
Kwaliteitskader zorg

Jaarplan

Planning & controle cyclus

Naam document of rappotage Onderdeel Wie Wanneer Maand Weeknummer Opmerkingen

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks januari 1 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

4.2 Medewerkers zijn aantoonbaar bij met hun scholing (puntensysteem 

of accreditatie)

Personeelsmanagement MT trimester januari 2 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

5.1 en 7.1 Er worden minimaal 2 personeelsbijeenkomsten gehouden 

waarbij nieuwe beleidskeuzes centraal staan  

Personeelsmanagement MT trimester januari 2 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

Verbeterpunten uitslagen CTO/MTO/Prezo etc. Kwaliteitsbeleid MT maandelijks januari 2

Ziekteverzuim december Planning & control HEAD jaarlijks Januari 2

Overzicht leefcirkels, camera's en onrustmedicatie Clientperspectief TL VPH kwartaal januari 3

1.1, 2.2 en 3.3 Vrijheid en dus ook  reductie van medicatie en onvrijwillige 

zorg is een speerpunt in de strategie van St. Franciscus. 

Beleid & Strategie MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.3 De mogelijkheden voor extra inzet van VPT is in 2020 onderzocht. Beleid & Strategie MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

2.1 Medewerkers organiseren i.o.m familie minimaal 3 per jaar een 

themabijeenkomst

Personeelsmanagement MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

3.1 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair vinden elkaar in het 

gezamenlijk invullen van de zorgvraag.

Personeelsmanagement MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.3 Creëren van een werkomgeving waarin zorg, behandeling en facilitair 

optimaal kunnen samenwerken (o.a. investeren in apparatuur en 

faciliteiten; m.n. investering atrium en qwiek-up en silverfit). 

Beleid & Strategie MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.4 Er is een strategisch opleidingsplan waardoor de medewerkers 

optimaal worden ondersteund in het verkrijgen van kennis over de 

doelgroep waarmee zij werken en zij blijven voldoen aan de functie eisen.

Beleid & Strategie MT trimester januari 3 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal Clientperspectief TL kwartaal januari 3

Aantal clienten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (bijv. breuk 

zonder opname).

Clientperspectief TL kwartaal januari 3

Jaarverslag Wzd van 2020 en jaarplan Wzd 2021 Clientperspectief TL VPH jaarlijks januari 3

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg december Planning & control HEAD Maandelijks Januari 3

Periodieke rapportage van aantal en soort samenwerkingsrelaties Bedrijfsvoering MT halfjaarlijks januari 3

Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus  Medewerkersperspectief MT halfjaarlijks januari 3

Personeelsinzet Zorgcentrum St. Franciscus Medewerkersperspectief HEAD halfjaarlijks januari 3

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg december Planning & control HEAD Maandelijks Januari 3

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD Maandelijks Januari 3

Resultaten van de steekproef 24-uurs zorgplan Clientperspectief TL jaarlijks januari 3

Kerngegevens St. Franciscus 2021 Kwaliteitsplan RvB jaarlijks januari 3

1.11 Horeca- en gastvrijheidsfunctie is verbeterd (Introductie van resp. 

nieuwe kleding keuken, ‘borrelbus’, ‘kleine kaart’, warme maaltijd om 
17.30, 10x themamaaltijd per jaar, extra investeren in beleving 

eetmoment, diverse proeverijen elk jaar)

Eindresultaten voor clienten MT trimester januari 4 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

5.4 Clientinspraak is in overeenstemming met de wensen van de cliënten 

en de eisen van de overheid. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester januari 4 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.2 in 2021 is er een duidelijke visie op het samenspel tussen techniek en 

mens.

Beleid & Strategie MT trimester januari 4 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Planning uitvoering kwaliteitskader zorg, jaarplan en planning & controle cyclus



7.2 Het belang van transparantie, leren en communicatie wordt 

uitgedragen door het MT o.b.v. apart PvA cultuurverandering. 

Beleid & Strategie MT trimester januari 4 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Clientpopulatie st. franciscus Strategische richting HEAD halfjaarlijks januari 4

Kwartaaloverzicht MIC en MOM Clientperspectief secretaresse kwartaal januari 4

Periodieke rapportage Wzd-commissie over antibioticagebruik, incl. 

verloop en korte reflectie

Clientperspectief TL VPH jaarlijks januari 4

Periodieke rapportage Wzd-commissie over antipsychoticagebruik, incl. 

verloop en korte reflectie

Clientperspectief TL VPH kwartaal januari 4

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks januari 4 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks februari 6 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

2.5 Mantelzorgafspraken zijn een vast onderdeel van het ZLP-gesprek. Mngt van processen MT trimester februari 7 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

3.2 Alle medewerkers krijgen op verzoek een functioneringsgesprek. Dit 

blijven monitoren.

Personeelsmanagement MT trimester februari 7 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

Aanbevelingen ter verbetering van de processen en de AO/IC Bedrijfsvoering MT kwartaal februari 7

Ontvangen klachten Clientperspectief MT kwartaal februari 7 wekelijks in MT, beoordeling rode lijn per Q

Opstellen jaarrekening Planning & control HEAD Jaarlijks februari 7

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks februari 7 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting januari Planning & control HEAD jaarlijks februari 7

Ziekteverzuim januari Planning & control HEAD jaarlijks februari 7

3.6 Visie op pensionverblijf, de inzet van VPT en de deelname van WMO-

cliënten is vastgesteld. 

