
 

Toelichting besteding (extra) middelen aan (arbeidsbesparende) ICT 
 
Het kwaliteitskader besteedt veel aandacht aan het belang van een goede doelstellingen en 
ambities op het gebied van (arbeidsbesparende) ICT. 
 
In voorliggende toelichting willen wij onze planning en realisatie verduidelijken en willen wij 
u verhelderen hoe en in welk tempo wij invulling geven aan extra investeringen in ICT. En 
welke modernisering er te verwachten is in 2018 en verder. 
 
Toelichting t.a.v. de besteding van de (extra) middelen aan (arbeidsbesparende) ICT 
 
Toelichting besteding tarieven / investeringen in doelmatigheid  
 
St. Franciscus heeft zich afgelopen jaar in gespannen om in te lopen qua in investeringen die 
doelmatig werken faciliteren en mogelijk maken. St. Franciscus had enigszins een 
achterstand op andere zorginstellingen als het gaat om de toepassing van moderne software 
en technieken. Enerzijds zorginhoudelijk (m.n. een ECD dat ontbrak) en anderzijds op het 
vlak van ondersteunende middelen en mensen om efficiënt werken mogelijk te maken (bijv. 
de mogelijkheid om draadloos te werken en de de inzet van app’s).  
Tevens had St. Franciscus een inhaalslag te maken om up to date te blijven als het gaat om 
de technieken die op dit moment ook reeds gemeengoed geworden zijn. Het gaat dan om 
dwaaldetectie in de intramurale zorg.  
Her centrale idee achter de wens om met deze technische faciliteiten en ondersteuning te 
willen werken is om in de nabije toekomst doelmatig te kunnen blijven functioneren bij 
toenemende zorgzwaartes. 
 
Afgelopen jaar heeft St. Franciscus daarom veel tijd en energie gestoken om de basiszorg 
verder te optimaliseren en in de oriëntatie op moderne zorgtechnologie. Onderstaand treft 
u een opsomming van hetgeen inmiddels is gerealiseerd en wat er de komende periode nog 
op de planning staat om te gaan realiseren. Onder het onderwerp staat telkens het bedrag 
dat hiermee gemoeid is bestaande uit afschrijvingskosten en exploitatielasten. Onderaan zal 
het geheel opgeteld worden. Dit zijn dus enkel de extra kosten die nu gemaakt worden, die 
voorheen (voor 2018) niet gemaakt werden vanwege het niet aanwezig zijn van deze zaken. 
 
Basiszorg en ondersteuning ter bevordering van cliëntgericht werken 
 
Invoeren digitaal dossier, incl. mantelzorgportaal; implementatiekosten: € 15.000,- 

o afschrijving per jaar: n.v.t. is een SAAS oplossing 
o exploitatie per jaar: 15.000 

 
Applicatiebeheer  

o afschrijving per jaar: n.v.t. 
o exploitatie per jaar: 4.300 



 

 
Kwaliteitsmedewerker  

o afschrijving per jaar: n.v.t.  
o exploitatie per jaar: 50.000 

 
Opleidingsbeleid (coaching op cliëntgericht werken voor alle medewerkers) 

 Coaching 
o afschrijving per jaar: n.v.t.  
o exploitatie per jaar: 40.000 (de jaarlijkse kosten voor de komende 2 jaar 

hiervan zijn geraamd op € 40.000,-.) 

 Beeldend trainen (aanschaf beeldtafel en opleiding twee interne trainers); aanschaf, 
incl. initiële opleiding € 13.500,- 

o afschrijving per jaar: € 1.750,-  
o exploitatie per jaar (3 uur per week per trainer): 8.000,- 

 
Extra jaarlijkse kosten basiszorg en ondersteuning: € 69.300,- 
 
Realisatie: reeds ingevoerd. 
 
Basisinfrastructuur 

 

 een nieuw draadloos wifi-netwerk; aanschaf € 15.000,- 
o afschrijving per jaar: € 1.500,- 
o exploitatie per jaar: € 1.500,- 

 een nieuw bedraad netwerk t.b.v. van de nieuw private 4G telefonie ; aanschaf € 
15.000,- 

o afschrijving per jaar: € 1.500,- 
o exploitatie per jaar: € 1.500,- 

 een nieuw private 4G netwerk ter ondersteuning van telefonie en 
alarmoproepsysteem, inclusief een nieuwe telefooncentrale; aanschaf € 140.000,- 

o afschrijving per jaar: € 15.000,- 
o exploitatie per jaar: € 5.000,- 

 softphones ter vervanging van de dect-telefoons; aanschaf € 12.000,- 
o afschrijving per jaar: € 4.000,- 
o exploitatie per jaar: € 5.000,- 

