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1. Inleiding 
Zorgcentrum Sint Franciscus is een zorgcentrum van waaruit verpleeghuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, dagverzorging voor PG-geïndiceerde senioren, zorghotelfunctie en 
extramurale zorg geleverd wordt. Het restaurant en een deel van de aangeboden activiteiten 
staan open voor de inwoners van Gilze. Sint Franciscus wil hierbij een belangrijke rol 
vervullen als sociaal middelpunt van Gilze. Hiertoe wordt samengewerkt met gemeente en 
lokale welzijnsorganisaties. Om deze zorg- en dienstverlening te bieden heeft Sint Franciscus 
circa 125 medewerkers in dienst. 
Om de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief te realiseren is de organisatie zich ervan 
bewust dat goed werkgeverschap en het aantrekkelijk blijven als werkgever in de zorg van 
essentieel belang is. Opleiden en ontwikkelen van medewerkers vormt hier een belangrijk 
onderdeel van. Voorliggend opleidingsbeleidsplan zet de hoofdlijnen van het 
opleidingsbeleid binnen Sint Franciscus uiteen, gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan en 
het strategisch personeelsbeleid. 
 
Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, ieder 
op zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van onze 
cliënten. Het denken en handelen van onze medewerkers is cliëntgericht en gaat uit van de 
missie en visie. De missie en visie van Sint Franciscus wordt samengevat in de slogan: “Groot 
in gemoedelijkheid en gastvrijheid”. Onze belangrijkste kwaliteitsnorm is dat iedere cliënt 
zich gezien en gehoord voelt en deskundig en respectvol benaderd wordt door betrokken 
medewerkers. Het opleidingsbeleid richt zich dan ook op deze twee pijlers: deskundigheid en 
attitude van medewerkers in alle functies. 
 

2. Doelstellingen van het opleidingsbeleid 
Het opleidingsbeleid is ondersteunend aan de realisatie van de missie en visie van Sint 
Franciscus. Het opleidingsbeleid de volgende doelstellingen: 
- Realisatie van de intern benodigde deskundigheid (zowel qua algemeen opleidingsniveau 
en qua specialistische/ inhoudelijke deskundigheid op deelterreinen) om de verschillende 
cliëntgroepen van Sint Franciscus kwalitatief goed te kunnen bedienen. 
- Voldoen aan wettelijke normen en eisen (bijvoorbeeld op het gebied van 
bedrijfshulpverlening, arbo en hygiëne). 
- Medewerkers zijn zich bewust van (het effect van) hun handelen, passen hun gedrag aan op 
de gewenste attitude binnen Sint Franciscus en zijn in staat om in dit kader feedback te 
geven en te ontvangen. 
- Medewerkers zijn in staat om zelfstandig en in samenwerking binnen het team hun werk in 
te richten en nemen hier ook de verantwoordelijkheid voor. Medewerkers signaleren lacunes 
bij de leidinggevenden. 
- Cliëntenzorg wordt gecoördineerd door verzorgenden. Medewerkers pakken hierbij hun 
verantwoordelijkheid op als eerste aanspreekpersoon voor de cliënt en diens mantelzorgers. 
- De zelfredzaamheid van cliënten wordt maximaal ondersteund. Medewerkers passen hier 
hun attitude en manier van handelen en communiceren op aan. 
- De ontwikkeling van de organisatie wordt ondersteund door het binnenhalen van leerlingen 
en stagiaires van uiteenlopende opleidingen. 
- Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich met name in de breedte te ontwikkelen 
binnen de organisatie.  
 

3. Ontwikkelingen op het gebied van cliëntenzorg 
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In de afgelopen tien jaar is een verandering ingezet voor wat betreft het aanbod van 
producten en diensten. De verzorgingshuiszorg is uitgebreid met de (zwaardere) 
verpleeghuiszorg en de extramurale zorg in de woningen in en om het zorgcentrum. Sint 
Franciscus bedient hiermee een uitgebreide keten van zorg, waardoor ouderen in Gilze zorg 
kunnen krijgen van de lichtste tot de zwaarste zorgbehoefte. Naar verwachting zullen de 
behoeften aan zowel de extramurale zorg en de verpleeghuiszorg toenemen als gevolg van 
het langer thuis blijven wonen en de vergrijzing. Voor verpleeghuiszorg is vooral vraag naar 
kleinschalige psychogeriatrische zorg. Sint Franciscus anticipeert op deze ontwikkeling door 
het aantal verpleeghuisplaatsen de komende jaren uit te breiden met 14 plaatsen (nu 6 van 
toegekend, verdere uitbreiding wel verwacht). Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling het 
uitbreiden van het aanbod op het gebied van opvang in de vorm van een zorghotel (7 
appartementen). 
Sint Franciscus wil het sociale middelpunt in Gilze zijn. De medewerkers kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren door een gastvrije en open attitude. Hierbij is van belang dat 
Sint Franciscus bepaalde voorzieningen kan blijven leveren zoals de keuken (het restaurant) 
en tafeltje-dek-je.  
 
