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Voorwoord  
St. Franciscus wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Met de informatie en 
cijfers in dit kwaliteitsverslag willen wij hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.  

1. Strategische richting 
De strategie van St. Franciscus is gericht op de toekomstbestendigheid van onze zorg- en 
dienstverlening. St. Franciscus heeft in Ons Plan (2019) haar toekomstvisie beschreven. Hierin wordt 
beschreven dat de huidige institutionele verpleeghuizen geen tot weinig toekomst hebben. De 
toekomst van de ouderenzorg ligt in het geriatrisch begeleid wonen. Door toepassing van technologie, 
preventieve activiteiten en inzet van informele zorg in combinatie met professionele zorg kunnen 
mensen met dementie zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is niet alleen van positieve invloed op de 
kwaliteit van leven (handhaven eigen regie van cliënt of partner), maar ook op de betaalbaarheid van 
de zorg. Eind 2020 werd tijdens de PREZO Care audit geconcludeerd dat Ons Plan nog onvoldoende 
was geïmplementeerd op de werkvloer. Daarom is in 2021 een praatplaat ontwikkeld over de 
toekomst van St. Franciscus waarin visueel de route wordt uitgestippeld voor St. Franciscus.  
 
Verder zijn wij in september 2021 een samenwerking aangegaan met een externe partij om de visie 
rondom e-Health in de thuissituatie vorm te geven. Dit traject heeft ons inzicht gegeven in mogelijk 
relevante e-Health-oplossingen die wij kunnen toepassen, waardoor ouderen langer taken zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Verder is onderzocht welke stappen St. Franciscus nog moet nemen om zich op de 
toekomst voor te bereiden. In 2022 zullen wij gaan investeren naar aanleiding van de verkregen visie 
op e-Health om onze cliënten zo veel mogelijk te ondersteunen in de thuissituatie en onze 
zorgmedewerkers waar mogelijk te ontlasten.  

2. Cliënten & Waardering 
St. Franciscus hecht veel waarde aan de inspraak van cliënten en probeert keuzes zo veel mogelijk in 
overleg met de cliëntenraad tot stand te laten komen. De cliëntenraad wordt vrijwel bij alle 
gelegenheden betrokken en is hierbij ook altijd vertegenwoordigd. Dit reikt van overleggen met het 
zorgkantoor tot feestelijkheden. In 2021 is de cliëntenraad actief betrokken bij een aantal 
onderwerpen, maar zijn er minder overleggen geweest dan in voorgaande jaren door de 
coronapandemie. De onderwerpen waarbij de cliëntenraad betrokken is geweest in 2021 zijn te 
vinden op onze website.  
 

2.1 Zorgkaart Nederland 
Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg- en dienstverlening gedeeld zodat 
mensen een goede keuze maken t.a.v. de zorginstelling die het beste bij hem of haar past. In 2021 zijn 
43 waarderingen over Zorgcentrum St. Franciscus geplaatst op Zorgkaart Nederland. Wij zijn tevreden 
over dit aantal. Wel vinden wij het belangrijk bewoners en familie te blijven stimuleren om een 
waardering te plaatsen op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer van de waarderingen uit 2021 
is een 8,3. Van de mensen die een waardering achter hebben gelaten op Zorgkaart Nederland beveelt 
nog altijd 100% de organisatie aan. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee!  
 

2.2 Incidenten en klachten 
Vanzelfsprekend beschikt St. Franciscus over een klachtenregeling. Het aantal ontvangen klachten 
wordt gerapporteerd op onze website. St. Franciscus heeft in 2021 geen formele klachten ontvangen  
 
Incidenten zoals vallen en medicatie-incidenten krijgen altijd de aandacht. Binnen St. Franciscus is een 
MIC-commissie opgesteld die een keer per kwartaal bij elkaar komt. Ook wordt het MIC- en MOM-
overzicht periodiek bijgewerkt en op de website gepubliceerd. Zie: MIC en MOM 2015 tot en met 
2021.  

http://stfranciscus.nl/organisatie/clientenraad/
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2020/11/Klachtenregeling-clienten-St.-Franciscus.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/02/Ontvangen-klachten.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/04/MIC-en-MOM-2015-tot-en-met-2022.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/04/MIC-en-MOM-2015-tot-en-met-2022.pdf
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3. Professionele organisatie 
Om een verbeterslag te maken in het personeelsbeleid van St. Franciscus is eind 2020 een HR-adviseur 
in dienst getreden. De HR-adviseur heeft zich in 2021 onder meer beziggehouden met de 
professionalisering en digitalisering van de HR-processen.  
 

