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1. Inleiding 

Zorgcentrum Sint Franciscus is een zorgcentrum met een verpleeghuiserkenning voor 41 
cliënten, 28 plaatsen voor intramurale verzorgingshuiszorg, 10 plaatsen dagverzorging voor 
PG-geïndiceerde senioren, 7 appartementen voor verblijf in het zorghotel of verhuur en 78 
gekoppelde seniorenwoningen waar extramurale zorg geleverd kan worden. Aan de 
bewoners van de gekoppelde seniorenwoningen én aan elders in Gilze wonende ouderen, 
wordt wijkverpleging en huishoudelijke verzorging geleverd. 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. 
 
Het personeelsbeleid van Sint Franciscus richt zich (tot nu toe) vooral op het organiseren van 
de personeelsadministratie, de uitvoering van de CAO (VVT) en de personeelsregelingen. Sint 
Franciscus wil met dit strategisch personeelsbeleid vooruitkijken naar de noodzakelijke 
ontwikkelingen in het personeelsbeleid en met name in het benodigde personeelsbestand 
(kwantitatief en kwalitatief) op langere termijn, in relatie tot de veranderende cliëntenzorg 
en de wet- en regelgeving in de langdurige zorg. Het strategisch personeelsbeleid moet een 
bijdrage leveren aan het strategisch meerjarenbeleid van Sint Franciscus, gericht op de 
continuïteit van de organisatie als stand-alone zorgcentrum. Sint Franciscus bereidt zich op 
deze wijze voor op de toekomst, als flexibele organisatie die mee kan bewegen met de 
veranderingen in de sector.   
 

2. Missie en visie   
Het strategisch personeelsbeleid bouwt voort op de missie en visie van Sint Franciscus. De 
missie van Sint Franciscus is een belangrijke leidraad: 
Zorgcentrum Sint Franciscus biedt huisvesting, verpleging en verzorging, persoonlijke 
begeleiding, activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en diverse andere vormen van 
dienstverlening. Dit alles op maat gesneden. We zijn er zowel voor ouderen die complexe 
zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen, als voor ouderen die geheel of 
gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Met ons aanbod 
kunnen ouderen zo zelfstandig, autonoom en normaal als mogelijk hun leven leiden. 
Wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen dit vragen, springen we daar tijdig op in. Om 
onze zorg en dienstverlening zo breed en optimaal mogelijk te laten zijn, werken we samen 
met andere partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn.  
 
We gaan uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. We 
streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Iedere cliënt beleeft deze kwaliteit 
op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan.  

 
Werken vanuit de visie van Zorgcentrum Sint Franciscus betekent dat:  
- Wij met respect omgaan met iedere cliënt. We zien in elke cliënt een uniek mens met een 
eigen levensverhaal. We stimuleren cliënten hun leven in eigen hand te houden, ondanks 
beperkingen en afhankelijkheid van anderen.  
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- Wij het welbevinden van onze cliënten voorop zetten. Het gaat om de kwaliteit van leven, 
om zich gewaardeerd en nuttig te voelen en om betekenisvolle contacten en activiteiten te 
hebben. Dit betekent eerst leven, dan zorg. Cliënten geven zelf aan wat kwaliteit van leven 
voor hen inhoudt. We ondersteunen hen hierbij.  
- We zorg en diensten op maat leveren, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten 
centraal staan. Alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk om, uitgaande van de 
mogelijkheden, te voldoen aan deze wensen en behoeften. Ze stellen zich hierbij 
professioneel, creatief en ondernemend op.  
- In de relatie tussen cliënt en medewerker en in de relatie tussen medewerkers onderling 
respect, openheid, betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid centraal staan. We zeggen wat we 
doen en komen onze afspraken na. We luisteren actief naar de wensen en behoeften en gaan 
hier inhoudelijk op in. Daar waar nodig geven we duidelijk de professionele en 
organisatorische grenzen aan.  
- We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten. 
Omdat onze cliënten uit Gilze en omgeving komen, bieden wij ‘dorpse gemoedelijkheid en 
gastvrijheid’. We zijn binnen Gilze een belangrijk ontmoetingspunt. Voor familie, buren, 
vrienden en andere contacten van onze cliënten staan onze deuren open. We geven hen de 
ruimte om op hun eigen manier bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ van al onze cliënten.  
 
