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1. Inleiding 

Voor je ligt het opleidings- en ontwikkelingsplan van Zorgcentrum St. Franciscus voor 2021. Dit plan 

sluit aan op het opleidingsplan van 2020, welke we vanwege corona niet volledig hebben kunnen 

uitvoeren.  

 

Onze doelstelling blijft onveranderd: Zorgcentrum St. Franciscus wil voor de ouderen van Gilze het 

sociale middelpunt zijn, optimale zorg en een gevarieerde dienstverlening aanbieden in een open, 

gemoedelijke en gastvrije sfeer. Wij werken respectvol en vakkundig en met een warme 

betrokkenheid. We handelen daarbij vanuit onze kernwaarden Persoonsgericht, Met Elkaar en 

Vertrouwd. 

 

In samenwerking met diverse partijen zoals gemeente, lokale welzijnsorganisaties en 

opleidingsinstituten geven we hier invullen aan. Maar in de eerste plaats zijn het onze medewerkers 

die hier invulling aan moeten geven. En dat beperkt zich niet alleen tot de zorgmedewerkers. 

Ontwikkelingen op het gebied van ICT, domotica en andere vormen van techniek zullen meer en meer 

onderdeel uit gaan maken van het zorgproces. Vaardigheden op dit gebied worden daarom 

belangrijker. 

 

Zorgcentrum St. Franciscus beschikt over een eigen keuken en een mooi restaurant. Deze faciliteiten 

kunnen nog beter ingezet worden om de toenemende vraag naar zorg en aanvullende diensten te 

kunnen bedienen. Andere facilitaire diensten zoals gebouwenbeheer, ICT-onderhoud en 

ondersteuning, technisch beheer en schoonmaak en onderhoud kunnen een grotere bijdrage leveren 

aan onze primaire taak. Want dat staat vast: de zorgvraag en zorgzwaarte van onze cliënten zal de 

komende jaren toenemen en daar hebben we alle organisatieonderdelen hard bij nodig.  

 

Om de dienstverlening kwalitatief en kwantitatief te realiseren is de organisatie zich ervan bewust dat 

goed werkgeverschap en het aantrekkelijk blijven als werkgever in de zorg van essentieel belang is. 

Opleiden en ontwikkelen van medewerkers vormt hier een belangrijk onderdeel van. Dit opleidings- en 

ontwikkelingsplan zet de hoofdlijnen van het opleidingsbeleid binnen St. Franciscus uiteen (gebaseerd 

op het strategisch plan en het meerjarenbeleidsplan en het huidige personeelsbeleid). 
 

Onze medewerkers zijn professionals en leveren kwalitatief hoogstaande zorgverlening, ieder op 

zijn/haar eigen werkgebied. Zij houden rekening met de behoeften en wensen van onze cliënten. Het 

denken en handelen van onze medewerkers is cliëntgericht en gaat uit van de missie en visie. De 

missie en visie van St. Franciscus wordt samengevat in de slogan: “Groot in gemoedelijkheid en 
gastvrijheid”. Onze belangrijkste kwaliteitsnorm is dat iedere cliënt zich gezien en gehoord voelt en 

deskundig en respectvol benaderd wordt door betrokken medewerkers. Het opleidings- en 

ontwikkelingsbeleid richt zich dan ook op deze twee pijlers: deskundigheid en attitude van 

medewerkers in alle functies. 
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2. Doelstellingen 

Het opleidingsbeleid is ondersteunend aan de realisatie van de missie en visie van St. Franciscus. Het 

opleidingsbeleid kent de volgende doelstellingen: 

 

 Deskundigheidsbevordering 

Realisatie van de intern benodigde deskundigheid (zowel qua algemeen opleidingsniveau en qua 

specialistische/ inhoudelijke deskundigheid op deelterreinen) om de verschillende cliëntgroepen 

van St. Franciscus kwalitatief goed te kunnen bedienen.  

 Compliance 

Voldoen aan wettelijke normen en eisen (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfshulpverlening, 

arbo en hygiëne). 

 Attitude 

Medewerkers zijn zich bewust van (het effect van) hun handelen, passen hun gedrag aan op de 

gewenste attitude binnen Sint Franciscus en zijn in staat om in dit kader feedback te geven en te 

ontvangen. 