Leiderschap MT trimester februari 8 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

6.11 De directie zorgt voor gedragen visie op het samenspel tussen 

medewerkers en techniek voor de toekomst

Leiderschap MT trimester februari 8 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.8 Er is aantoonbaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van domotica en 

robotica (1,75%) + start werken met apps (medicatie e.d.).

Waardering financiers MT trimester februari 8 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Gegevens verzamelen voor publicatie op jaarverantwoordingzorg.nl Planning & control HEAD/RvB Jaarlijks februari 8

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg januari Planning & control HEAD maandelijks februari 8

Interne audits Kwaliteitsbeleid MT kwartaal februari 9

update werkgroepen Kwaliteitsbeleid MT kwartaal februari 9

6.7 De zorg is binnen het afgesproken budget/begroting geleverd. Waardering financiers MT trimester maart 11 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks maart 11 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting februari Planning & control HEAD jaarlijks maart 11

Ziekteverzuim februari Planning & control HEAD jaarlijks maart 11

Periodieke rapportages keuring materialen Bedrijfsvoering RvB jaarlijks maart 11

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg februari Planning & control HEAD maandelijks maart 12

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg februari Planning & control HEAD maandelijks maart 12

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks maart 12

Overzicht leefcirkels, camera's en onrustmedicatie Clientperspectief TL VPH kwartaal april 14

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal Clientperspectief TL kwartaal april 14

Aantal clienten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (bijv. breuk 

zonder opname).

Clientperspectief TL kwartaal april 14

Controle jaarrekening Planning & control Accountant jaarlijks april 14

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus Clientperspectief MT 2-jaarlijks april 14

Ontvangen klachten Clientperspectief MT kwartaal mei 14 wekelijks in MT, beoordeling rode lijn per Q

Verbeterpunten uitslagen CTO/MTO/Prezo etc. Kwaliteitsbeleid MT maandelijks april 15

Exitgesprekken evalueren MT halfjaarlijks april 15

1.3 In 2021 zal er extra geïnvesteerd worden in leefbaarheid van het 

gebouw en de omgeving (zie begr.).

Mngt van middelen MT trimester april 15 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..



3.4 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair waarderen elkaars 

werk meer door het gezamenlijk invullen van de zorgvraag; zij realiseren 

voor 2021 een gezamenlijke jaarplan (dan wel minimaal gezamenlijk 

overeengekomen speerpunten/acties) met als doel de samenwerking voor 

de cliënten te optimaliseren. 

Waardering medewerkers MT trimester april 15 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.5 Medewerkerstevredenheid is periodiek onderwerp van gesprek in MT 

en personeelsbijeenkomsten.

Waardering medewerkers MT trimester april 15 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.5 Het rooster, planning en fiatteren draagt optimaal bij aan de invulling 

van de zorgvraag en de efficiënte inzet van uren (saldo +/- uren 

verbeteren).

Mngt van middelen MT trimester april 15 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

4.7 Medewerkers waarderen de wijze waarop de zorgafspraken kunnen 

worden uitgevoerd (c.q. er is o.b.v. voldoende beschikbaarheid kwalitatief 

en kwantitatief personeel) met minimaal een 7.

Waardering medewerkers MT trimester april 15 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

6.3 Voldoet het systeem waarmee bewoners meer vrijheid kunnen krijgen 

(en personeel wordt ondersteund).

Mngt van middelen MT trimester april 15 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.4 Systeem waarmee de gevolgde scholing wordt gevolgd en 

gewaardeerd (punten/accreditatie) is geëvalueerd.

Mngt van middelen MT trimester april 15 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.3 De website, e-magazine, ons franke glossy , facebook en de narrow 

casting wordt wekelijks geupdate met info.

Mngt van middelen MT trimester april 15 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg maart Planning & control HEAD maandelijks april 15

Rapportage ‘af te lopen verlof dagen’ Planning & control HEAD kwartaal april 15 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks april 15 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting maart Planning & control HEAD jaarlijks april 15

Ziekteverzuim maart Planning & control HEAD jaarlijks april 15

6.5 De huidige (positieve) financiële positie is minimaal gehandhaafd. Waardering financiers MT trimester april 16 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.6 Verzekeraars en gemeenten zien de afgesproken doelstellingen terug 

in de gemeten cliënttevredenheid (op ZorgkaartNederland). 

Waardering financiers MT trimester april 16 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.9 Minimaal 2x per jaar vindt er een dialoog plaats tussen de partners 

(mantelzorger, familie, vrijwilliger, medewerker) over wie welk deel van 

de zorgvraag invult met als doel dat zorg, diensten en/of professionals 

optimaal worden ingezet. 

Waardering maatschappij MT trimester april 16 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg maart Planning & control HEAD maandelijks april 16

Kwartaaloverzicht MIC en MOM Clientperspectief secretaresse kwartaal april 16

Opstellen exploitatieoverzicht 1
e
 kwartaal Planning & control HEAD kwartaal april 16

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks april 16

1.5 Alle medewerkers worden jaarlijks minimaal 2x door de directie 

bijgepraat over de doelen en medewerkers gaan minimaal 2 uur per jaar 

getraind worden in het doorleven van deze visie.

