteitshandboek voor medewerkers dat 
benaderd kan worden via het intranet en de website. Het kwaliteitshandboek blijft een 
leidraad vormen bij uniform vormgeven aan kwaliteit. Dit dient als een ‘bodem’ onder de 
professionele werkwijze van alle medewerkers. 
 
Borging 
Allerlei inhoudelijke thema’s, zoals medicatieveiligheid, 24-uurs zorgleefplan, de toepassing 
van VBM’s, etc. zijn allemaal uitgewerkt in het kwaliteitsplan. De indicatoren waarop 
gestuurd wordt, zijn allemaal inzichtelijk via de website onder het kopje ‘verantwoording’ en 
in het meerjarenplan zijn alle acties uitgewerkt waar we als MT op moeten sturen om goede 
ontwikkelingen in de benoemde indicatoren te laten zien. In het MT wordt de voortgang van 
alle acties wekelijks bijgehouden. Zie voor de gedetailleerde planning van alle punten 
waarop gestuurd wordt http://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2017/07/Planning-
uitvoering-kwaliteitskader-zorg-jaarplan-en-planning-controle-cyclus.pdf. 
 
Interne audits 
Binnen Sint Franciscus wordt gewerkt met een jaarplanning voor interne audits: ieder 
kwartaal wordt een thema onderzocht. In het kader van het lerend netwerk zijn er inmiddels 
gesprekken gestart over het uitwisselen van medewerkers tussen collega zorginstelling in de 
omgeving, zodat de audits door ‘vreemde ogen’ worden uitgevoerd. De wijze waarop het 
lerend netwerk wordt vormgegeven wordt ieder kwartaal besproken door de 
beleidsmedewerkers van de deelnemende zorginstellingen. In het kwaliteitsoverleg van St. 
Franciscus worden verder afspraken gemaakt over het verspreiden van de bevindingen van 
interne audits en uitwerken van eventueel noodzakelijke aanpassingen in beleid en/of 
werkwijze als gevolg van bevindingen. Het systeem van interne audits, en de input van 
externe deskundigen en het lerend netwerk daarbij, draagt bij aan kwaliteit op de 
betreffende thema’s: het houdt de organisatie bij de les en stimuleert een kritische 
beschouwing van beleid en werkafspraken. 
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Scan kwaliteitskader  
Sint Franciscus heeft in 2018 besloten om zich aan te melden bij het pilot programma 
Waardigheid & Trots (W&T) op locatie. Zij is door de programma leiding uitgekozen om 
hieraan mee te mogen werken. Doel is het samen vaststellen in hoeverre Sint Franciscus 
zorg en ondersteuning wordt geboden conform het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 
Bron documenten zijn toegestuurd (waaronder kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag & 
jaarrekening). Een vragenlijst is ingevuld door cliënten en medewerkers. De bron 
documenten en uitkomsten op de vragenlijsten zijn door W&T geanalyseerd en   
gesprekrondes hebben plaatsgevonden om de geconstateerde bevindingen te verifiëren om 
een beeld van Sint Franciscus vast te stellen (‘foto’).  Aan de hand van de 8 thema’s vanuit 
het kwaliteitskader (Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; wonen en welzijn; veiligheid; 
leren en verbeteren van kwaliteit, gebruik van instrumenten, gebruik van hulpbronnen, 
personeelssamenstelling en leiderschap, governance & management) is de foto vastgesteld. 
Zie hieronder: 
 

 
 
 
Op basis van de uitkomst van de scan zal  het kern-team plus-ondersteuning van W&T 
toegekend worden aan Sint Franciscus op twee onderwerpen: 
 

1. Vrijwilligersbeleid (visie, beleid en implementatie) 



 

 

2. Overdragen van kennis en vaardigheden (op basis van werkplekleren) en borgen in 

gedrag en cultuur van het geven en ontvangen van feedback. 

 

Tevredenheidsonderzoeken 
Binnen Sint Franciscus wordt periodiek tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten 
(vertegenwoordigers), medewerkers en vrijwilligers. Dit gebeurd om de 2 jaar. In 2018 heeft 
een cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden. Cliënten van het verzorgingshuis, 1e 
contactpersonen van cliënten kleinschalig wonen en cliënten wijkverpleging zijn hierin 
meegenomen. Het medewerkers onderzoek is momenteel uitgezet.  
 
Cliëntervaringsonderzoek: 
3 onderzoeksmethodieken zijn toegepast: 
 

 Interviews bij bewoners van het verzorgingshuis 

 Vragenlijsten bij wijkverpleging cliënten 

 Vragenlijsten of gebruik making van een link naar een website met vragen voor 1e 

contactpersonen van kleinschalig wonen cliënten. 

 
Respons Somatiek (verzorgingshuis) is 70%; PG (Kleinschalig wonen) is 72.1 % en 
Wijkverpleging is 80.4%. 
 
Gemiddelde score verzorgend personeel KSW: 8.4 
Gemiddelde score verzorgend personeel SOM: 8.4 
Gemiddelde score verzorgend personeel Wijk: 8.3 
 
Gemiddelde score Sint Franciscus KSW:  8.4 
Gemiddelde score Sint Franciscus SOM:  8.2 
 
 
Klachten en incidenten 
Doel van klachten- en incidentenprocedures is het inzichtelijk hebben en houden op 
mogelijke verbeterpunten, zodat er gericht aan kwaliteit gewerkt kan worden.  
 
