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Borgingsplan V 2.8 Medezeggenschap en V 2.14 Good Governance 
 

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 V2.8 en V2.14 nader beschouwd 
worden. De verschillende onderdelen van deze prestatie zijn adequaat geïmplementeerd in de organisatie en worden 
geborgd. 

VERKLARENDE FACTOREN 

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

Sint Franciscus heeft de afgelopen jaren zorgvuldig aandacht gehouden voor medezeggenschap bij het bestuur en good 
governance. Eerdere aandachtspunten m.b.t. deze thema's zijn opgepakt en verwerkt binnen de organisatie. Zowel CR als 
OR functioneren goed. Aandacht voor deelname en informeren van ook de cliënten EM in de CR is geborgd, al blijft het in 
algemene zin lastig om deelname van cliënten/bewoners zelf in de CR te bewerkstelligen. Dit heeft echter meer te maken met 
de toenemende zorgzwaarte dan met faciliteren van Sint Franciscus hierin.  

ACTIES 

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

Inhoud van deze prestaties wordt geborgd in de werkwijze / going concern van Sint Franciscus. Op dit moment zijn specifieke 
verbeteracties niet aan de orde.  
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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.)? 

Notulen CR en OR, verslag jaarvergadering CR en OR, trainingen / cursus CR en OR, mededelingen in brieven en in 
nieuwsbrief, Klokkenluidersregeling, notulen RvT/ RvB, statuten. 

RESULTAAT 

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

Huidig resultaat borgen: alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd in de Cliëntenraad en governance is conform de Zorgbrede 
Governancecode geborgd, o.a. middels het implementeren van de klokkenluidersregeling.  

 
 
 
 
 


