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Borgingsplan V 2.2.2 Voorbehouden en risicovolle handelingen 
 

Cluster: Voorwaarde 1 Professionele medewerkers 

  AANLEIDING 

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

Bij de tweede tussentijdse audit wordt de prestatie Voorbehouden en risicovolle handelingen opnieuw getoetst.  
Bij de prestaties m.b.t professionele medewerkers is bij Sint Franciscus vooral borging aan de orde: op peil houden van 
deskundigheid en continu verbeteren van het scholingsaanbod om in te spelen op de veranderingen in de ouderenzorg 
en wat dit van medewerkers vraagt. Zie hiervoor ook het Ontwikkelplan 2017 dat is aangeleverd bij en gehonoreerd door 
het zorgkantoor, en waarin diverse aspecten van deskundigheidsbevordering van medewerkers beschreven zijn. 
Uitvoering van het ontwikkelplan loopt aantoonbaar cf de planning beschreven in het ontwikkelplan. Borging van de 
registratie Voorbehouden & risicovolle handelingen geschiedt conform de afspraken die daar binnen Sint Franciscus 
over gemaakt zijn. 
 

VERKLARENDE FACTOREN 

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

Voor de voorbehouden en risicovolle handelingen wordt naar tevredenheid gewerkt met een e-learning programma, 
toetsing is uitbesteed, registratie is aanwezig. Binnen het e-learning programma hebben medewerkers een paspoort 
waarin zij hun deelname kunnen bijhouden. Toezicht hierop is centraal belegd bij Susan Strooper. Zij wordt door middel 
van een kleurcodering (rood / groen) erop geattendeerd als een medewerker een termijn heeft overschreden en betrekt 
dan de teamleider. 

ACTIES 

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

De registratie van bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers voldoet aan de eisen en is aantoonbaar. De organisatie 
overweegt nog hoe beschikbaar budget voor eigen skills materiaal zal worden ingezet in aanvulling op de huidige 
werkwijze. 

INSTRUMENTEN 

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.)? 

Scholingsprogramma, e-learning, registratie bekwaamheid medewerkers V&R handelingen, uitvoeringsverzoek, 
procedure voorbehouden en risicovolle handelingen, verpleegtechnische protocollen, Ontwikkelplan 2016-2017.. 

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

Huidig resultaat borgen: permanent en direct inzicht in bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers m.b.t. 
voorbehouden en risicovolle handelingen. 

 
 
 


