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2019 is het jaar waarin de vernieuwing van de samenstelling van de Raad van 

Toezicht is voltooid. Er is een duidelijke rolverdeling en alle belangrijke 

onderwerpen zijn verdeeld over de leden. We zijn het jaar gestart met een 

strategische oriëntatie op mogelijke samenwerkingspartners. Een zinvolle 

bijeenkomst die kaders heeft gesteld voor toekomstige ontwikkelingen. Verder 

heeft een actualisering/aanpassing plaatsgevonden van de statuten en diverse 

reglementen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over evaluatie van het 

functioneren van de Raad van Toezicht. In het verlengde van de strategische 

oriëntatie zijn gesprekken gestart met Amaliazorg in Oirschot over een 

mogelijke fusie. Met de gemeente Gilze en Rijen is het overleg gestart over 

een mogelijke ontwikkeling die zou moeten leiden tot uitbreiding van ons 

zorgaanbod.
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In 2019 heeft de RvT diverse financiële documenten getoetst en goedgekeurd. 

Toetsing vond plaats op bijvoorbeeld de kwartaalrapportages en goedkeuring 

heeft plaatsgevonden op de begroting 2020 en de jaarrekening 2018. 

Arda van Puijenbroek 01-08-16 Communicatie, 

relatie lokale 

gemeenschap

Doctoraal 

Tekstwetenschap

N.v.t. N.v.t. In 2019 heeft de RvT ingestemd met het samenstellen van 'Ons plan', een 

boekje over toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg en de route die St. 

Franciscus daarbij volgt. Het is een mix tussen visie, geschatte impact van 

toekomstige veranderingen, acties die daarop volgen en zaken die al in gang 

zijn gezet. Daarmee is het een waardevol document voor bewoners en familie, 

medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en relaties. In het najaar is de 

Franciscus-app Enjoj in gebruik genomen, zodat geïnteresseerden snel kennis 

kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen. De RvT heeft het afgelopen jaar 

zowel met de OR als met de Cliëntenraad een vergadering gehouden. Indien 

nodig vond extra overleg plaats. Een vertegenwoordiging van de RvT was 

aanwezig bij bijzondere gebeurtenissen, zoals twee maal bij de viering van het 

bereiken van de honderdjarige leeftijd door twee bewoners en de 

kerstbijeenkomst. Verder is in 2019 opnieuw aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van beleid om ouderen die niet in het zorgcentrum verblijven deel 

te laten nemen aan maaltijden en activiteiten.

Jan-Kees van Wijnen 01-08-17 Kwaliteit, veiligheid 

en innovatie

Master of Business 

Administration (MBA)
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palliatieve zorg Roosendaal, 
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Ik wil vooral een compliment geven aan de medewerkers van St. Franciscus. 

De gemiddelde waardering op Zorgkaart Nederland was in 2019 een 

rapportcijfer 9,2 voor de ervaren kwaliteit van zorg. Dat is uitzonderlijk hoog en 

geeft aan hoe hard er in de hele organisatie gewerkt is om de cliënten van St. 

Franciscus zeer goede, maar bovenal persoonsgerichte zorg te kunnen bieden, 

volledig in lijn met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Daarnaast is er in 

2019 heel zorgvuldig omgegaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, dat wil 

zeggen dat deze behoorlijk zijn afgebouwd en dat daarmee ook een prima 

voorbereiding heeft plaatsgevonden op de implementatie van de Wet Zorg en 

Dwang die in 2020 van kracht wordt. Kortom, ook op dit gebied zijn belangrijke 

stappen gezet om een maximaal ‘vrijheid bevorderend’ klimaat voor de 

bewoners te realiseren. Heel mooi!
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In 2019 heeft de RvT de toepassing van de relevante wet- en regelgeving bij 

St. Franciscus getoetst. Onder andere kwamen de implementatie van de per 1 

januari 2020 ingaande Wet Zorg en Dwang, de wettelijke wijzigingen in de 

positie van de Cliëntenraad en de parlementaire beleidsnotities zorg aan de 

orde. 

De bestuurs- en organisatiestructuur van St. Franciscus is volledig in 

overeenstemming gebracht met de Governance Code Zorg 2017. 

Fusiemogelijkheden zijn juridisch getoetst. Bovendien is vanuit de RvT 

deelgenomen aan de rondetafelgesprekken van de Governance Innovatie- en 

Adviescommissie (IAC). De daaruit voortgekomen adviezen richting de 

Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zullen uitgewerkt worden in 2020. 

De RvT heeft toegezien op het realiseren van een open cultuur, checks and 

balances in de bedrijfsvoering, de benodigde en gewenste 

kwaliteitsontwikkeling van de zorg, het zorgen voor voldoende en goed 

opgeleid personeel, de professionalisering van het HRM-beleid en de inzet op 

scholing en innovatie. De medezeggenschap heeft professionele 

ondersteuning gekregen door het aantrekken van een ambtelijk secretaris. 

Tijdens een meeloop-dag in juli 2019 kon de goede uitvoering door het 

personeel van de dagelijkse zorg - met name door de individuele aandacht aan 

de cliënten - in de praktijk ervaren worden, waarmee de conclusie in het 

externe Inspectierapport van januari 2019 werd bevestigd. 


