
 

Welzijn: Plan van aanpak 2021 

Zorgcentrum St. Franciscus streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg, waarbij 

onafhankelijkheid en vrije keuze van de ouder wordende mens centraal staan. Op het gebied 

van welzijn zijn de afgelopen jaren diverse plannen van aanpak ontwikkeld: 

- Plan van aanpak eigen regie. 

- Plan van aanpak zinvolle tijdsbesteding. 

- Beleving, reminiscentie en beweging. 

- Coaching cliëntgericht werken. 

In dit document worden deze verschillende plannen van aanpak samengenomen.  

 

1. Eigen regie 
Zorgcentrum St. Franciscus vindt het belangrijk dat bewoners zo veel mogelijk de eigen regie 

kunnen behouden. Om dit te monitoren is in 2020 bij iedere cliënt in het zorgleefplan het 

doel ‘eigen regie’ aangemaakt. Zo kunnen we op dit doel voor iedere individuele cliënt 

rapporteren. Dit wordt in 2021 geoptimaliseerd.  

 

1.1. Domotica en leefcirkels 

In 2020 zijn er grote stappen gezet op het gebied van domotica en leefcirkels om de eigen 

regie van onze bewoners te vergroten. De volgende punten zijn in 2020 aangepakt: 

- Vrijheidverruimende maatregelen: er is gestart met een looproute rondom het pand.  

- Toezichthoudende domotica zijn gerealiseerd in 2020. Bij 100% van de bewoners van 

KSW is een actueel leefcirkelprofiel aangemaakt.  

- Door middel van de nieuwe alarmering en het gebruik van slimme camera’s is er 
meer rust gecreëerd in de nacht en tijdens zorgmomenten. Deze slimme camera’s 
bieden alleen inzicht en toezicht wanneer noodzakelijk. De bewoner heeft de rest 

van de tijd eigen regie.  

Door de inzet van deze technologische ontwikkelingen hebben medewerkers toegang tot 

meer en betere informatie. Medewerkers kunnen hierdoor beter communiceren en er 

kunnen prioriteiten worden gesteld op basis van concrete informatie. Daarnaast kunnen we 

middels deze ontwikkelingen onze bewoners meer vrijheid bieden. Dit sluit aan op onze 

wens om een open leef- en woonomgeving te creëren.  

 

1.2. Kwaliteit van zorgmoment omhoog 

In 2020 zijn extra verpleegkundigen ingezet en zijn diverse medewerkers opgeleid met een 

GVP-/GVS-opleiding. Zij passen ‘coaching on the job’ toe. Dit scholingstraject wordt in 2021 

gecontinueerd.  

In samenwerking met de GVP-ers zijn we op dit moment aan het beoordelen hoe we 

bewoners van KSW prikkels op maat kunnen bieden. Door de coronamaatregelen ervaren 

we dat het bewaren van de rust op de woongroepen en het bieden van meer maatwerk in 

het kader van bezoek en activiteiten een positieve invloed heeft op het welzijn van onze 

bewoners. Uitgangspunt hierbij is dat er niet minder activiteiten of prikkels worden geboden 

aan cliënten, maar dat de hoeveelheid en invulling hiervan worden afgestemd op de 



 

individuele cliënt. Wij zijn voornemens familieleden van bewoners te betrekken bij deze 

ontwikkelingen. In 2021 willen we dit optimaliseren.  

 

1.3.  Overige aandachtspunten als het gaat om bevorderen van eigen regie 

Verder staan voor 2021 de volgende punten op de planning die bijdragen aan de eigen regie 

van onze bewoners: 

- Inzet van de Medido binnen IDW. 

- Eventueel wordt gestart met een pilot van slim incontinentiemateriaal. Het beoogde 

resultaat van deze pilot is dat onnodige zorgmomenten worden gereduceerd. Dit 

resulteert in meer rust voor zowel de cliënt als de medewerkers. 

- Daarnaast zijn we gestart met ZAP-overleggen (Zorg-Arts-Psycholoog-overleggen), 

waarin onder andere probleemgedrag methodisch en multidisciplinair wordt 

besproken en een plan van aanpak wordt opgesteld. Ook zijn het afbouwen en 

stoppen van psychofarmaca, veiligheidsmaatregelen en het volgen van het 

stappenplan WZD bij onvrijwillige zorg belangrijke doelen van het ZAP-overleg.  

 

2. Stimuleren van beweging 
In 2020 is middels domotica en leefcirkels de beweegruimte van bewoners vergroot. 

Daarnaast zijn we in 2020 met een aantal projecten gestart om beweging van onze 

bewoners zowel binnen als buiten te stimuleren. Deze projecten worden in 2021 voortgezet.  

 

2.1. Binnenruimte  

Binnen KSW is op een woongroep een pilot gestart met de FAC om de beweegniveaus van 

bewoners in kaart te brengen en beweging te stimuleren passend bij het niveau van de 

bewoner. Dit project wordt in 2021 verder geëvalueerd en bij positieve ervaringen 

uitgebreid. 