In de thuiszorg wordt vooral een activerende en signalerende rol van de medewerker 
gevraagd, in afstemming met het sociale netwerk van de cliënt. In de verpleeghuiszorg is een 
toenemende behoefte aan deskundige medewerkers die cliënten met complexe zorgvragen 
(somatisch en psychogeriatrisch) kunnen ondersteunen, niet alleen op het gebied van 
verzorging en verpleging, maar ook op het gebied van behandeling. Voor de inzet van 
professionele behandelaren heeft Sint Franciscus een contract afgesloten met GeriCare. 
 
Door de bezuinigingen wordt gestuurd op een toenemende inzet van informele zorg. Dit 
vraagt van medewerkers vaardigheden op het gebied van communiceren en onderhandelen 
met cliënten en hun mantelzorgers.  
 
Door de toename van de zorgzwaarte en complexere zorg worden andere competenties van 
de medewerkers en de leidinggevenden verwacht en is er een nadrukkelijke behoefte aan 
hoger geschoold personeel. Naast het aannemen van nieuwe medewerkers op niveau 5, zijn 
tevens enkele medewerkers gestart met de scholing tot verpleegkundige niveau 4.  
 
Tegelijk veranderen ook in Nederland de ideeën over het functieprofiel van 
zorgmedewerkers. De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en 
herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen 
regie en veerkracht van het individu staan hierbij centraal. Deze visie op gezondheid en zorg 
– niet de ziekte staat centraal maar het functioneren – heeft ook gevolgen voor de 
zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt - naast vakkennis- over een 
aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen 
van het functioneren. De meeste zorgprofessionals zijn in 2030 breed inzetbaar en bewegen 
zich in meerdere zorggebieden en in wisselende settings. Dat staat in het advies Naar nieuwe 
zorg en zorgberoepen: de contouren van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & 
Opleidingen, dat op 10 april 2015 is uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Sint Franciscus volgt de ontwikkelingen op dit terrein en zorgt voor 
aansluiting bij de beoogde cultuurveranderingen, maar verwacht voor de komende 
beleidsperiode nog geen specifieke gevolgen voor het opleidingsbeleid. 
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4. Opleiden en ontwikkelen binnen Sint Franciscus 
Om voorbereid te zijn op de huidige en toekomstige behoefte van cliënten en de 
(toenemende) kwaliteitseisen, is opleiding een belangrijk speerpunt voor Sint Franciscus.  
Sint Franciscus vindt het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van de competenties 
van medewerkers. Enerzijds is competentiebevordering van medewerkers van belang voor 
het deskundig uitvoeren van de zorg- en dienstverlening en het beleid. Anderzijds zal de 
ontplooiing van medewerkers bijdragen aan een hogere tevredenheid in het werk.  
Competentiebevordering, of bij- en nascholing, is meer dan het volgen van een opleiding, 
een cursus, een training, een themabijeenkomst of deelname aan een congres, symposium of 
workshop. Andere mogelijkheden om competenties verder te ontwikkelen zijn doelbewust 
meer werkervaring opdoen, stages bij andere organisaties of afdelingen, een zelfstudie of 
een instructie door een collega. 
 
Collectief opleiden 
Een deel van het opleidingsprogramma binnen Sint Franciscus wordt collectief aangeboden, 
veelal in de vorm van incompany trajecten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om 
opleidingen en trainingen die gericht zijn op een specifieke groep medewerkers, op basis van 
hun functie. Incidenteel kan het voorkomen dat álle medewerkers van Sint Franciscus 
geschoold worden, dit komt echter alleen voor wanneer het grootschalige veranderings- of 
cultuurtrajecten betreft. Collectieve opleidingen betreffen vaak (verplichte) scholingen die 
voortvloeien uit wettelijke normen en eisen, zoals bedrijfshulpverlening en hygiëne. 
Daarnaast kan een collectieve opleiding of training aangeboden worden als dit noodzakelijk is 
voor het kennis- of vaardigheidsniveau van een grote groep medewerkers, gesignaleerd door 
de leidinggevenden danwel wanneer meerdere medewerkers hiertoe de behoefte uiten.  
Waar mogelijk worden scholingen intern verzorgd door eigen medewerkers (bijvoorbeeld via 
klinische lessen) of afgenomen via samenwerkingspartner GeriCare. De collectieve 
opleidingen zijn opgenomen in het jaarlijkse scholingsprogramma. 
 
Individueel opleiden 
Naast collectief opleiden biedt Sint Franciscus ook incidenteel de mogelijkheid voor een 
individuele opleiding of training. Wensen van medewerkers alsmede signalering door de 
leidinggevende vindt plaats in het jaarlijkse functioneringsgesprek of op aangeven van 
medewerker of leidinggevende. De leidinggevende beoordeelt nut en noodzaak van de 
opleiding en de kosten. De criteria voor deze beoordeling zijn: 
- Levert de opleiding een bijdrage aan de kwaliteit van zorg? 
- Zijn er financiële middelen beschikbaar? 
- Is de medewerkers voldoende competent om de opleiding af te ronden? 
- Heeft de medewerker een vast contract? 
- Is de opleiding passend binnen het strategisch personeelsbeleid? 
Daarnaast kan de organisatie het initiatief nemen om medewerkers specifieke opleidingen te 
laten volgen.  
Een mogelijke toekomstige ontwikkeling is het werken met persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. 
 
