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Inleiding 
Sint Franciscus werkt sinds 2018 volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO Care. 
PREZO Care (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitsmodel dat uitgaat van universele 
waarden in de zorg. St. Franciscus heeft voor PREZO Care gekozen omdat de zorgrelatie en 
de resultaten die medewerkers en organisatie leveren aan de cliënt, centraal staan. PREZO 
ondersteunt daarmee de visie op kwaliteit binnen St. Franciscus. 
 
Bij PREZO Care wordt aan de hand van een vaste verhaallijn verteld (kijkend naar 
gebeurtenissen) én geteld (kijkend naar feiten). Vertellen wordt breed ingevuld: gesprekken 
met cliënten en de mensen om hen heen, maar ook videofragmenten, een dagboek of 
logboek, foto- of ooggetuigenverslagen. De uitkomsten worden geordend aan de hand van 
kwaliteitswijzers en geduid in een impactanalyse. Zo wordt er een samenhangend en 
gedocumenteerd verhaal over de kwaliteit van de professionele zorg binnen St. Franciscus 
gemaakt. Continu leren en reflecteren is het doel. 
 
Sint Franciscus beschouwt PREZO Care niet als doel op zich, maar als middel tot het 
overkoepelend kwaliteitsdoel. Minstens even belangrijk als een certificaat is namelijk de 
onderliggende basis van gericht en systematisch werken aan borgen en verbeteren in alle 
onderdelen van de organisatie, zodat ook ‘automatisch in de geest van het kwaliteitskader’ 
wordt gehandeld. 
 
Het kwaliteitsbeleid van de organisatie is een uitwerking van het algemene toekomstbeeld 
van St. Franciscus (zie https://stfranciscus.nl/boekje-toekomst-st-franciscus/) 
en het kwaliteitsplan (zie http://emagazine.stfranciscus.nl/).  
 
Doelstelling 
Het kwaliteitsbeleid bij Sint Franciscus en de werkwijze die daarbij inmiddels gangbaar is 
binnen de organisatie, houdt het proces van continue verbetering ingebed in de organisatie. 
Door structureel een cyclisch systeem te doorlopen (plan-do-check-act), wordt de kwaliteit 
van zorg- en dienstverlening verbeterd waar dat moet en geborgd waar dat kan. 
Ondersteunend aan dit proces zijn o.a. de volgende instrumenten: 

 digitaal kwaliteitshandboek op Intranet; 

 verpleegtechnische en zorginhoudelijke protocollen; 

 kwaliteitsplan; 

 interne audits; 

 cliëntenraadpleging; 

 medewerkersraadpleging; 

 vrijwilligersraadpleging; 

 klachtenregistratie; 
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 melding incidenten cliënten en medewerkers; 

 externe audits; 

 coachend leiderschap. 
 
Ontwikkelingen 
De kleinschaligheid van de organisatie brengt korte communicatielijnen met zich mee en een 
hoge kwaliteit in het primaire proces, hetgeen zich uit in zeer tevreden cliënten en een hoog 
aanbevelingspercentage op www.zorgkaartnederland.nl.  
 
Het informele karakter van de organisatie past bij de huidige ontwikkelingen waarbij er 
steeds meer aandacht is voor liefdevolle zorg, aandacht en welzijn. Daarbij is er nadrukkelijk 
aandacht voor het verhaal van de individuele cliënt. Het implementatietraject ‘cliëntgericht 
werken’ dat in 2018 voor het managementteam, medewerkers en (in beperkte mate ) ook 
vrijwilligers was gestart,  is in juni 2019 (met complimenten van de cliëntenraad) afgerond.  
 
Behalve de focus op persoonsgerichte zorg richt St. Franciscus zich op interventies om 
verdere verbetering en borging van de professionaliteit over de hele breedte van de 
(zorg)organisatie te realiseren. St. Franciscus laat zich hierbij waar nodig ondersteunen door 
externe organisaties en/of professionals. Zo heeft het kernteam van Waardigheid & Trots 
bijvoorbeeld het afgelopen jaar ondersteuning geboden bij zowel het ontwikkelen van een 
visie en beleid ten aanzien van vrijwilligers als de implementatie van dit beleid. Daarnaast 
heeft Waardigheid en Trots kennis en vaardigheden overgedragen als het gaat om het geven 
en ontvangen van feedback.  
 
Tussentijdse audit PREZO Care 
In november 2019 heeft een participerende tussentijdse audit PREZO Care plaatsgevonden.    
Uit deze tussentijdse audit is gebleken dat St. Franciscus zorg biedt die voldoet aan de 
formele kwaliteitscriteria (wet- en regelgeving) met persoonlijke aandacht, respect, oog en 
oor voor de bewoner en zijn zorgbehoefte. De documenten en registraties in het kader van 
de wet- en regelgeving zijn op orde en de leden van het zorgteam (kleinschalig wonen en 
verzorgingshuis) werken steeds beter samen, waarbij zij dilemma’s in de dagelijkse praktijk 
met elkaar bespreken.  
 