Leiderschap MT trimester april 17 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

6.10 Er wordt beoordeeld welke investeringen in extramurale expertise 

nodig zijn, zodat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Waardering maatschappij MT trimester april 17 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.4 Er wordt minimaal 6x per jaar in de algemene media over de 

succesfactoren gecommuniceerd + meer exposure d.m.v. banners, 

‘beurzen, reclame op auto, fietsen.

Waardering maatschappij MT trimester april 17 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Bespreken exploitatieoverzicht 1
e
 kwartaal Planning & control RvB/HEAD kwartaal april 17

Periodieke rapportage Wzd-commissie over antipsychoticagebruik, incl. 

verloop en korte reflectie

Clientperspectief TL VPH kwartaal april 17

Inhoud van de training voor alle zorgmedewerkers in 2021 Clientperspectief MT jaarlijks mei 18

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus Kwaliteitsbeleid MT 2-jaarlijks mei 18



Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek mei 2021 Kwaliteitsbeleid MT 2-jaarlijks mei 18

Verslag medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020 Kwaliteitsbeleid MT 2-jaarlijks mei 18

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks mei 18 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

4.2 Medewerkers zijn aantoonbaar bij met hun scholing (puntensysteem 

of accreditatie)

Personeelsmanagement MT trimester mei 19 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

5.1 en 7.1 Er worden minimaal 2 personeelsbijeenkomsten gehouden 

waarbij nieuwe beleidskeuzes centraal staan.

Personeelsmanagement MT trimester mei 19 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

Aanbevelingen ter verbetering van de processen en de AO/IC Bedrijfsvoering MT kwartaal mei 19

Beoordeling contact ketenpartners Planning & control MT trimester mei 19

Bespreken concept jaarrekening  Planning & control Accountant/Rvjaarlijks mei 19

Klachtenregeling voor clienten van Stichting Verzorging St. Franciscus Org., bestuur en leiderschap MT 2-jaarlijks mei 19

Managementletter bij de jaarrekening 2020 Bedrijfsvoering Accountant jaarlijks mei 19

PvA “Keuken” Clientperspectief Keuken halfjaarlijks mei 19

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks mei 19 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting april Planning & control HEAD jaarlijks mei 19

Ziekteverzuim april Planning & control HEAD jaarlijks mei 19

1.1, 2.2 en 3.3 Vrijheid en dus ook  reductie van medicatie en onvrijwillige 

zorg is een speerpunt in de strategie van St. Franciscus. 

Beleid & Strategie MT trimester mei 20 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.3 De mogelijkheden voor extra inzet van VPT is in 2021 onderzocht. Beleid & Strategie MT trimester mei 20 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

3.1 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair vinden elkaar in het 

gezamenlijk invullen van de zorgvraag.

Personeelsmanagement MT trimester mei 20 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.3 Creëren van een werkomgeving waarin zorg, behandeling en facilitair 

optimaal kunnen samenwerken (o.a. investeren in apparatuur en 

faciliteiten; m.n. investering atrium en qwiek-up en silverfit). 

Beleid & Strategie MT trimester mei 20 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.4 Er is een strategisch opleidingsplan waardoor de medewerkers 

optimaal worden ondersteund in het verkrijgen van kennis over de 

doelgroep waarmee zij werken en zij blijven voldoen aan de functie eisen.

Beleid & Strategie MT trimester mei 20 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

Bespreken exploitatieoverzicht 1
e
 kwartaal Planning & control RvB/RvT/HEADkwartaal mei 20

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg april Planning & control HEAD maandelijks mei 20

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg april Planning & control HEAD maandelijks mei 20

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks mei 20

Vaststellen jaarrekening Planning & control RvB jaarlijks mei 20

1.11 Horeca- en gastvrijheidsfunctie is verbeterd (Introductie van resp. 

nieuwe kleding keuken, ‘borrelbus’, ‘kleine kaart’, warme maaltijd om 
17.30, 10x themamaaltijd per jaar, extra investeren in beleving 

eetmoment, diverse proeverijen elk jaar)

Eindresultaten voor clienten MT trimester Mei 21 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

6.2 in 2021 is er een duidelijke visie op het samenspel tussen techniek en 

mens.

Beleid & Strategie MT trimester mei 21 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.2 Het belang van transparantie, leren en communicatie wordt 

uitgedragen door het MT  

Beleid & Strategie MT trimester mei 21 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Goedkeuren jaarrekening  Planning & control RvT jaarlijks mei 21

Jaarrekening en jaarverantwoording deponeren vóór 1 juni Planning & control HEAD jaarlijks mei 21

Interne audits Kwaliteitsbeleid MT kwartaal mei 22

update werkgroepen Kwaliteitsbeleid MT kwartaal mei 22

Controleren of inhoudelijke informatie op website nog klopt Alle onderdelen TL/HEAD/RvBhalfjaarlijks mei 22

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks juni 23 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

2.5 Mantelzorgafspraken zijn een vast onderdeel van het ZLP-gesprek. Mngt van processen MT trimester juni 24 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers



5.2 Er wordt gebruik gemaakt van de reacties op ZorgkaartNederland om 

de verschillende processen te optimaliseren. 