Klachten 
Er is voor cliënten een formele klachtenregeling en daarnaast kunnen klachten bij 
medewerkers, leidinggevenden of directie gemeld worden. In 2018 zijn alle klachten 
informeel opgelost. Sint Franciscus is lid van een externe klachtencommissie en beschikt 
over een vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling. Deze regelingen worden ook 
meegenomen bij het inwerken van nieuwe medewerkers.  
 
 



 

 
Incidenten 
 
MIC-meldingen worden in ONS geregistreerd. Per kwartaal wordt hier een overzicht van 
uitgedraaid. Dit overzicht wordt besproken met directie (in het MT) en RvT. 
In team overleggen wordt de MIC breed besproken met de niveaus 2, 3 en 4.  Per kwartaal 
vindt een gecombineerde MIC-MOM-overleg plaats met teamleiders en afgevaardigden van 
de teams waar incidenten besproken worden. Hierbij worden structurele 
verbetermaatregelen afgesproken en uitgezet. De commissie is hierin effectief.   
De behandelende arts zal vanaf 2019 bij het overleg aanwezig zijn. 
 
Het MT ziet een verbetermogelijkheid in het systematisch analyseren van (oorzaken van) 
incidenten. Dit is ook zo besproken n.a.v. de interne audit MIC (eind 2017).   
De volgende verbeterpunten zijn in 2018 gerealiseerd:   
 

 Bewustzijn bij medewerkers om incidenten te registreren 

 Het apart kunnen aftekenen van het medicatie moment 

 Een check op medicatie door een 2e persoon 

 Aandacht hebben voor meer eigen regie van de cliënt  

 Het op orde gebracht van het medisch verleden in NEDAP 

 Een controle op het dubbel aftekenen van medicatie gericht op wettelijke 

voorschriften in hoeverre dit verplicht gesteld is 

 Duidelijkheid ontvangen op verpakkingen van medicatie in zalf vorm m.b.t. gebruik 

 Optimalisering van de vragenlijst (MIC formulier) 

 Verbetering van het MIC kwartaal overzicht. 

 

Conclusie 
Het management van Sint Franciscus is van mening dat er in het afgelopen jaar nadrukkelijk 
stappen zijn gezet om het kms gebaseerd op PREZO verder te bestendigen binnen de 
organisatie. Werken middels PREZO Care is inmiddels een logische vervolgstap. Zowel het 
dagelijks opereren van de medewerkers, als voor verantwoording van de organisatie naar 
buiten toe, past dit bij de trend om te focussen op het echte verhaal van de bewoner. 
Tevens is er in 2018 en verder naar 2019 veel aandacht voor het kwaliteitsbesef als 
gemeenschappelijke taak. De zorg, facilitaire dienst en behandelaars dienen samen op te 
trekken in hun gemeenschappelijk streven het dagelijkse leven van elke bewoner te 
verbeteren waar mogelijk. 
 
 
Aanbevelingen 
Op basis van de evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem formuleert het 
managementteam van Sint Franciscus de volgende aanbevelingen voor 2019: 
 



 

 
- Doorkijk naar evaluatiemoment PREZO Care; 
- Voortzetting van het coaching traject aan alle medewerkers om ze verder te brengen 

in hun contact met de bewoners/mantelzorgers: 
o vanuit coachende teamleiders fundament kwaliteitssysteem verder dragen, 

verantwoordelijkheden beleggen bij alle medewerkers; 
o medewerkers verder betrekken bij het proces van verbeteren en borgen, o.a. 

via de inhoudelijke werkgroepen; 
o inzet en betrokkenheid van medewerkers makkelijker maken door de 

mogelijkheden voor een verbeterd en meer toegankelijk intranet te 
onderzoeken; 

o gebruik mantelzorgportaal intensiveren om de inzet en communicatie met en 
over de cliënt te stroomlijnen rondom de 4 domeinen, maar in het bijzonder 
gericht op het domein welzijn; 

o verbinden van aandachtspunten uit de verschillende 
tevredenheidsonderzoeken & audits. 

o medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familie nadrukkelijk betrekken bij het 
formuleren van verbeterpunten. 

 
- Werkwijze met kwaliteitsplan en kwaliteitsoverleg continueren en hiermee aandacht 

houden voor verbeteren en borgen.  
 

Waar relevant zullen de uitkomsten van deze managementreview en de invoering van 
PREZO Care gedurende 2018 dienen als input voor de aanpassing van het kwaliteitsplan voor 
2019, conform de vereisten vanuit het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ en het 
‘Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg’. 
 
De speerpunten voor St. Franciscus blijven gelijk en zijn gericht op het bijdragen aan een 
verbeterde kwaliteit van leven van de bewoners doordat er nadrukkelijk wordt ingezet op 
meer eigen regie, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid.  
 
De geformuleerde kernwaarden hierbij zijn:  
1. Persoonsgericht 
2. Met Elkaar 
3. Vertrouwd. 
 
 
 
 