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. 
De missie en visie van Sint Franciscus wordt samengevat in de slogan: “Groot in 
gemoedelijkheid en gastvrijheid”. 
 
Zorgcentrum Sint Franciscus is een kleinschalig en zelfstandig zorgcentrum met een eigen 
koers en een eigen identiteit, gelegen in het hart van Gilze. Ook onze medewerkers komen 
voor een groot deel uit Gilze en omgeving. Zij kennen de leefwereld van onze cliënten en de 
leefwereld van het dorp. Wij willen graag dat iedere cliënt in Zorgcentrum Sint Franciscus 
ervaart dat wonen, zorg en dienstverlening goed geregeld zijn en aansluiten op persoonlijke 
behoeften en mogelijkheden. Onze belangrijkste kwaliteitsnorm is dat iedere cliënt zich 
gezien en gehoord voelt en deskundig en respectvol benaderd wordt door betrokken 
medewerkers. De kernwaarden van Sint Franciscus zijn dan ook gemoedelijk en gastvrij. De 
kernwaarden alsmede de missie en visie zijn leidend voor de attitude van alle medewerkers 
van Sint Franciscus en worden meegenomen in werving en selectie en het beoordelen van 
functioneren van medewerkers. Het personeelsbeleid moet het voortbestaan van Sint 
Franciscus als zelfstandig zorgcentrum (en daarmee de lokale zorginfrastructuur) in Gilze 
ondersteunen.  
 

3. Doelstellingen van het personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid is ondersteunend aan de realisatie van de missie en visie van Sint 
Franciscus. Om dit te borgen en verder te ontwikkelen kent het personeelsbeleid de 
volgende doelstellingen: 
- De samenstelling van het personeel is kwantitatief en kwalitatief toereikend om de 
benodigde zorg te kunnen leveren voor alle doelgroepen. 
- Medewerkers voelen zich betrokken bij de organisatie en bij de cliënten, echter wel binnen 
een maatschappelijk realistische cultuur (een familiecultuur is niet wenselijk). 
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- Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie opgepakt, met name daar 
waar het gaat om de coördinatie van zorg rondom de cliënt. Zelfstandigheid wordt 
gestimuleerd. 
- De ontwikkeling van de organisatie wordt ondersteund door het binnenhalen van leerlingen 
en stagiaires van uiteenlopende opleidingen. 
- Sint Franciscus is een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers van alle functies en 
niveaus. 
- Voorbereiding op zelfsturing in de komende beleidsperiode, in nauwe samenspraak met de 
Ondernemingsraad. 
- Het verzuimpercentage bedraagt maximaal 4%. 
- Binnen Sint Franciscus is een eenduidige stijl van leidinggeven vastgesteld en 
geïmplementeerd. 
 

4. Interne ontwikkelingen (producten en diensten) 
In de afgelopen tien jaar is een verandering ingezet 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 behoefte aan zowel de 
extramurale zorg als de verpleeghuiszorg toenemen als gevolg van het langer thuis blijven 
wonen en de vergrijzing. Voor verpleeghuiszorg is vooral vraag naar kleinschalige 
psychogeriatrische zorg. Er is nu een wachtlijst. 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 kortdurende 
opname en tijdelijke 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.  
 
Zowel de toename van extramurale zorg (thuiszorg) als de toename van verpleeghuiszorg, 
vragen om bijbehorende ontwikkeling van het personeelsbestand. 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. 
Sint Franciscus heeft in de afgelopen jaren een beleid ingezet om het deskundigheidsniveau 
in de zorg te verhogen door het aannemen van verpleegkundigen. Doelstelling is om 
verpleegkundigen een regulier onderdeel te maken van ieder team (iedere zorgdoelgroep). 
Deze verpleegkundigen worden vooral van buiten aangenomen. Daarnaast worden 
verzorgenden bij voorkeur op minimaal niveau IG aangenomen. 
Rondom iedere zorgdoelgroep is een team aan medewerkers geformeerd. Van medewerkers 
wordt verwacht dat zij flexibel inzetbaar zijn, en zo nodig invallen bij een van de andere 
teams als dat nodig is. Sint Franciscus biedt medewerkers de gelegenheid om van team te 
wisselen indien men graag een periode met een andere doelgroep wil werken. 
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5. Externe ontwikkelingen 

In de langdurige zorg in Nederland is een groot aantal veranderingen gaande die van invloed 
zijn op het strategisch personeelsbeleid van Sint Franciscus. De belangrijkste ontwikkelingen 
worden hier beschreven. 
 