Mngt van processen MT trimester juni 24 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

5.3 Management stuurt consequent, tijdig en juist op de 

kwaliteitsmonitor.

Mngt van processen MT trimester juni 24 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.12 ZLB’s worden twee keer per jaar gehouden en de inhoudelijke 
overdracht bij verhuizing is geoptimaliseerd (juiste informatie ontvangen, 

juiste informatie bewaren, juiste informatie beschikbaar stellen).

Mngt van processen MT trimester juni 24 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Het Levensverhaal Clientperspectief MT jaarlijks juni 24

Meest recente kwaliteitsverslag Kwaliteitsbeleid, clientperspectiefMT jaarlijks juni 24

Indicatoren personeelssamenstelling Medewerkersperspectief MT jaarlijks juni 24

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg mei Planning & control HEAD maandelijks juni 24

PvA “Hoe omgaan met laatste levensfase, incl. uitgeleide en palliatieve 
zorg”

Clientperspectief MT 3-jaarlijks juni 24

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks juni 24 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting mei Planning & control HEAD jaarlijks juni 24

Ziekteverzuim mei Planning & control HEAD jaarlijks juni 24

1.6 Cliënten kunnen vanaf 2021 (bewezen) meer hun eigen keuzes maken 

en contact hebben met anderen.

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.7 In 2021 zijn de ADL functies van de cliënten (bewezen) verbeterd door 

beweegstimulering. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.8 In 2021 is een reductie antipsycotica, antibiotica en onvrijwillige zorg 

gerealiseerd (o.b.v. pilot bijv. 5-tal cliënten). 

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.9 De privacy van cliënten is geborgd (geen of minimaal aantal meldingen 

van datalekken).

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

2.6 De cliënt ervaart een actieve en structurele betrokkenheid van de 

mantelzorgers in het dagelijkse leven 

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

5.4 Clientinspraak is in overeenstemming met de wensen van de cliënten 

en de eisen van de overheid. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

7.6 Wekelijks is er vanuit het management (digitale) communicatie 

richting de medewerkers

Mngt van processen MT trimester juni 25 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg mei Planning & control HEAD maandelijks juni 25

Periodieke toets van de HACCP Bedrijfsvoering Keuken jaarlijks juni 25

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks juni 25

1.10 Extra aandacht voor zinvolle dagbesteding van cliënten leidt tot een 

meetbaar hoger welzijn in 2021. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester juni 26 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

3.6 Visie op pensionverblijf, de inzet van VPT en de deelname van WMO-

cliënten is vastgesteld. 

Leiderschap MT trimester juni 26 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

6.11 De directie zorgt voor gedragen visie op het samenspel tussen 

medewerkers en techniek voor de toekomst

Leiderschap MT trimester juni 26 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Overzicht leefcirkels, camera's en onrustmedicatie Clientperspectief TL VPH kwartaal juli 27

2.1 Medewerkers organiseren i.o.m familie minimaal 3 per jaar een 

themabijeenkomst

Personeelsmanagement MT trimester juli 27 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal Clientperspectief TL kwartaal juli 27

Aantal clienten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (bijv. breuk 

zonder opname).

Clientperspectief TL kwartaal juli 27

Bezoek, consultatie, benchmarking of intervisie i.h.k.v. het lerend netwerk Kwaliteitsbeleid MT halfjaarlijks juli 27

Het meest recente verslag van de visitatie (vijfjaarlijks per 1-7-2022) Kwaliteitsbeleid MT 5-jaarlijks juli 27 2022 e.v.

Periodieke rapportage van aantal en soort samenwerkingsrelaties Bedrijfsvoering MT halfjaarlijks juli 27

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks juli 27 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

Verbeterpunten uitslagen CTO/MTO/Prezo etc. Kwaliteitsbeleid MT maandelijks juli 28



3.2 Alle medewerkers krijgen op verzoek een functioneringsgesprek. Dit 

blijven monitoren.

Personeelsmanagement MT trimester juli 28 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

Rapportage ‘af te lopen verlof dagen’ Planning & control HEAD kwartaal juli 28 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks juli 28 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting juni Planning & control HEAD jaarlijks juli 28

Ziekteverzuim juni Planning & control HEAD jaarlijks juli 28

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg juni Planning & control HEAD maandelijks juli 29

Kwartaaloverzicht MIC en MOM Clientperspectief secretaresse kwartaal juli 29

Opstellen exploitatieoverzicht 2
e
 kwartaal Planning & control HEAD kwartaal juli 29

Personeelsbezetting Zorgcentrum St. Franciscus  Medewerkersperspectief MT halfjaarlijks juli 29

Personeelsinzet Zorgcentrum St. Franciscus Medewerkersperspectief HEAD halfjaarlijks juli 29

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg juni Planning & control HEAD maandelijks juli 29

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks juli 29

Bespreken exploitatieoverzicht 2
e
 kwartaal Planning & control RvB/HEAD kwartaal juli 30

Clientpopulatie st. franciscus Strategische richting HEAD halfjaarlijks juli 30

Periodieke rapportage Wzd-commissie over antipsychoticagebruik, incl. 

verloop en korte reflectie

Clientperspectief TL VPH kwartaal juli 30

Feiten en cijfers Feiten en cijfers MT halfjaarlijks juli 31

Opstellen overzichten over juli: Planning & control HEAD maandelijks augustus 31

Aanbevelingen ter verbetering van de processen en de AO/IC Bedrijfsvoering MT kwartaal augustus 32

Werkelijke personeelsbezetting juli Planning & control HEAD jaarlijks augustus 32

Ziekteverzuim juli Planning & control HEAD jaarlijks augustus 32

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks augustus 32 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

1.3 In 2021 zal er extra geïnvesteerd worden in leefbaarheid van het 

gebouw en de omgeving (zie begr.).

