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Plan van Aanpak St. Franciscus Facilitair 
Mei 2021 

 

Inleiding 

In de visie van St. Franciscus staan bewoners en gasten centraal. Wij streven ernaar om 

persoonsgerichte zorg te leveren in een vertrouwde en gemoedelijke omgeving. Bewoners, 

medewerkers en gasten dienen deze vertrouwdheid en gemoedelijkheid direct bij het 

binnentreden van St. Franciscus te ervaren. Dit start bij de ontvangst door medewerkers van 

de Vertoeverij. Daarnaast zijn ook de overige facilitaire diensten erg zichtbaar. Daarom is er 

in 2019 samen met Care Culinair een traject gestart om de facilitaire dienstvoering verder te 

professionaliseren.  

 

Concreet betekent dit dat er een aansluiting moet zijn tussen ‘buiten en binnen’: de 

bourgondische en gastvrije Brabantse sfeer willen wij ook binnen St. Franciscus uitstralen. In 

2020 zijn er al verschillende stappen gezet op deze route en ook in 2021 werkt St. Franciscus 

verder aan de professionalisering van onze facilitaire diensten van keuken, huishoudelijke 

dienst en wasserij. In dit Plan van Aanpak worden eerst de verbeterpunten gegeven, 

vervolgens wordt er een tijdspad gegeven met concrete actiepunten en wordt de evaluatie 

en borging van het plan van aanpak behandeld.  

 

De verbeterpunten 

Optimalisatie van de processen in de keuken 

In 2020 zijn de processen in de keuken omgezet naar een ontkoppeld productieproces om 

verdere optimalisatie van kwaliteit en efficiency voor de maaltijden voor zowel de 

Vertoeverij, de afdelingen en de thuisbrengservice door te voeren. De nieuwe processen in 

de keuken zijn er zo op ingericht dat de warme maaltijd bij de lunch én bij het diner kan 

worden geserveerd.  

 

Om cliënten de hoogste kwaliteit en variëteit in maaltijden te bieden is in 2020 de 

menucyclus herzien, waarbij rekening wordt gehouden met streek- en seizoenproducten en 

de schijf van vijf. Om een passende en gezonde menucyclus te borgen wordt dit gedurende 

het jaar door de koks geëvalueerd. Daarnaast wordt er door de koks in het tweede kwartaal 

van 2021 gewerkt aan een receptenboek dat als basis dient voor alle bereidingen in de 

keuken en het restaurant.  

 

Het uiteindelijke doel voor 2022 is om de keuken fysiek meer te betrekken bij de Vertoeverij 

en frontcooking te introduceren. De gerechten zullen dan in de Vertoeverij worden 

klaargemaakt, waardoor een beleving wordt gecreëerd voor bewoners en andere gasten. 

Dan kunnen thema’s makkelijker worden ingezet en kan de rol van gastvrouw in combinatie 
met de koks verder geoptimaliseerd worden.  

 

Borging randvoorwaarden van de maaltijdvoorziening 

In 2021 wordt er zowel in de keuken als in de Vertoeverij gewerkt aan het 

professionaliseren van de HACCP-registraties. In maart 2021 is de uitrol van een digitaal 

HACCP-registratie systeem genaamd Vers & Veilig gestart. De medewerkers van de keuken 

en de Vertoeverij voeren alle digitale HACCP-registraties in dit systeem uit. Daarnaast 

worden schoonmaakwerkzaamheden ook vastgelegd in dit digitale systeem. Wanneer taken 
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niet worden uitgevoerd of een registratie niet binnen de toegestane normen valt wordt de 

teamleider hier automatisch van op de hoogte gesteld. Op deze manier worden de 

processen geborgd.   

 

Daarnaast wordt er bij Zorgcentrum St. Franciscus onderzocht hoe verspilling inzichtelijk kan 

worden gemaakt en hoe we dit structureel kunnen reduceren. Door het gebruik van een 

nieuwe backoffice van het kassasysteem van Martens kan men door middel van rapportages 

uitlezen wat de cumulatieve zijn. Vervolgens kan door middel van deze database worden 

ingespeeld op de behoeften.   

 

Meer mogelijkheden in de Vertoeverij 

De Vertoeverij ondergaat op dit moment een transformatie met als doel om zowel de 

ontvangstruimte als het horecagedeelte meer te betrekken bij de omgeving. De visie van het 

geheel is om een meer bourgondische sfeer te creëren waar bewoners en gasten gastvrij 

worden ontvangen. Het doel is om de ruimte van de Vertoeverij beter te benutten door een 

omgeving die te creëren die zich makkelijk leent voor samenkomsten, recepties met families 

en vrienden, maar ook voor kerkelijke activiteiten.  