Opleidingsplaatsen en stages 
Sint Franciscus is een erkend leerbedrijf en biedt stageplaatsen en opleidingsplaatsen voor 
diverse niveaus en functies. Voor de begeleiding van leerlingen en stagiaires is een 
overeenkomst gesloten met het ROC voor detachering van een praktijkbegeleider. Er zijn vijf 
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opleidingsplaatsen voor leerling-verzorgenden. Daarnaast is plaats voor circa 20 stagiaires 
per jaar van uiteenlopende opleidingen. 
  
Bevoegdheid en bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de 
Wet BIG 
Als onderdeel van het opleidingsprogramma volgen zorgmedewerkers verplichte periodieke 
bijscholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische 
handelingen. Scholing en toetsing vindt plaats via GeriCare. 
Verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun BIG-registratie en 
herregistratie alsmede het behalen van de benodigde accreditatiepunten. 
Zie ook: Beleid voorbehouden en risicovolle handelingen 
 
Opleidingsprogramma 
Het opleidingsprogramma (scholingsplan) wordt opgesteld per kalenderjaar als onderdeel 
van de begrotingscyclus. Leidinggevenden dienen hiertoe jaarlijks een aanvraag is.   
In de begroting wordt een regulier budget vastgesteld voor bij- en nascholing van 
medewerkers, op basis van het opleidingsprogramma. Jaarlijks wordt bekeken wat nodig is. Er 
wordt geschoold naar behoefte.  
 
Het integraal opleidingsprogramma wordt per jaar volgens het volgende format opgesteld: 
 

Collectieve opleidingen 

Opleiding/ 
training 

Voor wie 
(functie en 
aantal mw.) 

Trainer/ 
instituut 

Periode Doelstelling/ 
motivatie 

Kosten 

      

      

Individuele opleidingen 

Opleiding/ 
training 

Functionaris Trainer/ 
instituut 

Periode Doelstelling/ 
motivatie 

Kosten 

      

      

Opleidings- en stageplaatsen 

Opleiding/ 
stage 

Leerfase Aantal 
plaatsen 

Periode   

      

      

 
E-learning 
In toenemende mate wordt deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van e-
learning. Dit is opgezet rondom scholingen voorbehouden en risicovolle handelingen, de 
wens bestaat om bij iedere scholing te mogelijkheden voor e-learning te onderzoeken. 
 
Vakliteratuur en bezoek symposia en congressen 
Sint Franciscus heeft voor de medewerkers enkele abonnementen op vakliteratuur. De 
medewerkers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan symposia en congressen. Hier 
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wordt ad-hoc gebruik van gemaakt, op basis van interesse, vooral door de leidinggevenden. 
Er wordt verwacht dat verzamelde informatie wordt gedeeld met collega’s.  
Nadere beleidsvorming op dit thema wordt gekoppeld aan toekomstige ontwikkelingen t.a.v. 
verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen.    
  
Subsidies 
Binnen Sint Franciscus wordt actief gezocht naar subsidiemogelijkheden voor opleidingen. 
Wanneer gelden beschikbaar worden gesteld door VWS wordt hier gebruik van gemaakt. Dit 
thema vraagt om nadere planvorming in de komende periode.  
 
Regelingen en vergoedingen  
Afspraken over vergoeden van studiekosten, tijdsinvestering, e.d. worden vastgelegd in een 
individuele scholingsovereenkomst. Hier in worden tevens afspraken gemaakt over 
terugbetaling bij uit dienst gaan tijdens de opleiding of tussentijds stoppen.  
Zie ook: leer-/arbeidsovereenkomst 
 
 
Registratie van diploma’s en certificaten 
Medewerkers die een opleiding op training afronden in het kader van hun werkzaamheden 
bij Sint Franciscus, worden gevraagd om een kopie van het ontvangen diploma, certificaat of 
bewijs van deelname aan te leveren bij de personeelsadministratie. Het kopie van diploma of 
certificaat wordt bewaard in het individuele personeelsdossier. 
 
Evaluatie 
Alle gevolgde opleidingen en trainingen worden door Sint Franciscus geëvalueerd. Deze 
evaluatie vindt zowel individueel en (indien van toepassing) collectief plaats. Voor de 
individuele evaluatie wordt aan medewerkers, maar ook aan leidinggevenden, gevraagd om 
een evaluatieformulier in te vullen. De collectieve evaluatie vindt doorgaans plaats in het 
werkoverleg. 
Op basis van de evaluaties worden de ervaringen met de trainer (deskundig, plezierig, 
agogische vaardigheden, werkmethodieken) en het trainingsinstituut (prijs, communicatie, 
afspraken nakomen) besproken en zo nodig afspraken gemaakt over het continueren van de 
samenwerking. 
Indien de trainer of het trainingsinstituut evaluaties voor eigen gebruik verzameld, worden 
deze opgevraagd door Sint Franciscus. 
Zie ook: Formulier evaluatie opleiding 