Mngt van middelen MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

3.4 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair waarderen elkaars 

werk meer door het gezamenlijk invullen van de zorgvraag; zij realiseren 

voor 2021 een gezamenlijke jaarplan (dan wel minimaal gezamenlijk 

overeengekomen speerpunten/acties) met als doel de samenwerking voor 

de cliënten te optimaliseren. 

Waardering medewerkers MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.5 Medewerkerstevredenheid is periodiek onderwerp van gesprek in MT 

en personeelsbijeenkomsten.

Waardering medewerkers MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.5 Het rooster, planning en fiatteren draagt optimaal bij aan de invulling 

van de zorgvraag en de efficiënte inzet van uren (saldo +/- uren 

verbeteren).

Mngt van middelen MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

4.7 Medewerkers waarderen de wijze waarop de zorgafspraken kunnen 

worden uitgevoerd (c.q. er is o.b.v. voldoende beschikbaarheid kwalitatief 

en kwantitatief personeel) met minimaal een 7.

Waardering medewerkers MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

6.3 Voldoet het  systeem waarmee bewoners meer vrijheid kunnen krijgen 

(en personeel wordt ondersteund).

Mngt van middelen MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.4 Systeem waarmee de gevolgde scholing wordt gevolgd en 

gewaardeerd (punten/accreditatie) is geëvalueerd.

Mngt van middelen MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.8 Er is aantoonbaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van domotica en 

robotica (1,75%) + start werken met apps (medicatie e.d.).

Waardering financiers MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.3 De website, e-magazine, ons franke glossy , facebook en de narrow 

casting wordt wekelijks geupdate met info.

Mngt van middelen MT trimester augustus 33 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg Planning & control HEAD maandelijks augustus 33

Ontvangen klachten Clientperspectief MT kwartaal augustus 33 wekelijks in MT, beoordeling rode lijn per Q

Prezo certificaat Kwaliteitsbeleid MT 3-jaarlijks augustus 33

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg Planning & control HEAD maandelijks augustus 33

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks augustus 33 Protocol 'Opbouw van verlof ..'



6.5 De huidige (positieve) financiële positie is minimaal gehandhaafd. Waardering financiers MT trimester augustus 34 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.6 Verzekeraars en gemeenten zien de afgesproken doelstellingen terug 

in de gemeten cliënttevredenheid (op ZorgkaartNederland). 

Waardering financiers MT trimester augustus 34 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.7 De zorg is binnen het afgesproken budget/begroting geleverd. Waardering financiers MT trimester augustus 34 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.9 Minimaal 2x per jaar vindt er een dialoog plaats tussen de partners 

(mantelzorger, familie, vrijwilliger, medewerker) over wie welk deel van 

de zorgvraag invult met als doel dat zorg, diensten en/of professionals 

optimaal worden ingezet. 

Waardering maatschappij MT trimester augustus 34 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Mantelzorgbeleid Clientperspectief MT jaarlijks augustus 34

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks augustus 34

Interne audits Kwaliteitsbeleid MT kwartaal augustus 35

update werkgroepen Kwaliteitsbeleid MT kwartaal augustus 35

1.5 Alle medewerkers worden jaarlijks minimaal 2x door de directie 

bijgepraat over de doelen en medewerkers gaan minimaal 2 uur per jaar 

getraind worden in het doorleven van deze visie.

Leiderschap MT trimester augustus 35 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

6.10 Er wordt beoordeeld welke investeringen in extramurale expertise 

nodig zijn, zodat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Waardering maatschappij MT trimester augustus 35 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.4 Er wordt minimaal 6x per jaar in de algemene media over de 

succesfactoren gecommuniceerd + meer exposure d.m.v. banners, 

‘beurzen, reclame op auto, fietsen.

Waardering maatschappij MT trimester augustus 35 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Bespreken exploitatieoverzicht 2
e
 kwartaal Planning & control RvB/RvT/HEADkwartaal september 36

Opstellen investeringsplan, scholingsplan en formatieplan voor komend 

begrotingsjaar  

Planning & control MT Jaarlijks september 36

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks september 36 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

4.2 Medewerkers zijn aantoonbaar bij met hun scholing (puntensysteem 

of accreditatie)

Personeelsmanagement MT trimester september 37 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

5.1 en 7.1 Er worden minimaal 2 personeelsbijeenkomsten gehouden 

waarbij nieuwe beleidskeuzes centraal staan (+ 10x personeelsborrel met 

aftrap directie).

Personeelsmanagement MT trimester september 37 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

5.2 Er wordt gebruik gemaakt van de reacties op ZorgkaartNederland om 

de verschillende processen te optimaliseren. 

Mngt van processen MT trimester september 37 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

5.3 Management stuurt consequent, tijdig en juist op de 

kwaliteitsmonitor.