 

De maaltijdvoorziening in de Vertoeverij zal ook meer gastvrij worden verzorgd. Wanneer 

de coronamaatregelen worden versoepeld en de Vertoeverij weer wordt geopend, wordt de 

mogelijkheid om de warme maaltijd op ieder gewenst moment te nuttigen verder 

geïmplementeerd. Daarnaast zal in de toekomst een kleine kaart worden geïntroduceerd.  

 

Daarnaast is tijdens de PREZO Care audit geconstateerd dat de ontvangst van gasten bij St. 

Franciscus beter kan. De transformatie van een receptie naar een Vertoeverij met 

gastvrouwen is hierin de sleutel. In 2021 wordt de verbouwing van de receptie naar een 

koffiecorner waar men gastvrij wordt ontvangen verder gerealiseerd. Het idee is dat gasten 

worden ontvangen door de gastvrouw / gastheer en onder het genot van een kop verse 

koffie kunnen wachten op zijn of haar afspraak. Deze koffiecorner dient te worden 

betrokken bij de Vertoeverij. Hiervoor zal in 2022 ook het meubilair van de Vertoeverij 

onder de loep worden gehouden om te kijken of we de transformatie naar een 

bourgondische Vertoeverij verder kunnen voortzetten. Ook het terras zal hierin worden 

meegenomen. In het vierde kwartaal van 2021 wordt onderzocht of dit budget technisch in 

2022 kan worden aangepakt.  

 

Om altijd persoonsgerichte zorg en dienstverlening te kunnen bieden, ook aan onze 

bewoners met een psychogeriatrische hulpvraag, dienen de medewerkers van de facilitaire 

dienstverlening te worden meegenomen in een scholing over het omgaan met dementie en 

onbegrepen gedrag. De verpleegkundige van IDW heeft in samenspraak met de psycholoog 

een algemeen omgangsadvies geschreven bij dementie en Parkinson. Medewerkers van de 

facilitaire dienstverlening krijgen een klinische les over dit omgangsadvies wanneer de 

corona maatregelen worden versoepeld.  

 

We zetten ons in voor een hogere werktevredenheid van de medewerkers van de HHD 

In een recent adviesrapport opgesteld naar aanleiding van het MTO, de PREZO Care audit en 

gesprekken met medewerkers wordt geconcludeerd dat de medewerkers van de HHD zich 

nauwelijks verbonden voelen met de organisatie. In 2021 gaan we werken aan de 
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samenwerking tussen de teams van St. Franciscus en met name met de HHD. Contacten 

tussen de HHD en zorgmedewerkers dienen te worden gefaciliteerd.  

 

Daarnaast dienen de verwachtingen van de medewerkers van de HHD en de organisatie (MT 

en zorgmedewerkers) gelijk te worden gestemd. Om te beginnen worden de werkroosters 

van de HHD nagelopen op discrepanties en wordt er in deze roosters gecorrigeerd voor 

leeftijd en/of beperkingen. In Q3 van 2021 wordt de formatie opnieuw berekend door mee 

te lopen met de diensten en kritieke diensten in kaart te brengen. Daarnaast wordt 

overwogen of werken in teamverband per cluster efficiënter kan zijn dan de huidige situatie. 

De teamleider facilitair zal deze overweging bij de berekening van de nieuwe formatie 

meenemen.  

 

Concrete lijst van actiepunten 

Bovenstaand is in grote lijnen beschreven wat de visie van St. Franciscus is voor de komende 

jaren op het gebied van de verdere professionalisatie van de facilitaire dienstverlening. Om 

dit te bereiken is er een concrete lijst van actiepunten geformuleerd:  

 

Borging van de randvoorwaarden 

1. De menucyclus dient vierjaarlijks te worden geëvalueerd. 

2. De koks ontwikkelen een receptenboek.  

3. Het nieuwe kassasysteem wordt geïmplementeerd.  

 

Transformeren naar een gastvrije omgeving 

4. De ontvangstbalie wordt getransformeerd naar een koffiecorner om een horeca-

achtige uitstraling te hebben.  

5. De selfservice koffiecorner krijgt een warme aankleding met diverse details die 

zorgen voor een bourgondische uitstraling. 

