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Borgingsplan D 1.5 Veiligheid woon- en leefomgeving (IM) 
 

AANLEIDING 

Welke aanleiding is er 

geweest om bepaalde 

prestaties/ 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Duidelijk moet worden 

dat uitkomsten 

besproken worden 

met relevante 

betrokkenen. 

Sint Franciscus besteedt veel aandacht aan veiligheid en vindt dit zeer belangrijk. Thema’s als BHV, HACCP, hygiëne, 

en sleutelbeheer hebben de afgelopen jaren de aandacht gekregen.  

 

Uit het auditrapport van Perspekt (2014): 

P/I: Binnen Zorgcentrum Sint Franciscus zijn een groot aantal bedrijfshulpverleners opgeleid. De organisatie gaat er 

vanuit dat hierdoor de continuïteit van bedrijfshulpverlening is gewaarborgd. De organisatie heeft niet de beschikking 

over een actueel overzicht van de dagelijks aanwezige bedrijfshulpverleners. In de tijdens de audit beschikbaar 

gestelde zorgleefplannen zijn geen afspraken aangetroffen met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen. Het 

sleutelbeheer in het Sint Franciscus is risicovol. Er kunnen veel medewerkers bij vitale sleutels. V/B: In het 

borgingsplan van de organisatie m.b.t. deze prestatie is een zeer minimale analyse aangetroffen, ontbreken SMART-

geformuleerde doelstellingen en de wijze van monitoring. De organisatie heeft niet aantoonbaar kunnen maken dat 

zij alle fasen van de PDCA-cyclus doorloopt.  

 

In 2015 en 2016 heeft borging van de veiligheid in huis de aandacht. Aandachtspunten ten aanzien van BHV en 

sleutelbeheer zijn opgepakt. 

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende 

factoren zijn er ten 

aanzien van de 

uitkomsten en het al 

dan niet naar 

tevredenheid leveren 

van de prestaties? 

Veiligheidsthema’s zoals BHV zijn adequaat belegd in de verantwoordelijkheidsstructuur binnen Sint Franciscus. 

Relevante ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, worden gevolgd en via het kwaliteitsoverleg 

ingebracht en vertaald in bestaand beleid. 
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ACTIES 

Welke acties zijn of 

worden ondernomen 

om bepaalde 

prestaties / 

onderwerpen te 

verbeteren / borgen? 

Najaar 2014: interne audit BHV 

Najaar 2014/ voorjaar 2015: Aandacht voor sleutelbeleid en sleutelbeheer, ook n.a.v. opmerkingen Perspekt t.a.v. 

sleutelbeheer extramuraal, o.a. nieuwe sleutelkluisjes. 

Voorjaar 2015: Start nieuw roosterprogramma, hierin is een uitdraai te maken van aanwezig BHV-ers per dag. 

Continu: dossiercontroles a.d.h.v. checklist zorgdossier (inclusief check op beschrijving hulpmiddelen) 

  

Welke instrumenten 

zijn of worden 

hiervoor ingezet 

(m.a.w. is de 

aandacht voor 

verbeteren of borgen 

aantoonbaar te 

maken – verwezen 

kan worden naar 

notulen en verslagen, 

plannen van aanpak, 

beleidsnotities, 

jaarplannen e.d.)? 

BHV-organisatie 

Rooster 

Sleutelbeheersysteem 

Hygiënebeleid 

HACCP-handboek en controles 

Zorgkaart (voor registratie hulpmiddelen) 

 

RESULTAAT 

Wat heeft de 

verbetering / borging 

de cliënt(en) en / of 

organisatie 

opgeleverd? 

Beoogd resultaat: Cliënten ervaren een veilige woon- en leefomgeving. Het gevoel van veiligheid wordt ondersteund 

door een aantrekkelijk ingericht zorgcentrum, dat schoon en opgeruimd is en zonder obstakels. De veiligheid wordt 

ondersteund door een adequate BHV-organisatie, toereikend sleutelbeheer en aandacht voor hygiëne. 

Aandachtspunten op individueel cliëntniveau zijn adequaat vertaald in concrete ondersteuningsafspraken met behulp 

van het zorgdossier. 

 
 
 
 
 