Mngt van processen MT trimester september 37 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.12 ZLB’s worden twee keer per jaar gehouden en de inhoudelijke 
overdracht bij verhuizing is geoptimaliseerd (juiste informatie ontvangen, 

juiste informatie bewaren, juiste informatie beschikbaar stellen).

Mngt van processen MT trimester september 37 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Afspraken over aanwezigheid en beschikbaarheid van de diverse 

disciplines

Medewerkersperspectief MT jaarlijks september 37

Beoordeling contact ketenpartners Planning & control MT trimester september 37

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks september 37 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting augustus Planning & control HEAD jaarlijks september 37

Ziekteverzuim augustus Planning & control HEAD jaarlijks september 37

Toename personeelsbezetting 2021 t.o.v. 2018 Medewerkersperspectief MT halfjaarlijks september 37

1.1, 2.2 en 3.3 Vrijheid en dus ook  reductie van medicatie en onvrijwillige 

zorg is een speerpunt in de strategie van St. Franciscus. 

Beleid & Strategie MT trimester september 38 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.3 De mogelijkheden voor extra inzet van VPT is in 2021 onderzocht. Beleid & Strategie MT trimester september 38 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers



1.6 Cliënten kunnen vanaf 2021 (bewezen) meer hun eigen keuzes maken 

en contact hebben met anderen.

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 38 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.7 In 2021 zijn de ADL functies van de cliënten (bewezen) verbeterd door 

beweegstimulering. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 38 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.8 In 2021 is een reductie antipsycotica, antibiotica en onvrijwillige zorg 

gerealiseerd (o.b.v. pilot bijv. 5-tal cliënten). 

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 38 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.9 De privacy van cliënten is geborgd (geen of minimaal aantal meldingen 

van datalekken).

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 38 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

3.1 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair vinden elkaar in het 

gezamenlijk invullen van de zorgvraag.

Personeelsmanagement MT trimester september 38 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.3 Creëren van een werkomgeving waarin zorg, behandeling en facilitair 

optimaal kunnen samenwerken (o.a. investeren in apparatuur en 

faciliteiten; m.n. investering atrium en qwiek-up en silverfit). 

Beleid & Strategie MT trimester september 38 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.4 Er is een strategisch opleidingsplan waardoor de medewerkers 

optimaal worden ondersteund in het verkrijgen van kennis over de 

doelgroep waarmee zij werken en zij blijven voldoen aan de functie eisen.

Beleid & Strategie MT trimester september 38 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

7.6 Wekelijks is er vanuit het management (digitale) communicatie 

richting de medewerkers

Mngt van processen MT trimester september 38 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg augustus Planning & control HEAD maandelijks september 38

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg augustus Planning & control HEAD maandelijks september 38

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks september 38

% cliënten bij wie afgelopen half jaar medicatiereview plaats heeft 

gevonden.

Clientperspectief TL halfjaarlijks september 38

1.10 Extra aandacht voor zinvolle dagbesteding van cliënten leidt tot een 

meetbaar hoger welzijn in 2021. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 39 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.11 Horeca- en gastvrijheidsfunctie is verbeterd (Introductie van resp. 

nieuwe kleding keuken, ‘borrelbus’, ‘kleine kaart’, warme maaltijd om 
17.30, 10x themamaaltijd per jaar, extra investeren in beleving 

eetmoment, diverse proeverijen elk jaar)

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 39 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

2.6 De cliënt ervaart een actieve en structurele betrokkenheid van de 

mantelzorgers in het dagelijkse leven 

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 39 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

5.4 Clientinspraak is in overeenstemming met de wensen van de cliënten 

en de eisen van de overheid. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester september 39 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.2 in 2021 is er een duidelijke visie op het samenspel tussen techniek en 

mens.

Beleid & Strategie MT trimester september 39 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.2 Het belang van transparantie, leren en communicatie wordt 

uitgedragen door het MT o.b.v. apart PvA cultuurverandering. 

Beleid & Strategie MT trimester september 39 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Overzicht leefcirkels, camera's en onrustmedicatie Clientperspectief TL VPH kwartaal oktober 40

2.1 Medewerkers organiseren i.o.m familie minimaal 3 per jaar een 

themabijeenkomst

Personeelsmanagement MT trimester oktober 40 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal Clientperspectief TL kwartaal oktober 40

Aantal clienten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (bijv. breuk 

zonder opname).

Clientperspectief TL kwartaal oktober 40

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks oktober 40 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

Verbeterpunten uitslagen CTO/MTO/Prezo etc. Kwaliteitsbeleid MT maandelijks oktober 41

Exitgesprekken evalueren MT halfjaarlijks oktober 41

2.5 Mantelzorgafspraken zijn een vast onderdeel van het ZLP-gesprek. Mngt van processen MT trimester oktober 41 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

3.2 Alle medewerkers krijgen op verzoek een functioneringsgesprek. Dit 

blijven monitoren.

Personeelsmanagement MT trimester oktober 41 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

PvA Welzijn Clientperspectief en mdw MT jaarlijks oktober 41

Rapportage ‘af te lopen verlof dagen’ Planning & control HEAD kwartaal oktober 41 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks oktober 41 Protocol 'Opbouw van verlof ..'



