
     

Versiedatum: april 2017       Pagina 1 van 2 
 

Verbeterplan V 2.10 Goed werkgeverschap 
 

Cluster: Voorwaarde 2 Strategie en beleid 

  AANLEIDING 

Welke aanleiding is er 
geweest om bepaalde 
prestaties/ onderwerpen te 
verbeteren / borgen? 
Duidelijk moet worden dat 
uitkomsten besproken 
worden met relevante 
betrokkenen. 

In juni 2017 wordt bij Sint Franciscus de tweede tussentijdse audit uitgevoerd, waarbij ook V2.10 getoetst wordt. Een deel van 
deze prestatie is verwerkt in de ontwikkelplannen zorginkoop 2016 en 2017, voortgang waarvan binnen de organisatie wordt 
gevolgd en geborgd. Overige onderdelen van goed werkgeverschap worden geborgd binnen de going concern van de 
organisatie. Een aantal aspecten daarvan is toe aan een (milde) aanpassing: zo zijn niet alle taakfunctie-omschrijvingen meer 
up to date, en is het onduidelijk of en zo ja welk format er door directie en teamleiders wordt gebruikt bij f-gesprekken.  

VERKLARENDE FACTOREN 

Welke verklarende factoren 
zijn er ten aanzien van de 
uitkomsten en het al dan niet 
naar tevredenheid leveren 
van de prestaties? 

De meeste zaken die te maken hebben met goed werkgeverschap worden binnen Sint Franciscus adequaat geborgd in de 
going concern van de organisatie. Een aantal aspecten lenen zich voor een hernieuwd ‘klokken gelijk zitten’ bij de MT-leden: 
dat betreft met name de f-gesprekken. 

ACTIES 

Welke acties zijn of worden 
ondernomen om bepaalde 
prestaties / onderwerpen te 
verbeteren / borgen? 

Bij de functioneringsgesprekken, die de teamleiders afnemen bij hu teamleden en de directeur/bestuurder bij de medewerkers 
keuken en bij de (overige) MT-leden, hanteert niet iedereen het daartoe ontworpen format. Punten uit het format komen wel 
aan bod. Verslaglegging wisselt ook per teamleider. Het MT zal zich binnenkort hierover beraden: wellicht is een grotere 
flexibiliteit ten aanzien van de uitvoering en verslaglegging bij de f-gesprekken wenselijk, mits de wezenlijke punten wel 
geborgd worden in alle gesprekken. 
Acties: 1) uitvoering f-gesprekken op agenda MT in mei 2017 
            2) bijwerken functieprofielen, door hoofd EAD, in overleg met MT 
 
Acties ten aanzien van faciliteren van scholing en verdere professionalisering van medewerkers staan beschreven in de 
ontwikkelplannen zorginkoop 2016 en 2017. Vordering daarvan wordt bijgehouden o.a. in het scholingsoverzicht. 

INSTRUMENTEN 
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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.)? 

Relevante protocollen en werkinstructies in handboek, beleid t.a.v. ARBO, levensfasen, inwerken nieuwe medewerkers, 
scholingsprogramma, f-gesprekken en POPs, personeelsdossiers, MTO (lopend in voorjaar 2017), ontwikkelplannen 
zorginkoop 2016 en 2017 

RESULTAAT 

Wat heeft de verbetering / 
borging de cliënt(en) en / of 
organisatie opgeleverd? 

Besluitvorming rond de uitvoering van f-gesprekken schept duidelijkheid over de mate van uniformiteit dan wel flexibiliteit van 
zowel gesprek als verslaglegging n.a.v. het gesprek. 

 
 
 
 
 