In de verandering naar meer persoonsgerichte zorg leren medewerkers oude 
handelingswijzen los te laten en open te staan voor nieuwe manieren van zorgverlening.  
St. Franciscus heeft in het document “Ons Plan” haar toekomstvisie geformuleerd om zich 
als zorgcentrum verder te ontwikkelen in lijn met de wensen en behoeften van haar 
bewoners en cliënten en medewerkers. Zij gaat in gesprek met alle betrokken partijen, om 
de zorg- en dienstverlening te monitoren en verder te ontwikkelen. De verbetering van de 
bedrijfsvoering wordt in de komende periode aangepakt, zodat ook deze meer toegesneden 
wordt op de wensen en diversiteit van de cliënten en bewoners.  
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Impactanalyse 
Door zowel St. Franciscus als de kernauditor van Perspekt is een impactanalyse uitgevoerd 
t.a.v. de kwaliteitswijzers van PREZO Care. Onderstaande grafiek geeft het eindbeeld op 
basis van het gezaghebbend oordeel van de kernauditor weer. Zichtbaar is dat het eigen 
beeld van St. Franciscus op alle criteria positiever is dan het eindbeeld van de kernauditor. 
Een verklaring hiervoor is dat de kernauditor zijn beeld baseert op de onderlinge relaties 
tussen de verschillende deelonderzoeken die hebben plaatsgevonden (de narratieve 
interviews, onderzoek ‘datamining’ en de bevindingendialoog). De kernauditor heeft zijn 
bevindingen ook gewogen in het licht van de ambities van Sint Franciscus en de 
gesignaleerde eigen ontwikkelpunten. Het afgelopen jaar heeft St. Franciscus geïnvesteerd 
in het verbeteren van het zorgproces. Ook de andere onderdelen van de organisatie, zoals 
de centrale staf/diensten en de bedrijfsvoering, vragen om een vergelijkbare investering.  
En dat pakt St. Franciscus de komende tijd op.  
 
 

 
 
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde audit en het resultaat van de impactanalyse 
heeft Perspekt besloten om aan Sint Franciscus het PREZO Care keurmerk te continueren 
voor:  
 
Level 2: PREZO Care gevorderd/Advanced  
Level 2 PREZO Care gevorderd/Advanced: Uw organisatie levert verantwoorde en 
persoonsgerichte zorg. Leren en reflecteren is op alle niveaus in uw organisatie ingebed. 
Iedereen werkt structureel en aantoonbaar aan het leveren van zorg met oog voor waarden, 
regels en dilemma’s. Het resultaat voor uw bewoners staat voor iedereen centraal.  
 
 



 

 
Verzoek vanuit Perspekt 
Perspekt heeft St. Franciscus verzocht om haar te informeren over een eventueel 
samengaan met een collega-zorgorganisatie. Te zijner tijd neemt Perspekt graag kennis van 
de vorderingen in de verbetering van de bedrijfsvoering (het traject met Care Culinair). 
 
Kwaliteitsbeleid  
In 2020 blijft het kwaliteitsbeleid ongewijzigd. Zaken als de coachende rol van teamleiders 
en verpleegkundigen staan centraal. Deskundigheidsbevordering van medewerkers en het 
stimuleren/activeren van medewerkers om zelf alert te zijn en te blijven op het borgen van 
hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening zal nadrukkelijk aandacht krijgen. 
Daarnaast is er blijvende aandacht voor de mix van medewerkers (van niveau 2 tot HBO-
verpleegkundige) zodat het niveau van bekwaamheid aansluit bij hetgeen St. Franciscus wil 
bereiken; goede zorg met een zinvolle dagbesteding. 
 
Kwaliteitshandboek 
Een belangrijk kwaliteitsinstrument is het kwaliteitshandboek voor medewerkers dat 
benaderd kan worden via het intranet en de website. Het kwaliteitshandboek blijft de basis 
voor een professionele werkwijze door alle medewerkers. 
 
Borging 
Allerlei inhoudelijke thema’s, zoals medicatieveiligheid, 24-uurs zorgleefplan, de toepassing 
van VBM’s, etc. zijn uitgewerkt in het kwaliteitsplan. De indicatoren waarop gestuurd wordt, 
zijn inzichtelijk via de website onder het kopje ‘verantwoording’. Daarnaast zijn in het 
meerjarenplan alle acties uitgewerkt waar het managementteam (MT) van St. Franciscus op 
moet sturen om positieve ontwikkelingen in de benoemde indicatoren te realiseren. In het 
wekelijkse MT overleg wordt de voortgang van alle acties besproken en bijgehouden. Zie 
voor de gedetailleerde planning van alle punten waarop gestuurd wordt: 
https://stfranciscus.nl/kwaliteit-en-verantwoording/verantwoording/#1504082797197-
58ba54a2-5624 
 