Rapportage over mogelijke leverancierswisselingen n.a.v. periodieke 

leveranciersbeoordelingen

Bedrijfsvoering MT, TL, Keuken,jaarlijks oktober 41

Werkelijke personeelsbezetting september Planning & control HEAD jaarlijks oktober 41

Ziekteverzuim september Planning & control HEAD jaarlijks oktober 41

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg september Planning & control HEAD maandelijks oktober 42

Kwartaaloverzicht MIC en MOM Clientperspectief secretaresse kwartaal oktober 42

Opstellen exploitatieoverzicht 3
e
 kwartaal Planning & control HEAD kwartaal oktober 42

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg september Planning & control HEAD maandelijks oktober 42

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks oktober 42

Opstellen concept begroting volgend boekjaar Planning & control HEAD jaarlijks oktober 43

3.6 Visie op pensionverblijf, de inzet van VPT en de deelname van WMO-

cliënten is vastgesteld. 

Leiderschap MT trimester oktober 43 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

6.11 De directie zorgt voor gedragen visie op het samenspel tussen 

medewerkers en techniek voor de toekomst

Leiderschap MT trimester oktober 43 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Bespreken exploitatieoverzicht 3
e
 kwartaal Planning & control RvB/HEAD kwartaal oktober 43

Periodieke rapportage Wzd-commissie over antipsychoticagebruik, incl. 

verloop en korte reflectie

Clientperspectief TL VPH kwartaal oktober 43

1.3 In 2021 zal er extra geïnvesteerd worden in leefbaarheid van het 

gebouw en de omgeving (zie begr.).

Mngt van middelen MT trimester november 45 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

Bespreken conceptbegroting Planning & control MT jaarlijks november 45

Bespreken conceptbegroting Planning & control RvB/OR jaarlijks november 45

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks november 45 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

Aanbevelingen ter verbetering van de processen en de AO/IC Bedrijfsvoering MT kwartaal november 46

Bestuursreglement Stichting Verzorging St. Franciscus Bedrijfsvoering MT 5-jaarlijks november 46

Ontvangen klachten Clientperspectief MT kwartaal november 46 wekelijks in MT, beoordeling rode lijn per Q

Opleidingsprogramma 2022 Clientperspectief MT jaarlijks november 46

PvA “Keuken” Clientperspectief Keuken halfjaarlijks november 46

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks november 46 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Werkelijke personeelsbezetting oktober Planning & control HEAD jaarlijks november 46

Ziekteverzuim oktober Planning & control HEAD jaarlijks november 46

4.7 Medewerkers waarderen de wijze waarop de zorgafspraken kunnen 

worden uitgevoerd (c.q. er is o.b.v. voldoende beschikbaarheid kwalitatief 

en kwantitatief personeel) met minimaal een 7.

Waardering medewerkers MT trimester november 47 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

6.7 De zorg is binnen het afgesproken budget/begroting geleverd. Waardering financiers MT trimester november 47 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.8 Er is aantoonbaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van domotica en 

robotica (1,75%) + start werken met apps (medicatie e.d.).

Waardering financiers MT trimester november 47 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg oktober Planning & control HEAD maandelijks november 47

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg oktober Planning & control HEAD maandelijks november 47

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks november 47

Verklaring lerend netwerk Kwaliteitsbeleid en mdw persp. MT jaarlijks november 47

Interne audits Kwaliteitsbeleid MT kwartaal november 48

update werkgroepen Kwaliteitsbeleid MT kwartaal november 48

Controleren of inhoudelijke informatie op website nog klopt Alle onderdelen TL/HEAD/RvBhalfjaarlijks november 48

1.5 Alle medewerkers worden jaarlijks minimaal 2x door de directie 

bijgepraat over de doelen en medewerkers gaan minimaal 2 uur per jaar 

getraind worden in het doorleven van deze visie.

Leiderschap MT trimester november 48 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

Cyclus financien Kwaliteitsbeleid HEAD jaarlijks november 48

Meeloopschema Raad van Bestuur Org., bestuur en leiderschap secretaresse jaarlijks november 48



Innovatie in de Zorg 2022 Clientperspectief TL jaarlijks november 48

Bespreken exploitatieoverzicht 3
e
 kwartaal Planning & control RvB/RvT/HEADkwartaal december 49

Vaststellen begroting Planning & control RvB jaarlijks december 49

Zorgkaartnederland.nl Kwaliteitsbeleid TL maandelijks december 49 scores, opmerkingen, check op verloop ZLB's

Toename personeelsbezetting 2021 t.o.v. 2018 Medewerkersperspectief MT halfjaarlijks december 50

3.4 Medewerkers van zorg, behandeling en facilitair waarderen elkaars 

werk meer door het gezamenlijk invullen van de zorgvraag; zij realiseren 

voor 2021 een gezamenlijke jaarplan (dan wel minimaal gezamenlijk 

overeengekomen speerpunten/acties) met als doel de samenwerking voor 

de cliënten te optimaliseren. 

Waardering medewerkers MT trimester december 50 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

3.5 Medewerkerstevredenheid is periodiek onderwerp van gesprek in MT 

en personeelsbijeenkomsten.

Waardering medewerkers MT trimester december 50 Uitvoering KSF 3: Samenwerking zorg, beh. en fac.