 
Extra jaarlijkse kosten basisinfrastructuur: € 35.000,- 
 
Realisatie: inmiddels gestart; oktober 2018 
 
Communicatie met clienten, medewerkers en vrijwilligers 
 
Basisvoorziening om beter in contact blijven met onze doelgroepen: 

 narrow casting; aanschaf € 6000,- 



 

o afschrijving per jaar: € 1.500,- 
o exploitatie per jaar: € 1.000,- 

 vernieuwen website aanschaf € 8000,- 
o afschrijving per jaar: € 2.000,- 
o exploitatie per jaar: € 1.000,- 

 
Extra jaarlijkse kosten basisvoorzieningen communicatiemiddelen: € 12.500,- 
 
Realisatie: reeds ingevoerd. 
 
Domotica 
 

 Dwaaldetectie cq. leefcirkels om St. Franciscus bewegingsvrij te maken voor alle 
bewoners; monitoring o.b.v. “track and trace”; aanschaf € 70.000,- 

o afschrijving per jaar: € 7.000,- 
o exploitatie per jaar: € 6.200,- 

 Domoticatoepassingen in de thuiszorg om preventie en om monitoring in de breedte 
mogelijk te maken, zodat we de zorg zolang mogelijk bij mensen thuis kunnen blijven 
leveren en om overgang naar wonen intramuraal zo verantwoord mogelijk uit te 
stellen; aanschaf € 5000,- 

o afschrijving per jaar: € 2500,- 
o exploitatie per jaar: € 500,- 

 Een medicatie app om elektronisch toedienlijsten te kunnen ontvangen en 
verwerken; aanschaf € 3600,- 

o afschrijving per jaar: n.v.t. is een SAAS oplossing 
o exploitatie per jaar: € 2.750,- 

 
Extra jaarlijkse kosten inzet domotica: € 18.950,- 
 
Realisatie: start beoogd; december 2018/januari 2019 
 
Investeringen in optrekken algeheel service niveau en beleving van de zorg 
 
Acties om de faciliteiten ook op het minimale gewenste serviceniveau te krijgen: 

 een kassasysteem; aanschaf € 8.000,- 
o afschrijving per jaar: € 1000,- 
o exploitatie per jaar: € 250,- 

 Creëren van Vertoeverij als servicecentrum 
o verplaatsen winkeltje naar de ruimte bij het restaurant; realisatie € 11.000,- 

 afschrijving per jaar: € 1.100,- 
 exploitatie per jaar: € 30.000,- 

o verplaatsen kapper; realisatie € 10.000,- 
 afschrijving per jaar: € 1.000,- 
 exploitatie per jaar: n.v.t. 



 

 Belevingsgericht inrichten van het Atrium ten behoeve van alle PG-bewoners; 
ontwerp en realisatie € 23.000,- 

o afschrijving per jaar: € 1.000,- 
o exploitatie per jaar: n.v.t. 

 Tot slot wordt er i.v.m. de ontwikkeling van het VZH naar een VPH een extra 
huiskamer gebouwd en worden oude zusterposten afgebroken t.b.v. het creëren van 
gezellige keukenhoekjes; ontwerp en realisatie € 80.000,- 

o afschrijving per jaar: € 8.000,- 
o exploitatie per jaar: n.v.t. (is extra personeel, maar dat wordt verrekend met 

de kwaliteitsgelden) 
 
Extra jaarlijkse kosten algeheel service niveau en beleving van de zorg: € 42.350,- 
 
Realisatie: reeds ingevoerd, behalve het laatste, hiervan is de start beoogd in maart 2019 
 
 
De totale investeringsuitgaven en invoeringskosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 
opgeteld +/- € 430.000,- voor 2018-2019. En hier komt in 2020 waarschijnlijk nog 70.000 bij 
i.v.m. verdere uitbreiding van de domoticatoepassingen (vervanging oproep-luistersysteem 
in het gehele gebouw). Hier komt het totaal aan investeringen in doelmatigheid en 
leefbaarheid uit om +/- € 500.000,-. De jaarlijkse exploitatiekosten (afschrijvingen en 
operationele kosten) zullen uitkomen op +/- € 175.000,-. (of met de extra investeringen op 
185.000). 
 
 
 