Interne audits 
Binnen Sint Franciscus wordt gewerkt met een jaarplanning voor interne audits: ieder 
kwartaal wordt een thema onderzocht. In het kader van het lerend netwerk zijn er inmiddels 
gesprekken gestart over het uitwisselen van medewerkers tussen collega zorginstelling in de 
omgeving, zodat de audits door ‘vreemde ogen’ worden uitgevoerd. De wijze waarop het 
lerend netwerk wordt vormgegeven wordt ieder kwartaal besproken door de 
beleidsmedewerkers van de deelnemende zorginstellingen. In het MT overleg van St. 
Franciscus worden verder afspraken gemaakt over het verspreiden van de bevindingen van 
interne audits en uitwerken van eventueel noodzakelijke aanpassingen in beleid en/of 
werkwijze als gevolg van bevindingen. Het systeem van interne audits, de input van externe 
deskundigen en het lerend netwerk daarbij, draagt bij aan kwaliteit op de betreffende 
thema’s: het houdt de organisatie bij de les en stimuleert een kritische beschouwing van 
beleid en werkafspraken. 
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Tevredenheidsonderzoeken 
Binnen Sint Franciscus wordt periodiek tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder cliënten 
(vertegenwoordigers), medewerkers en vrijwilligers. Dit onderzoek vindt elke 2 jaar plaats.  
In 2020 zal weer tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.  
 
Klachten en incidenten 
Doel van klachten- en incidentenprocedures is het inzichtelijk hebben en houden op 
mogelijke verbeterpunten, zodat er gericht aan kwaliteit gewerkt kan worden.  
 
Klachten 
Er is voor cliënten een formele klachtenregeling en daarnaast kunnen klachten bij 
medewerkers, leidinggevenden of directie gemeld worden. In 2019 zijn alle klachten 
informeel opgelost. Sint Franciscus is lid van een externe klachtencommissie en beschikt 
over een vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling. Deze regelingen worden ook 
meegenomen bij het inwerken van nieuwe medewerkers.  
 
Incidenten 
MIC-meldingen worden in ONS geregistreerd. Per kwartaal wordt hier een overzicht van 
uitgedraaid. Dit overzicht wordt besproken met in het MT overleg van St. Franciscus  en met 
de Raad van Toezicht (RvT). In de teamoverleggen wordt de MIC registratie (en resultaat) 
besproken met medewerkers op niveau 2, 3 en 4.  Per kwartaal vindt een gecombineerd 
MIC-MOM-overleg plaats met teamleiders en afgevaardigden van de teams waar incidenten 
besproken worden. Hierbij worden structurele verbetermaatregelen afgesproken en 
uitgezet. De behandelend art sis sinds 2019 bij dit overleg aanwezig. 
 
Conclusie 
Het management van St. Franciscus is van mening (en dit is ook door Perspekt 
onderschreven) dat er in het afgelopen jaar nadrukkelijk stappen zijn gezet om de 
verbeterpunten die uit de initiële audit PREZO Care zijn voortgekomen te realiseren. 
 
Aanbevelingen 
Op basis van de evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem formuleert het 
managementteam van Sint Franciscus de volgende aanbevelingen voor 2020: 
 

- Borgen cliëntgericht werken door alle medewerkers: medewerkers verder brengen in 
hun contact met de bewoners/mantelzorgers: 

o vanuit coachende teamleiders fundament kwaliteitssysteem verder dragen, 
verantwoordelijkheden beleggen bij alle medewerkers; 

o medewerkers verder betrekken bij het proces van verbeteren en borgen, o.a. 
via de inhoudelijke werkgroepen, teamoverleggen; 

 
- Het (planmatig) verbeteren van de bedrijfsvoering voor de bewoners, cliënten en 

familie, de gastvrijheid, de implementatie van ‘Ons Plan’:  

Uitgelicht: 



 

 

o Facilitaire processen (wasserij, keuken en huishoudelijke dienst) 

optimaliseren 

o Contractmanagement optimaliseren  

 

- Verbeteren van de interne communicatie als basis om alle zorg- en dienstverlening 

goed te laten verlopen. 

 

-  Verbinden van aandachtspunten uit de verschillende tevredenheidsonderzoeken & 

audits. 

o medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familie nadrukkelijk betrekken bij het 
formuleren van verbeterpunten. 

 
- Werkwijze met kwaliteitsplan continueren en hiermee aandacht houden voor 

verbeteren en borgen.  
 

Waar relevant zullen de uitkomsten van deze managementreview en aandachtspunten die 
voortgekomen zijn uit de tussentijdse audit PREZO Care dienen als input voor de aanpassing 
van het kwaliteitsplan voor 2020, conform de vereisten vanuit het ‘Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg’ en het ‘Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg’. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