4.5 Het rooster, planning en fiatteren draagt optimaal bij aan de invulling 

van de zorgvraag en de efficiënte inzet van uren (saldo +/- uren 

verbeteren).

Mngt van middelen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 4: Kwaliteit en kwantiteit mdw-ers

5.2 Er wordt gebruik gemaakt van de reacties op ZorgkaartNederland om 

de verschillende processen te optimaliseren. 

Mngt van processen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.12 ZLB’s worden twee keer per jaar gehouden en de inhoudelijke 
overdracht bij verhuizing is geoptimaliseerd (juiste informatie ontvangen, 

juiste informatie bewaren, juiste informatie beschikbaar stellen).

Mngt van processen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.3 Voldoet het systeem waarmee bewoners meer vrijheid kunnen krijgen 

(en personeel wordt ondersteund).

Mngt van middelen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.4 Systeem waarmee de gevolgde scholing wordt gevolgd en 

gewaardeerd (punten/accreditatie) is geëvalueerd.

Mngt van middelen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.3 De website, e-magazine, ons franke glossy , facebook en de narrow 

casting wordt wekelijks geupdate met info.

Mngt van middelen MT trimester december 50 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Bespreken begroting Planning & control RvB/RvT/HEADjaarlijks december 50

Goedkeuren begroting Planning & control RvT jaarlijks december 50

Rapportage ‘overuren’ Planning & control HEAD maandelijks december 50 Protocol 'Opbouw van verlof ..'

Samenwerkingsovereenkomst St. Franciscus en Contourdetwern VPTZ Clientperspectief MT nvt december 50 loopt voor onbepaalde tijd; check op inzet

Werkelijke personeelsbezetting november Planning & control HEAD jaarlijks december 50

Ziekteverzuim november Planning & control HEAD jaarlijks december 50

Managementevaluatie kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Kwaliteitsbeleid Directie jaarlijks december 51

1.6 Cliënten kunnen vanaf 2021 (bewezen) meer hun eigen keuzes maken 

en contact hebben met anderen.

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 51 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.7 In 2021 zijn de ADL functies van de cliënten (bewezen) verbeterd door 

beweegstimulering. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 51 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

In 2021 is een reductie antipsycotica, antibiotica en onvrijwillige zorg 

gerealiseerd (o.b.v. pilot bijv. 5-tal cliënten). 

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 51 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

1.9 De privacy van cliënten is geborgd (geen of minimaal aantal meldingen 

van datalekken).

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 51 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

6.5 De huidige (positieve) financiële positie is minimaal gehandhaafd. Waardering financiers MT trimester december 51 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.6 Verzekeraars en gemeenten zien de afgesproken doelstellingen terug 

in de gemeten cliënttevredenheid (op ZorgkaartNederland). 

Waardering financiers MT trimester december 51 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

6.9 Minimaal 2x per jaar vindt er een dialoog plaats tussen de partners 

(mantelzorger, familie, vrijwilliger, medewerker) over wie welk deel van 

de zorgvraag invult met als doel dat zorg, diensten en/of professionals 

optimaal worden ingezet. 

Waardering maatschappij MT trimester december 51 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig



7.6 Wekelijks is er vanuit het management (digitale) communicatie 

richting de medewerkers

Mngt van processen MT trimester december 51 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Aanpak van kwaliteitsbevordering Medewerkersperspectief TL jaarlijks december 51 betreft inzet verpleegkundigen niveau 4

Gerealiseerde productie intra- en extramurale zorg november Planning & control HEAD maandelijks december 51

Productiviteitspercentage afdeling extramurale zorg november Planning & control HEAD maandelijks december 51

Rapportage inzet fte's vs. zorgzwaarte (VZH - VPH) Planning & control HEAD maandelijks december 51

1.10 Extra aandacht voor zinvolle dagbesteding van cliënten leidt tot een 

meetbaar hoger welzijn in 2021. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 52 Uitvoering KSF 1: De leefomgeving is veilig ..

2.6 De cliënt ervaart een actieve en structurele betrokkenheid van de 

mantelzorgers in het dagelijkse leven 

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 52 Uitvoering KSF 2: Betrekken mantelzorgers

5.3 Clientinspraak is in overeenstemming met de wensen van de cliënten 

en de eisen van de overheid. 

Eindresultaten voor clienten MT trimester december 52 Uitvoering KSF 5: “Wat zou je zelf prettig vinden”

6.10 Er wordt beoordeeld welke investeringen in extramurale expertise 

nodig zijn, zodat cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Waardering maatschappij MT trimester december 52 Uitvoering KSF 6: De zorg is doelmatig

7.4 Er wordt minimaal 6x per jaar in de algemene media over de 

succesfactoren gecommuniceerd + meer exposure d.m.v. banners, 

‘beurzen, reclame op auto, fietsen.

Waardering maatschappij MT trimester december 52 Uitvoering KSF 7: Bekendheid

Uitslag clientenraadpleging bewoners Kwaliteitsbeleid nvt wordt zorgkaartnederland.nl

Uitslag clientenraadpleging clienten thuiszorg Kwaliteitsbeleid nvt wordt zorgkaartnederland.nl

Uitslag clientenraadpleging vertegenwoordiging bewoners Kwaliteitsbeleid nvt wordt zorgkaartnederland.nl