 Teamontwerp 

Medewerkers zijn in staat om zelfstandig en in samenwerking binnen het team hun werk in te 

richten en nemen hier ook de verantwoordelijkheid voor. Medewerkers signaleren ook zelf 

wanneer er verbeteringen mogelijk zijn en geven de eventuele lacunes en/of gerichte 

ondersteuningsbehoefte aan bij de leidinggevenden. 

 Welzijn 

De zelfredzaamheid van cliënten wordt maximaal ondersteund. Het tegengaan van eenzaamheid en 

bewegen maken hier integraal onderdeel van uit. Medewerkers passen hier hun attitude en manier 

van handelen en communiceren op aan. 

 Instroom  

De ontwikkeling van de organisatie wordt ondersteund door het binnenhalen van leerlingen en 

stagiaires van uiteenlopende opleidingen.  

 Doorstroom  

Het behouden en ontwikkelen van medewerkers is belangrijk om kennis binnen te houden en 

medewerkers die ambities hebben te motiveren.  

 Specialisatie 

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich met name in de diepte te ontwikkelen binnen de 

organisatie.  

 Mantelzorg 

Cliëntenzorg wordt gecoördineerd door verzorgenden. Medewerkers pakken hierbij hun 

verantwoordelijkheid op als eerste aanspreekpersoon voor de cliënt en diens mantelzorger(s). 

 

Bij de invulling van het opleidings-en ontwikkelingsbeleid zullen de hier boven genoemde thema’s 

terugkomen. 
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3. Ontwikkelingen – intern en extern 

3.1 Ontwikkelingen op het gebied van cliëntenzorg in relatie tot de inzet van medewerkers 

Voor de visie van St. Franciscus op de oudere zorg en de rol van de zorgmedewerker hierin verwijzen we 

naar het boekje: ‘Ons Plan’. Naast de ontwikkelingen t.a.v. de zorg en de arbeidsmarkt wordt in dit 

visiedocument ook de link gelegd naar onze kernwaarden en de wens naar verder digitalisering. 

 

3.2 Ontwikkelingen op gebied van ICT en domotica 

In 2021 gaan we verder met de verdere digitalisering en het gebruik van digitale ondersteunende 

middelen. Een nieuwe ICT-omgeving waarbij we zoveel mogelijk in de cloud werken, het gebruik van 

Ipads en mobiele telefoons, apps , slimme camera’s, leefcircels en zorgrobots. Dit betekent dat digitale 

vaardigheden niet langer een prettige bijkomstigheid zijn, maar langzaam maar zeker een must 

worden. In het ontwikkelen van onze mensen zal hiervoor vanaf heden stelselmatig aandacht moeten 

zijn. 

 

3.3 Ontwikkeling facilitaire en ondersteunende afdelingen 

Een laatste belangrijke trend is dat we in toenemende mate zien dat in aanvulling op de helpende en 

de helpende plus de facilitaire en ondersteunende afdelingen (en ook de assistenten welzijn) een 

belangrijke rol krijgen in het mede organiseren van de zorg. Het verzorgen van de maaltijd in de 

Vertoeverij gaat steeds meer gepaard met ondersteuning in de zorg. De vaardigheden van en de 

communicatie tussen alle betrokken medewerkers dient hierbij continu een punt van aandacht te zijn. 

Op dit vlak zal dan ook ontwikkeling en opleiding nodig zijn. Ook in 2021 is het dus zaak dat we 

nadrukkelijk oog hebben voor de opleiding en training van de niveau 0, 1 en 2. In het 

opleidingsprogramma komt dit daarom ook specifiek terug. Voor de niveaus 3 en hoger geldt een 

andere aanpak (zie volgende paragraaf). 

4. Middelen 

Voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid wordt in 2021 5% van de loonsom als opleidingsbudget 

gereserveerd. Dit budget is alleen bestemd voor de daadwerkelijke kosten voor inkoop van de 

opleiding/training én de uren die de medewerker aan de opleiding of cursus in zijn arbeidstijd besteedt 

(verleturen). De uren en kosten voor (team)overleggen vallen hier dus buiten.  

Ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning en begroting opgesteld.  Na invulling van het jaarlijkse 

opleidingsprogramma wordt het restant budget gebruikt voor het financieren van het 

kwaliteitsregister (e-learning). 

 

In de begroting wordt een regulier budget vastgesteld voor bij- en nascholing van medewerkers om te 

voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast wordt in de begroting een bedrag opgenomen 

voor individuele opleidingen én voor opleidingen in het kader van verdere ontwikkeling en 

professionaliseren (bijv. deelname aan workshops en congressen). 

 

5. Opleiden en ontwikkelen binnen St. Franciscus 

Om voorbereid te zijn op de huidige en toekomstige behoefte van cliënten en de (toenemende) 

kwaliteitseisen, is het opleiden van medewerkers zoals aangegeven een belangrijk speerpunt voor St. 

Franciscus.  
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Enerzijds is competentiebevordering van medewerkers van belang voor het deskundig uitvoeren van 

de zorg- en dienstverlening en het beleid. Anderzijds zal de ontplooiing van medewerkers bijdragen 

aan een hogere tevredenheid in het werk.  

Competentiebevordering, of bij- en nascholing, is meer dan het volgen van een opleiding, een cursus, 

een training, een themabijeenkomst of deelname aan een congres, symposium of workshop. Andere 

mogelijkheden om competenties verder te ontwikkelen zijn doelbewust meer werkervaring opdoen, 

stages bij andere organisaties of afdelingen, een zelfstudie of een instructie door een collega. 

 

5.1 Collectief opleiden 

Een deel van het opleidingsprogramma binnen St. Franciscus wordt collectief aangeboden, veelal in de 

vorm van incompany-trajecten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om opleidingen en trainingen 

die gericht zijn op een specifieke groep medewerkers, op basis van hun functie. Incidenteel kan het 

voorkomen dat álle medewerkers van St. Franciscus geschoold worden, dit komt echter alleen voor 

wanneer het grootschalige veranderings- of cultuurtrajecten betreft.  

Collectieve opleidingen betreffen vaak (verplichte) scholingen die voortvloeien uit wettelijke normen 

en eisen, zoals bedrijfshulpverlening, hygiëne, mondzorg, til en transfertechieken).  

Daarnaast kan een collectieve opleiding of training aangeboden worden als dit noodzakelijk is voor het 

kennis- of vaardigheidsniveau van een grote groep medewerkers, gesignaleerd door de teamleiders 

dan wel wanneer meerdere medewerkers hiertoe de behoefte uiten.  

Waar mogelijk worden scholingen intern verzorgd door eigen deskundige medewerkers (bijvoorbeeld 

via klinische lessen) of afgenomen via samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld GeriCare.  

De collectieve opleidingen zijn opgenomen in het jaarlijkse scholingsprogramma. 

 

5.2 Individueel opleiden 

Naast collectief opleiden biedt St. Franciscus ook de mogelijkheid voor een individuele opleiding of 

training, dit op verzoek van de medewerker en/of de teamleider. De teamleider beoordeelt nut en 

noodzaak van de opleiding en de kosten. De criteria voor deze beoordeling zijn: 

- Levert de opleiding een bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening? 

- Zijn er financiële middelen beschikbaar? 

- Is de medewerker voldoende competent om de opleiding af te ronden? 

- Is de opleiding passend binnen het strategisch personeelsbeleid? 

Daarnaast kan de organisatie het initiatief nemen om medewerkers specifieke opleidingen te 

laten volgen.  

 

5.3 Opleidingsplaatsen en stages 

St. Franciscus is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks meerdere stageplaatsen (ongeveer 20 voor de 

reguliere MBO-/HBO-stagiaires) en BBL-opleidingsplaatsen voor diverse niveaus en functies. Dit is een 

belangrijke kweekvijver voor potentiële medewerkers en gezien de krapte op de arbeidsmarkt ook 

voor ons een steeds grotere noodzaak om zelf medewerkers op te leiden. 

Medewerkers die reeds bij ons in dienst zijn, komen in aanmerking voor een (vervolg) BBL-opleiding, 

om zo de interne doorstroming te bevorderen en medewerkers een mogelijkheid te bieden om door te 

groeien. St. Franciscus stimuleert juist deze niveau verhogende opleidingen en nodigt medewerkers uit 

om hun ambitie hiervoor aan te geven bij zijn/haar teamleider. Na een gesprek beoordeelt de 

teamleider of de medewerker hiervoor inderdaad in aanmerking komt. 

