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Borgingsplan V 2.13 Kwaliteitssysteem 
 

Cluster: Voorwaarde 2 Functionerend kwaliteitssysteem 

  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 V2.13 opnieuw beoordeeld wordt. 
De verschillende onderdelen van deze prestatie zijn adequaat geïmplementeerd in de organisatie en worden geborgd – 
waarbij ook ‘borging’ impliceert dat er zicht is op continue verbetering. Dit is immers het wezen van ieder kwaliteitssysteem, en 
hierop zijn ook de kwaliteitsinstrumenten van Sint Franciscus ingericht. 
 

VERKLARENDE FACTOREN 

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

In Sint Franciscus is sinds de initiële PREZO-audit veel tijd en aandacht besteed aan navolgbaar implementeren van het 
kwaliteitssysteem. Op alle prestaties is de PDCA-cyclus goed te volgen – het kwaliteitssysteem vormt daarbij het ‘vangnet’  
dat alle onderdelen ondersteunt en bij elkaar houdt. Belangrijk instrument daarbij is het kwaliteitsoverleg en het kwaliteitsplan. 
In het kwaliteitsplan worden de verschillende onderdelen van het kwaliteitssysteem en bijbehorende acties met planning 
daarvan uitgewerkt en bijgehouden – dit plan wordt bij elk kwaliteitsoverleg bijgesteld. In het kwaliteitsoverleg, waaraan het 
MT deelneemt en een externe adviseur kwaliteit, wordt de samenhang van de verschillende onderdelen besproken en op 
elkaar afgestemd. Voor een aantal onderdelen van het kwaliteitssysteem (o.a. interne audits) wordt gebruik gemaakt van een 
externe adviseur kwaliteit (Facit). Algemene sturing op organisatiedoelstellingen worden adequaat geborgd middels het 
jaarplan voor alle organisatie-onderdelen, dat wordt gemonitord in het MT. Betrokkenheid van medewerkers bij uitwerken van 
kwaliteit op verschillende onderdelen / instrumenten wordt onder meer gestimuleerd door de input van medewerkers in de 
werkgroepen (zie notulen werkgroep). 

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

Borging van het kwaliteitssysteem loopt via het kwaliteitsoverleg en het kwaliteitsplan, en het handboek. Gebruik van het 
handboek kan nog verbeterd worden door een logischer indeling – daar wordt op dit moment (voorjaar 2017) aan gewerkt. 
Verdere borging van kwaliteit zal ook plaatsvinden middels de implementatie van vereisten vanuit het vernieuwde 
kwaliteitskader (zie ook het kwaliteitsplan) en uitvoering van de ontwikkelplannen zorginkoop. 

 

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.)? 

Kwaliteitsbeleid, procedure documentenbeheer, kwaliteitsoverleg en kwaliteitsplan, jaarplan, interne audits, verbeterplannen, 
CQ-index, MTO, commissies (MIC-MOM, arbo, BOPZ),werkgroepen (zorgleefplan, medicatieveiligheid, wondzorg) evaluatie 
overzicht protocollen, managementreview 

RESULTAAT 

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

Beoogd resultaat: behoud van een functionele ondersteunende structuur om resultaatgericht op (kwaliteits)doelstellingen te 
kunnen sturen en een systeem dat medewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van hun werkzaamheden door heldere 
afspraken en feedback over prestaties (bijvoorbeeld cliënttevredenheid).  

 
 