6. De poedermachine wordt vervangen door een koffiebonen machine om het 

gevoel van verse koffie verder te optimaliseren. 

7. De wanden worden voorzien van een warme, ambachtelijke uitstraling en 

aangekleed met ambachtelijke ingrediënten die een gevoel van bourgondische 

en Brabantse gezelligheid oproepen.  

8. Het meubilair van de Vertoeverij wordt deels aangepast naar een andere setting. 

 

Verbinding tussen de keuken en de Vertoeverij 

9. Realiseren van open frontcooking om een extra beleving te bieden tijdens de 

maaltijd. 2022 

10. Het uitrollen van thema’s in de Vertoeverij. 
11. Bewoners en gasten krijgen de mogelijkheid om op ieder gewenst moment 

gedurende de dag de warme maaltijd te nuttigen.  

12. Er wordt een kleine kaart geïntroduceerd.  

 

Van receptionist naar gastvrouw/gastheer 

13. Nieuwe werkkleding introduceren die passend is voor de rol als 

gastvrouw/gastheer. 

14. Gastvrouwen en gastheren krijgen een scholing op het gebied van gastvrijheid en 

bejegening naar elkaar en gasten.  
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15. Er wordt een scholing aangeboden over de juiste omgang met mensen met 

dementie of onbegrepen gedrag. 

16. Optimaliseren van de inrichting van de administratieve taken in de Vertoeverij. 

17. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid, waardoor ze zich meer 

betrokken voelen en gemotiveerd raken.  

De huishoudelijke dienst; van eiland naar eenheid 

18. De werkroosters van de HHD worden nagelopen. 

19. Contacten tussen de zorg en medewerkers van de HHD worden gestimuleerd en 

gefaciliteerd. 

20. Medewerkers van de HHD worden meegenomen in de scholing over de juiste 

omgang met mensen met dementie of onbegrepen gedrag.  

21. De teamleider facilitair zorgt voor meer zichtbaarheid en plant met regelmaat 

teamoverleggen.  

22. Medewerkers van de wasserij dienen meer controle te krijgen over het 

bestelproces. 

 

Meer betrekken van weekendhulpen 

23. De weekendhulpen dienen meer betrokken te worden bij het proces door middel 

van een digitaal logboek. 

24. Er worden met regelmaat overleggen gepland voor de  weekendhulpen, 

waarvoor zij zelf input kunnen aanleveren.  

25. Waar mogelijk wordt er meer verantwoordelijkheid gegeven aan de 

weekendhulpen.  

 

Evaluatie/borging 

De actiepunten zullen middels een PDCA cyclus worden geïmplementeerd. Op de volgende 

pagina is een tijdspad weergeven voor de implementatie en evaluatie.   
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Tijdspad Verantwoordelijk Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2022 

Borging randvoorwaarden           

De menucyclus wordt geëvalueerd Koks          

Ontwikkeling van een receptenboek Koks          

Implementatie kassasysteem TL          

Transformeren naar een gastvrije omgeving           

Transformatie ontvangstbalie naar koffiecorner TL          

Warme aankleding selfservice koffie corner TL          

Poedermachine vervangen door bonenmachine voor verse koffie TL          

De wanden voorzien van warme stickers TL          

Meubilair van de Vertoeverij en evt terras aanpassen TL          

Verbinding tussen de keuken en de Vertoeverij           

Realiseren van open frontcooking TL / Koks          

Uitrollen van thema's in de Vertoeverij MT          

De warme maaltijd kan op ieder moment van de dag worden genuttigd TL / Koks          

Introductie kleine kaart TL / Koks          

Van receptionist naar gastvrouw/gastheer           

Nieuwe werkkleding in de Vertoeverij TL          

Scholing aanbieden over gastvrijheid en bejegening voor 

gastvrouw/heer TL          

Scholing aanbieden over omgaan met dementie voor gastvrouw/heer 

en medewerkers van de HHD VP          

Optimaliseren administratieve taken Vertoeverij           

Geven van meer verantwoordelijkheid aan medewerkers facilitair           

De Huishoudelijke dienst; van eiland naar eenheid           

Nalopen van de werkroosters  TL          

Contacten tussen zorg en HHD stimuleren MT          

Meer zichtbaarheid van de TL TL          

Meer controle voor de medewerkers van de wasserij TL / Wasserij          
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Meer betrekken van de weekendhulpen           

Overleggen plannen met de weekendhulpen TL          