Demografische ontwikkelingen (bron: Zorginkoopplan Wlz Midden-Brabant VGZ) 
De demografische ontwikkeling in Midden-Brabant kenmerkt zich met een procentuele 
toename van 22% van de mensen met een leeftijd van 80 en ouder (80+) tussen 2020 en 
2025. Onder meer in de gemeente Gilze Rijen neemt het aantal 80+ toe met meer dan 30%. 
Dit is fors boven het (regio)gemiddelde. Ten opzichte van het gemiddelde in Midden-Brabant 
staat hier een lage intramurale capaciteit tegenover. 
 
Hervorming langdurige zorg 
Enkele jaren geleden is binnen in de Nederlandse gezondheidszorg een transitie ingezet die 
z’n beslag heeft gekregen in 2015. In dit kader heeft Sint Franciscus sinds 1 januari 2015 te 
maken met de Wet langdurige zorg (Wlz) als opvolger van de AWBZ. De wijkverpleging wordt 
geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
huishoudelijke ondersteuning en begeleiding vanuit de Wmo (die zich richt op het zo lang 
mogelijk thuis laten wonen van mensen met een zorgvraag).  
Door de ingezette bezuinigingen is het voor Sint Franciscus van belang om de productiviteit 
van medewerkers te verhogen om met even veel (of minder) geld meer te presteren. 
Daarnaast wordt gestuurd op een toenemende inzet van informele zorg. 
 
Door de toename van de zorgzwaarte en complexere zorg worden andere competenties van 
de medewerkers en de leidinggevenden verwacht. In 2014 is een wijkverpleegkundige in 
dienst genomen. Deze functionaris heeft de taak om de, voor Sint Franciscus, grote 
veranderingen in de extramurale zorg aan te sturen. Enkele medewerkers zijn gestart met de 
scholing tot verpleegkundige niveau 4. In de zomer van 2015 hebben we een 
verpleegkundige niveau 5 in dienst genomen en per 1 december 2015 een vacature ingevuld 
voor teamleider voor de verzorgingshuisafdelingen.  
Dit betekent dat er minder verzorgenden niveau 2 en 3 werkzaam zijn met daarnaast een 
toename van verpleegkundigen niveau 4 en 5. De laatst genoemde functionarissen worden 
niet alleen aangetrokken vanwege een toenemende zorgzwaarte maar ook door de 
genoemde uitbreiding van verpleeghuisplaatsen. 
Door een veranderende zorgvraag én een nadrukkelijke behoefte aan hoger geschoold 
personeel staat Sint Franciscus de komende jaren voor de uitdaging om voldoende, bekwaam 
en gemotiveerd personeel aan zich te binden.  
 
De kanteling (zeggenschap werktijden) 
In de CAO VVT is afgesproken dat medewerkers/teams zelf zeggenschap over de invulling van 
hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en 
behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter 
combineren. Iedereen vaart hier uiteindelijk wel bij, zo is de gedachte. Bovendien past deze 
nieuwe manier van organiseren bij de beweging naar het vergroten van de professionele 
ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden en de trend van zelf organiseren. 
Sint Franciscus stelt zich ten doel om in 2016 deze kanteling zorgvuldig voor te bereiden in 
samenwerking met de Ondernemingsraad. Voor de organisatie vraagt dit om een oriëntatie 
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over wat deze verandering behelst en in hoeverre de organisatie hier in mee gaat. 
Uitgangspunt is een beleid realiseren dat passend is bij Sint Franciscus. 
  