Tevens kan er voor de invulling van de BBL-opleidingsplaatsen extern geworven worden. 
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Voor de BBL-trajecten wordt een leer-arbeidsovereenkomst met de (nieuwe) medewerker 

overeengekomen, waarin o.a. afspraken over de arbeidsduur (minimaal 24 uur per week) vastliggen, 

alsmede de vergoedingsregeling voor de studiekosten (70% door St. Franciscus, 30% eigen bijdrage die 

na diplomering alsnog vergoed wordt door St. Franciscus). Ook wordt in deze overeenkomst een 

terugbetalingsregeling afgesproken. 

Voor de begeleiding van leerlingen en stagiaires zijn meerdere medewerkers opgeleid als 

werkbegeleider. Ook is er een praktijkopleider in dienst. 

 

5.4 Bevoegdheid en bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen in het kader van de 

Wet BIG 

Als onderdeel van het opleidingsprogramma volgen zorgmedewerkers verplichte periodieke 

bijscholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen. 

Scholing en toetsing vindt plaats in nauw contact met onze eigen hbo-verpleegkundigen. 

Verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun BIG-registratie en 

herregistratie alsmede het behalen van de benodigde accreditatiepunten. 

Zie ook: Beleid voorbehouden en risicovolle handelingen 

 

5.5 Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) 

Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf, opgesteld, in samenwerking 

met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars. Deze partijen hebben 

gezamenlijk bepaald wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheid bevorderende 

activiteiten moet doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. 

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten dus actief werken aan deskundigheidsbevordering.  

Zorgcentrum St. Franciscus biedt iedere Verzorgende en Verpleegkundige (niveau 3, 4, 5 en 6) sinds 

2019 een lidmaatschap aan bij V&VN, waaraan het Kwaliteitsregister gekoppeld is. BBL’ers en 
oproepkrachten vallen hier buiten. 

Medewerkers houden zelf hun kwaliteitsregister bij en jaarlijks is dit onderwerp van gesprek met de 

teamleider zorg.  

Het Kwaliteitsregister is een online register en dus een eenvoudig hulpmiddel om aan te tonen dat 

deskundigheid op peil is gehouden. De medewerker zorgt zelf voor uploaden van certificaten e.d.  

 

Binnen het Kwaliteitsregister zijn de verpleegtechnische vaardigheden verplicht (3-jaarlijks), de rest is 

naar eigen inzicht in te vullen. Het kwaliteitsregister is het uitgangspunt om te bepalen of iemand 

kwalitatief de juiste zorg kan leveren; we gaan dit in principe niet vermengen met een eigen set 

normen. 

 

Investering en vergoeding  

Over een periode van vijf jaar moet de Verzorgende of Verpleegkundige respectievelijk 160 en 184 

punten behalen. Dit betekent dat er jaarlijks 32 of 37 punten behaald moeten worden. Voor ieder punt 

staat +/- 1 uur tijdsinvestering.  

St. Franciscus vergoed 80% van de tijdsbesteding in uren, dit aan de hand van de geregisterde uren in 

het kwaliteitsregister. De overige 20% van de uren investeren medewerkers zelf, ervan uitgaande dat 

ook zij hun verantwoordelijkheid hebben in het op peil houden van hun vaardigheden.  

De teamleiders zorg beoordelen aan de hand van het kwaliteitsregister hoeveel punten er behaald zijn 

en gaan hier indien nodig met de medewerker over in gesprek. 
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De CAO geeft aan dat minimaal 2% van de personeelskosten aan opleiding en ontwikkeling dient te 

worden besteed. Aangezien St. Franciscus nadrukkelijk wil investeren in de capaciteiten van alle 

medewerkers willen wij ruim boven deze norm zitten en streven we dit jaar naar 5%.  