Daarnaast wordt de gang van KSW aangepast om beweging te stimuleren door gebruik te 

maken van verschillende sensorische stimuli. Eind 2020 wordt gestart met de aanpassing van 

de gang en de verwachting is dat de gang in 2021 een beleefgang wordt voor onze bewoners 

met dementie.  

 

2.2. Buitenruimte 

De tuin van St. Franciscus wordt bij de 

binnenruimte betrokken. Ofwel de 

leefcirkels stoppen niet bij de 

voordeur, maar cliënten kunnen ook 

naar buiten. Dit wordt verder opgepakt 

in 2021.  

- De tuin als extra beweegruimte 

(groen). 

- Extra paden en parkeerplaatsen 

(blauw). 

- Tuin mooier maken, zodat de 

beleving beter wordt (geel). 

 



 

Het stimuleren van beweging houdt niet op buiten het terrein van St. Franciscus. We zijn 

met een externe projectgroep bezig met de ontwikkeling van een beweegtuin. Deze 

beweegtuin start in het dorp en eindigt in de tuin van zorgcentrum St. Franciscus. In 

december 2020 wordt de inrichting van deze beweegtuin gestart.  

 

3. Zinvolle tijdsbesteding 
Medewerkers streven naar een zinvolle tijdsbesteding van bewoners van St. Franciscus en 

ouderen uit Gilze en omstreken. De zinvolle tijdsbesteding proberen we te 

optimaliseren/bereiken door te focussen op verschillende punten.  

 

3.1. Coördineren van activiteiten om welzijn te vergroten 

In 2019 en 2020 hebben we uitgebreid stilgestaan bij het creëren van de juiste 

randvoorwaarden om welzijn voor de bewoners mogelijk te maken. De medewerkers welzijn 

en dagbesteding vervullen hierin een coördinerende rol. Per bewoner wordt in het 

zorgleefplan tot uitdrukking gebracht wat de beste dagbesteding voor hem of haar omvat en 

eventueel in welke ruimte deze het beste verzorgd kan worden indien er sprake is van een 

specifieke voorkeur. Het idee is om hierbij duidelijk een doel te formuleren per bewoner en 

hier ook op te rapporteren wanneer er aan een specifiek doel is gewerkt. Het gaat er dan om 

dat er duidelijk wordt gewerkt aan het begrijpen van gedrag en het bevorderen van eigen 

regie.  

Verder hebben de medewerkers welzijn en dagbesteding een coachende rol en is een van de 

taken om mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk te betrekken in het creëren van het 

best mogelijke welzijnsniveau van onze bewoners. In 2021 wordt dit geëvalueerd en 

geoptimaliseerd.  

 

3.2. Aanvullende therapie inzetten 

De muziektherapeut heeft in 2019 veel betekend qua muziek en in 2020 hebben we de 

muziektherapeut ook ingezet bij het verpleeghuis IDW om zodoende andere medewerkers 

te faciliteren om muziek te gebruiken. Dus meer ondersteunend aan anderen, zodat zij met 

z’n allen meer muziek kunnen gebruiken als middel in plaats van meer zelf muziek maken, 

want dat is uiteindelijk toch gelimiteerd tot zijn beschikbare uren. In 2020 is in 

samenwerking met de muziektherapeut een pilot met spotify gestart op zowel KSW als IDW.  

 

In 2019 zijn we ook gestart met het inzetten van een therapiehond. Deze hond is speciaal 

getraind om bij te dragen aan het algemene welzijn en individuele behandeldoelen. Dit 

werkt en deze samenwerking willen we in 2021 voortzetten en daar waar noodzakelijk 

uitbreiden.  

 

3.3. Meer aandacht voor individuele wensen  

In 2019 is er een boom in het Atrium van St. Franciscus geplaatst. Hierin kunnen bewoners 

hun wens kwijt. De wensboom is in dit opzicht maar een middel, want het gaat erom dat er 

in de breedte specifiek aandacht is voor individueel welzijn; wat betekent iets voor een 

bepaalde bewoners als je even niet kijkt naar de groep, maar naar het individu? 

 



 

In aansluiting op individuele aandacht is in 2019 een snoezelruimte ontwikkeld. Hier kunnen 

bewoners op gezette tijden echt persoonlijk aandacht en rust krijgen. In 2020 hebben we 

gemerkt dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de snoezelruimte. Voor 2021 is de 

wens om dit verder uit te breiden.  

 

3.4. Inzet van robotica  

In 2021 wordt gestart met het inzetten van zorgrobot SARA binnen St. Franciscus. De 

zorgrobot zal voor een jaar worden ingezet op KSW en IDW en na een jaar wordt 

geëvalueerd of de zorgrobot een meerwaarde biedt voor onze bewoners.  

 

3.5. Reminiscentie 

Een van onze studenten van de GVP-opleiding heeft het onderwerp reminiscentie gekozen 

om hier in het kader van haar eindproduct zich verder in te verdiepen. Er zijn koffers 

samengesteld met voorwerpen om herinneringen op te roepen bij onze bewoners. Deze 

koffers worden vooralsnog gebruikt door de bewoners van KSW en Lavendelhof.  