Wet Werk en Zekerheid 
In 2015 is gefaseerd de nieuwe Wet werk en zekerheid ingevoerd. De Wet werk en zekerheid 
is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van 
flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Door de 
beoogde versteviging van de positie van flexmedewerkers heeft de wet direct negatieve 
invloed op de mogelijkheden om een flexibele schil van medewerkers te creëren en loopt 
Sint Franciscus grotere financiële risico’s. Voor de organisatie is het moeilijk om vaste 
contracten af te geven aan medewerkers omdat er jaarlijks onzekerheid is over de 
productieafspraken, en daarmee de ruimte om medewerkers in dienst te houden. 
 
Ontwikkeling zorgberoepen (commissie Kaljouw) 
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. In het advies wordt een nieuwe beroepenstructuur voor de 
gezondheidszorg geschetst. Sint Franciscus wil een brede inzetbaarheid van 
(zorg)medewerkers onderdeel maken van de cultuur. 
 

6. SWOT op personeelsbeleid 
 

Sterktes:  
- Goede naam 
- Kleinschaligheid/ gemoedelijkheid 
- Weinig verloop 
- Deskundigheid op sleutelposities  
- - Grip op de cijfers 
- … 

Zwaktes:  
- Weinig doorgroeimogelijkheden 
- Geen duidelijke stijl van leidinggeven (nog 
in ontwikkeling) 
- Beschikbaar personeelsinstrumentarium 
wordt niet in alle gevallen structureel 
toegepast/ samenhang kan sterker 
- Hoog verzuim (stijgend): 6,7% 
- Weinig verloop, hoge gemiddelde leeftijd  
- … 

Kansen: 
- Samenwerking met ROC, gemeente en 
andere partners 
- … 

Bedreigingen: 
- Krappe arbeidsmarkt (voor alle functies) 
- Wet werk en zekerheid beperkt flexibele 
inzet medewerkers 
- … 

 
 

https://mijn.mkbservicedesk.nl/959/flexibele-arbeidscontracten.htm?_ga=1.189789096.2074828534.1435832300
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7. Personeelsbestand 
De dienstverlening aan cliënten komt tot stand door multidisciplinaire inzet van personeel. 
Verzorgenden, verpleegkundigen, (para)medici, activiteitenbegeleiders, facilitair, e.a. zijn 
betrokken bij het proces van dienstverlening. In het licht van de bezuinigingen in de zorg en 
de ontwikkelingen is het van belang om steeds te voldoen aan de vraag van de cliënt 
rekening houdend met de budgettaire bandbreedte op enig moment. 

 
Sint Franciscus hanteert enkele wenselijke uitgangspunten voor de opbouw van het 
medewerkersbestand: 
- Evenwichtige leeftijdsopbouw, geleidelijke instroom en uitstroom 
- Diversiteit (qua opleidingsniveau en opleidingstype, binnen en buiten Gilze, man/vrouw)  
- Flexibele schil (oproepkrachten)  
- Percentage leerlingen en stagiaires van diverse opleidingen (5 plaatsen voor leerlingen, 

daarnaast circa 20 stagiaires per jaar) 
 
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de samenstelling van het 
personeelsbestand van Sint Franciscus eind 2015. Het overzicht laat zien dat de 
leeftijdsopbouw niet geheel evenwichtig is (46% is 50+), en dat er over enkele jaren een 
grote uitstroom te verwachten is. De diversiteit in woonplaats kan verder vergroot worden, 
waarbij in ieder geval bij sleutelfunctionarissen wordt gestreefd naar mensen van buiten 
Gilze. 
 

Personeelsbestand Sint Franciscus (december 2015) 

        

Aantal mannen 6 5%   

Aantal vrouwen 117 95%   

        

Onbepaalde tijd 78 63%   

Bepaalde tijd 45 37%   

        

Uit Gilze 69 56%   

Niet uit Gilze 54 44%   

       

<30 jaar 30 24%   

30-39 jaar 9 7%   

40-49 jaar 28 23%   

50-59 jaar 49 40%   

> 60 jaar 7 6%   

       

In dienst       

< 1 jaar 23 19%   

1-2 jaar 15 12%   

2-5 jaar 9 7%   

5-10 jaar 22 18%   

10-20 jaar 37 30%   

> 20 jaar 17 14%   
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8. Organisatiestructuur en organisatiecultuur 