 

6. Uitvoering 

6.1 Opleidingsprogramma 

Het opleidingsprogramma (scholingsplan) wordt opgesteld per kalenderjaar als onderdeel van de 

begrotingscyclus. De teamleiders dienen hiertoe jaarlijks een aanvraag in, welke besproken wordt in 

het MT en daarna vastgesteld en gepubliceerd wordt. Het jaarlijkse scholingsplan wordt ook met de 

OR doorgenomen.  Het opleidingsprogramma is verder uitgewerkt in een bijbehorend Excel-bestand. 

 

6.2 E-learning 

In toenemende mate wordt deskundigheidsbevordering aangeboden in de vorm van e-learning. 

Hiervoor werken we samen met The Competence Group. De e-learning is ook gekoppeld aan de Vilans 

protocollen waarmee wij werken en tevens is er een link met het kwaliteitsregister, waardoor 

behaalde scholingspunten automatisch opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de 

betreffende medewerker.  

 

6.3 Vakliteratuur, bezoek symposia en congressen, lerend netwerk 

St. Franciscus heeft voor de medewerkers enkele abonnementen op vakliteratuur. De medewerkers 

hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan symposia en congressen. Hier wordt ad-hoc gebruik 

van gemaakt, op basis van interesse, vooral door de teamleiders. Er wordt verwacht dat verzamelde 

informatie wordt gedeeld met collega’s.  
 

6.4 Subsidies 

Binnen St. Franciscus wordt gebruik gemaakt van diverse  subsidiemogelijkheden voor opleidingen. 

Wanneer gelden beschikbaar worden gesteld door VWS wordt hier gebruik van gemaakt. St. Franciscus 

maakt ook gebruik van de SectorplanPlus gelden.  

 

6.5 Regelingen en vergoedingen  

Afspraken over vergoeden van studiekosten, tijdsinvestering, e.d. worden voor (veelal individuele) 

opleidingen van € 750,- of meer door P&O vastgelegd in een studieovereenkomst. Hierin worden 

tevens afspraken gemaakt over terugbetaling van de gemaakte studiekosten, bijvoorbeeld bij het 

tussentijds beëindigen van de opleiding of bij uit dienst gaan tijdens de opleiding of kort na het 

behalen van het diploma.  

 

6.6 Registratie van diploma’s en certificaten 

Medewerkers die een opleiding of training afronden in het kader van hun werkzaamheden bij St. 

Franciscus, leveren een kopie aan van het ontvangen diploma, certificaat of bewijs van deelname bij 

P&O. De kopie van het diploma of certificaat wordt bewaard in het individuele personeelsdossier.  
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7. Evaluatie 

Alle gevolgde collectieve en individuele opleidingen en trainingen worden door St. Franciscus 

geëvalueerd. Deze evaluatie vindt zowel individueel en (indien van toepassing) collectief plaats. Voor 

de individuele evaluatie wordt aan medewerkers, maar ook aan teamleiders, gevraagd om een 

evaluatieformulier in te vullen. De collectieve evaluatie vindt doorgaans plaats in het teamoverleg. 

Op basis van de evaluaties worden de ervaringen met de trainer (deskundig, plezierig, agogische 

vaardigheden, werkmethodieken) en het trainingsinstituut (prijs, communicatie, afspraken nakomen) 

besproken en zo nodig afspraken gemaakt over het continueren van de samenwerking. 

Indien de trainer of het trainingsinstituut evaluaties voor eigen gebruik verzameld, worden deze 

opgevraagd door St. Franciscus. 

Zie ook: Formulier evaluatie opleiding 

 

Monitoring van de resultaten en het budget vindt tweemaal per jaar plaats (mei en november) via 

rapportage aan het managementteam door de teamleiders.  

 

Jaarlijks wordt het opleidingsoverzicht door het MT geëvalueerd waarbij de belangrijkste vragen zijn:  

 Zijn de in het overzicht genoemde opleidingen ook daadwerkelijk uitgevoerd. 

 Zijn de opleidingsbehoeften van de medewerkers in lijn met de opleidingsbehoeften van de 

organisatie? 

 Hebben we gehoor kunnen geven aan de opleidingswensen van de medewerkers? 

 Waar zitten de verbeterpunten? 

 

Evaluatie kan aanleiding zijn tot aanpassingen van het opleidings- en ontwikkelingsprogramma. 

 

  

 

 

. 