 

3.6. Tegengaan van eenzaamheid door mensen bij elkaar te brengen 

Onze wens om mensen bij elkaar te brengen geldt zowel voor onze bewoners, als voor 

thuiswonende ouderen in Gilze en omstreken. Franciscus rijdt door Gilze met een autobusje 

en wil dit inzetten om eenzaamheid, zowel intern als extern, aan te pakken. Thuiswonende 

ouderen werden bijvoorbeeld opgehaald om bij St. Franciscus de maaltijd te nuttigen of deel 

te nemen aan activiteiten. Ook is het mogelijk de bus in te zetten voor speciale ritjes om 

groepen bewoners te laten genieten van activiteiten buitenshuis, bijvoorbeeld Meersel-

Dreef. Door de coronamaatregelen zijn de ritten tijdelijk stopgezet, maar de wens is om dit 

in 2021 weer verder op te pakken.   

 

4. Medewerkersperspectief 
St. Franciscus heeft naar aanleiding van de scan van Waardigheid & Trots op locatie 

ontwikkelpunten besproken. Uit het gesprek kwam naar voren dat het beeld van 

Waardigheid & Trots overeenkomt met de ontwikkelpunten die wij zelf ook al hadden 

benoemd. Een deel van deze punten werd door St. Franciscus zelf opgepakt. Voor twee 

onderdelen is extra ondersteuning aangeboden door Waardigheid & Trots, namelijk het 

vrijwilligersbeleid en versterken van het eigenaarschap van medewerkers en teams. Deze 

ondersteuning liep gedurende een deel van 2019 en 2020. 

 

4.1. Vrijwilligersbeleid  

Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid is inmiddels een nieuw beleid ontwikkeld en 

vastgesteld. De kern komt op het volgende neer:  

 Er is niet langer sprake van 1 groot vrijwilligersbestand, maar 5 kleinere 

vrijwilligersgroepen: 

o Verpleeghuis IDW 

o Verpleeghuis KSW 

o Dagverzorging  

o Technische dienst (& tuin)  



 

o Vertoeverij (& keuken).  

 Iedere groep bepaalt zelf voor welke werkzaamheden vrijwilligers worden gezocht. 

 Iedere groep zorgt voor zijn/haar eigen vrijwilligers (‘je krijgt de vrijwilliger die je 

verdient’). 
 Iedere groep heeft een contactpersoon die namens de groep de coördinatie op zich 

neemt. 

 Er is een vrijwilligerscoördinator die de overkoepelende werkzaamheden voor haar 

rekening neemt. 

Het nieuwe vrijwilligersbeleid is in het najaar van 2020 volledig geïmplementeerd en zal in 

2021 worden geëvalueerd.  

 

4.2. Eigenaarschap medewerkers en teams Eigenaarschap is eigenlijk een moeilijk 

woord voor ‘verantwoordelijkheid nemen’.  
Het gaat erom dat medewerkers en teams gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor 

hun eigen groep bewoners. Of anders gezegd dat ze, in samenwerking met naasten en met 

de eigen vrijwilligers, zoveel mogelijk werken vanuit ‘de bedoeling’. Daarvoor heb je de 
juiste informatie, kaders en instrumenten nodig om je ook verantwoordelijk te kunnen 

voelen. En steeds te verbeteren en het beste eruit te halen met elkaar. Een goede en 

prettige onderlinge samenwerking is hierbij cruciaal.  

Om die redenen is gestart met teamdialogen en het OWDATI-principe. Dit is in 2020 door de 

coronamaatregelen tijdelijk stopgezet, maar is in het najaar van 2020 weer opgepakt. In 

2021 zal dit verder worden toegepast.  

 

5. Alternatieve manieren om welzijn te benaderen 
St. Franciscus wil blijven kijken naar andere manieren om welzijn te benaderen. In 2021 gaan 

we onder andere onderstaande voorbeelden onderzoeken en beoordelen waar we in willen 

investeren.  

1. Gouden dagen (dit is een bestaand concept; zie website 

https://www.goudendagen.nl); dit betreft samenwerking met bedrijfsleven en buiten 

binnenhalen.  

2. Bijvoorbeeld de wijkagent uitnodigen om activiteiten mee te komen doen. 

3. Keuken onderdeel maken van de directe zorg. Koken in de keuken of met de mensen 

samen.  

4. Oriënteren op het concept: ‘Intramuraal persoonsvormen budget’ (iPVB). Welzijn en 

welbevinden vanuit de cliënt beredeneren en dagprogramma volledig daarop 

afstemmen. (Maar ook: hoeveel geld gaat er van een zzp naar welzijn en is dit in 

beeld te brengen per persoon.) 

5. Optie bekijken om in aansluiting op het bezoek van de kinderen van de basisschool 

1x per maand wellicht ook een link te leggen naar een medewerker die op 

kinderopvang werkt en die inzetten voor activisten voor ouderen. De vraag die hierbij 

centraal staat is: ‘waar zit de overlap en waar vult het een het ander aan?’ 
(Deelcontract geven?). 

 

 