Organisatiestructuur 
Sint Franciscus kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. De medewerkers in het 
primair proces zijn merendeels georganiseerd in teams die worden aangestuurd door een 
leidinggevende. De leidinggevenden vormen samen het middenkader. De organisatie wordt 
aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur en deze is eindverantwoordelijk voor 
het personeelsbeleid. In de organisatiestructuur is de verantwoordelijkheid voor het 
personeelsbeleid belegd bij het hoofd P&O (tevens hoofd economische en administratieve 
dienst), met name daar waar het gaat om beleidsontwikkeling en personeels- en 
salarisadministratie. Het roosterbeleid wordt uitgevoerd door de planner. De inhoudelijke en 
functionele aansturing van medewerkers is de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden. 
De verhoudingen zijn weergegeven in het organogram. 
Zie ook: organogram 
 
Stijl van leidinggeven 
Binnen Sint Franciscus wordt gestreefd naar het inzetten van een coachende stijl van 
leidinggeven. Door verandering van de organisatiestructuur en wisselingen op sleutelposities 
is echter in de praktijk nog geen sprake van een eenduidige stijl van leidinggeven. Het 
inrichten hiervan vraagt de komende beleidsperiode de aandacht. Van belang hierbij is een 
managementstijl die zich richt op het ontwikkelen van zelfstandigheid en probleemoplossend 
vermogen van medewerkers. Door medewerkers vertrouwen (en ook regelruimte) te geven 
nemen hun creativiteit en motivatie toe en voelen zij zich meer verantwoordelijk voor de 
resultaten van het werk.  
 
Organisatiecultuur 
Sint Franciscus heeft als enige zorgcentrum in Gilze een belangrijke positie in het plaatselijke 
dorpsleven.  Tweederde van de medewerkers is woonachtig in Gilze of het nabijgelegen 
Rijen. Medewerkers en cliënten kennen elkaar vanuit het dorp. Deze verbondenheid tussen 
zorgcentrum en de dorpsinwoners heeft geleid tot een sterke familiecultuur. Dit heeft voor- 
en nadelen. De betrokkenheid van medewerkers bij de cliënten is zeer hoog en dit komt tot 
uiting in een zeer hoge cliënttevredenheid. Vanuit organisatieperspectief heeft de 
familiecultuur echter ook als nadelen: roddelen, onderlinge beïnvloeding en een opvallend 
gebrek aan iets voor elkaar of de organisatie over te hebben (in tegenstelling tot de cliënten). 
Daarnaast is over het algemeen sprake van een afhankelijke opstelling van medewerkers 
richting elkaar en de leidinggevenden/ de organisatie.  
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van Sint Franciscus naar een flexibele, 
toekomstgerichte zorgorganisatie, die in staat is om stand-alone te opereren, is een 
accentverschuiving in de cultuur noodzakelijk. Hierbij dienen het belang van de cliënt, het 
belang van de medewerker en het belang van de organisatie met elkaar in balans te zijn. Dit 
vraagt om een meer maatschappij realistische cultuur. Het is niet meer mogelijk om alles 
voor cliënten te doen en over te nemen, dat is ook niet wenselijk omdat hiermee de 
zelfredzaamheid negatief wordt beïnvloed. Daarnaast is het wenselijk dat medewerkers in 

        

Fulltime 5 4%   

Parttime 98 80%   

Oproepkracht 20 16%   

Flexibele schil 13 11%  
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toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de inrichting en uitvoering van het werk 
dragen. De organisatie wil dit faciliteren door verantwoordelijkheden lager in de organisatie 
te leggen en medewerkers de ruimte te geven om deze verantwoordelijkheden op te pakken. 
Waar nodig worden medewerkers vanuit de organisatie ondersteund. In de komende 
beleidsperiode zal nog geen sprake zijn van volledige zelfsturing, wel vindt een oriëntatie en 
voorbereiding plaats gericht op zelfsturing in de verdere toekomst. 
Sint Franciscus wil aan medewerkers een leuke, prettige en inspirerende werkomgeving en 
goede arbeidsvoorwaarden bieden, maar vraagt daar ook wat voor terug in de zin van 
flexibele inzetbaarheid, verantwoordelijkheden oppakken en positief bijdragen aan de sfeer 
binnen de organisatie.  
 

9. Beleid en instrumenten  
 

a. Arbeidsvoorwaarden, beloning en personeelsregelingen 
Binnen Sint Franciscus wordt ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en beloning 
gewerkt conform de CAO VVT. De CAO is te vinden op intranet bij de protocollen. 
 

b. Werving en selectie 
Werving en selectie van nieuwe medewerkers vindt plaats conform vastgestelde 
procedures. Voor de meeste functies wordt gewerkt met een sollicitatiecommissie. 
De werving en selectie is gericht op het behalen van de doelstellingen ten aanzien 
van de gewenste samenstelling van het personeelsbestand in relatie tot de actuele 
en verwachte cliëntenpopulatie. 
Zie ook: procedure werving en selectie 
 

c. Inwerkprogramma 
Voor iedere nieuwe medewerker wordt een inwerkprogramma samengesteld. Dit 
inwerkprogramma bestaat uit een algemeen deel dat voor iedere medewerker 
hetzelfde is, en een specifiek deel dat is afgestemd op de functie die de nieuwe 
medewerker uit gaat voeren. De inwerkperiode wordt door de leidinggevende met 
de nieuwe medewerker geëvalueerd. 
Zie ook: procedure in- en uitdiensttreding 
 

d. Functiebeschrijvingen 
Voor iedere functie binnen Sint Franciscus is een functiebeschrijving opgesteld op 
basis van FWG 3.0. In geval van nieuwe functies, wordt de functiebeschrijving 
opgesteld in concept ten behoeve van de wervings- en selectieprocedure. In overleg 
met de medewerker wordt de functiebeschrijving binnen zes maanden na 
indiensttreding definitief vastgesteld. 
 

e. Roosterbeleid 
Het roosterbeleid van Sint Franciscus is gebaseerd op de regelgeving vanuit de CAO 
VVT en de Arbeidstijdenwet waarbij gezond roosteren de basis is. Uitgangspunt is de 
balans tussen de behoeften van de cliënten, de wensen van de medewerkers en het 
financiële kader. In de komende beleidsperiode wordt de kanteling uitgewerkt 
waarbij de zeggenschap van medewerkers over werktijden (in relatie tot zelfsturing) 
nader wordt uitgewerkt. 
Zie ook: roosterbeleid  
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f. Personeels- en salarisadministratie 

De personeels- en salarisadministratie wordt in eigen beheer uitgevoerd. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het salarisprogramma SDB*Salaris. Basis hiervoor is het 
planningsprogramma SDB*ZorgPlanner. 
 

g. Ontwikkelen en opleiden  
Om voorbereid te zijn op de huidige en toekomstige behoefte van cliënten en de 
(toenemende) kwaliteitseisen, is opleiding een belangrijk speerpunt voor Sint 
Franciscus. Hierbij is vooral ook aandacht voor het intern opleiden van eigen 
personeel en krijgt de inzet van e-learning steeds meer de aandacht. Het 
opleidingsbeleid is uitgewerkt in een apart opleidingsbeleidsplan.  
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.  
Zie ook: opleidingsbeleidsplan 
 

h. Binden en boeien  
Een sterk punt van Zorgcentrum Sint Franciscus moet zijn de onderlinge 
samenwerking en loyaliteit tussen de medewerkers. Hierbij is het van belang dat 
medewerkers zich gewaardeerd voelen, ondersteund voelen, goede sfeer ervaren en 
zelf een bijdrage willen leveren aan het versterken van de onderlinge collegialiteit en 
veranderingsbereidheid. Daarnaast wordt een attentiebeleid gehanteerd met onder 
meer bijzondere aandacht voor jubilea en worden medewerkers zoveel mogelijk 
betrokken bij alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Waar mogelijk wordt 
medewerkers een vast contract geboden. Om de beleving van medewerkers 
systematisch te onderzoeken wordt eenmaal per drie jaar een onafhankelijke 
medewerkersraadpleging uitgevoerd. 
Zie ook: Attentiebeleid 
 

i. Veilige werkomgeving/ arbeidsomstandigheden  
Het werken in de zorg brengt voor medewerkers op de werkvloer risico’s met zich 
mee op het gebied van fysieke en psychische belasting. Om medewerkers op het 
gebied van arbeidsomstandigheden te ondersteunen is een Arbocommissie actief. 
Leidraad voor de Arbocommissie is de periodieke Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het zorgdragen voor een veilige 
werkomgeving is vastgelegd in het arbobeleid. Sint Franciscus heeft een 
preventiemedewerker aangewezen om aandachtspunten op het gebied van 
arbeidsomstandigheden te signaleren en op de agenda te zetten. Bedrijfsongevallen 
en incidenten worden geregistreerd en geëvalueerd door de MIC-MOM commissie. 
Voor medewerkers is een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar alsmede 
een klachtenregeling. 
Zie ook:  preventiemedewerker, werkwijze MIC en MOM, zorgcontinuïteitsplan, 
klachtenregeling medewerkers 
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j. Verzuim 
Sint Franciscus heeft voor haar medewerkers een verzuimregeling opgesteld op basis 
van de CAO VVT. In de huidige tijd kan Sint Franciscus zich geen hoog ziekteverzuim 
veroorloven en wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk verzuimpercentage. 
Zie ook: verzuimprotocol 
 

k. Functioneren en beoordelen  
Met iedere medewerker wordt jaarlijks  een functioneringsgesprek gehouden. Van 
dit gesprek wordt verslag gelegd en bewaard in het personeelsdossier.  
Zie ook: procedure functioneringsgesprekken 
 

l. Dossiervorming 
Van iedere medewerker wordt een personeelsdossier bijgehouden. Binnen Sint 
Franciscus zijn afspraken gemaakt over de inhoud van het personeelsdossier en het 
bijhouden van het dossier. Toegang tot de personeelsdossiers is beperkt tot de 
bestuurder, hoofd economisch administratieve dienst, medewerker 
personeelsadministratie, de leidinggevende en de medewerker zelf. 
  

m. Inspraak en medezeggenschap (Ondernemingsraad)  
Sint Franciscus vindt het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om ideeën in 
te brengen en hun mening te geven over zowel beleid als praktijk. Binnen de 
organisatie worden korte lijnen nagestreefd waarbij iedere leidinggevende, maar ook 
de bestuurder, gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Daarnaast is ruimte voor inspraak via 
teamoverleg, commissies en bijeenkomsten voor medewerkers. 
Informatievoorziening om inspraak te ondersteunen vindt plaats via teamoverleg, 
nieuwsbrieven en in specifieke gevallen een brief aan iedere medewerker. 
  
Naast brede mogelijkheden tot inspraak heeft Sint Franciscus ook formele inspraak 
geregeld door het instellen van een Ondernemingsraad conform de Wet op de 
ondernemingsraden. OR houdt spreekuur eenmaal per 14 dagen. 
Zie ook: reglement Ondernemingsraad 
 

n. Uitstroom en exit-gesprekken 
De uitstroom van medewerkers (op eigen verzoek of op verzoek van de organisatie) 
wordt zorgvuldig begeleid. Sint Franciscus vindt het belangrijk om informatie te 
verzamelen over de ervaringen van medewerkers en, indien van toepassing, reden 
van vertrek. Hiertoe worden door de leidinggevende exit-gesprekken gevoerd met 
medewerkers die uit dienst gaan. 
Zie ook: procedure exit-gesprekken 
 

10. Monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid is een belangrijke pijler voor het strategisch meerjarenbeleid van Sint 
Franciscus. De verschillende onderdelen van het personeelsbeleid (zoals hierboven 
beschreven) zijn op onderdelen (sterk) met elkaar verweven. Alle onderdelen van het 
personeelsbeleid worden dan ook eenmaal per jaar in samenhang geëvalueerd. Bij 
aanpassing van het meerjarenbeleid van Sint Franciscus of verandering van relevante wet- en 
regelgeving vindt ook evaluatie plaats. 
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Kwaliteitsinstrumenten rondom het personeelsbeleid betreffen: 
- Kwaliteitshandboek op intranet (bevat alle documenten personeelsbeleid) 
- Melding Ongevallen Medewerkers (MOM); 
- Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE) arbeidsomstandigheden; 
- onafhankelijke medewerkersraadpleging (driejaarlijks); 
- interne audits. 
 
Managementinformatie wordt periodiek verzameld en beoordeeld rondom: 
- verzuim; 
- verloop; 
- personeelsbezetting in fte’s; 
- contracten. 

 