3.1 Personeelssamenstelling 
St. Franciscus doet er alles aan om zowel kwantitatief als kwalitatief over de juiste 
personeelssamenstelling te beschikken. Dit is niet eenvoudig en we hebben dan ook continu 
vacatures. Zie voor de exacte besteding van de middelen aan de inzet van personeel de 
Personeelsformatie van St. Franciscus. Het aantal fte dat we beschikbaar hebben, trachten we zo 
optimaal mogelijk in te zetten, zodat alle bewoners zo goed mogelijk verzorgd kunnen worden. Via de 
volgende link kunt u de personeelsbezitting in 2021 zien: Personeelsbezetting Zorgcentrum St. 
Franciscus 2021.  
 
Naast de krapte op de arbeidsmarkt hebben we in 2021 ook te kampen gehad met een relatief hoog 
verzuimpercentage. Voor heel 2021 was dit voor St. Franciscus 8,6% (ten opzichte van 4,9% in 2020 
en 3,45% in 2019). Een deel van deze stijging is te wijten aan de coronapandemie, die logischerwijs 
ook onze medewerkers getroffen heeft. Daarnaast hebben wij als Zorgcentrum in 2021 ook te maken 
gehad met veel langdurig zieken door onder meer fysieke klachten, maar helaas ook psychische 
klachten en burn-outs hebben hieraan ten grondslag gelegen.  
 

3.2 Ontwikkelingen naar aanleiding van het MTO (2020) 
St. Franciscus hecht veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers en wij houden de 
betrokkenheid en de bevlogenheid van onze medewerkers graag hoog. In het najaar van 2020 heeft 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden om dit te meten. De resultaten van 
het MTO zijn op de website gepubliceerd. Naar aanleiding van het MTO is er onder andere gewerkt 
aan het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende teams en het verbeteren van de 
communicatiestructuur.  
 
Sociaal intranet en Portaal 
In 2021 is ons eigen sociaal intranet gelanceerd waar medewerkers de 
laatste nieuwberichten over de organisatie kunnen lezen. De 
teamleiders delen hier ook de nieuwsbrieven per afdeling en er kan in 
werk-/projectgroepen gecommuniceerd worden. Tevens hebben we 
voor nieuwe medewerkers een ‘Portaal’ gecreëerd, waarmee ze zich al 
voor hun 1e werkdag bij ons kunnen voorbereiden op het werken bij St. 
Franciscus. Op dit Portaal zijn diverse filmpjes te bekijken en kan de 
nieuwe medewerker antwoorden vinden op relevante veelgestelde 
vragen, zodat ze voor hun start al een beeld hebben hoe het er bij St. 
Franciscus aan toegaat. 
 
Meer aandacht voor de individuele wensen van een medewerker 
In 2021 zijn alle medewerkers uitgenodigd voor een persoonlijk koffiemoment met hun eigen 
teamleider/leidinggevende, waarin gesproken is over het afgelopen jaar, wat ging goed, wat kan beter 
en hoe ziet men samen de toekomst. Dit is door de organisatie als zeer waardevol ervaren. Daarnaast 
heeft onze HR-adviseur het afgelopen jaar geïnvesteerd in het beter inzetten en benutten van 
eindgesprekken met medewerkers die de organisatie verlaten. Ook stagiaires krijgen nu na afloop van 
hun stageperiode een vragenlijst van ons om te evalueren hoe zij e.e.a. ervaren hebben. Wij vinden 
het belangrijk om redenen van vertrek te bespreken en in beeld te hebben, zodat we hiervan kunnen 
leren en waar nodig onze interne organisatie hierop kunnen aanpassen.  
 

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/12/Personeelsformatie-Zorgcentrum-St.-Franciscus-1-1-2022.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Personeelsbezetting-Zorgcentrum-St.-Franciscus-2021.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Personeelsbezetting-Zorgcentrum-St.-Franciscus-2021.pdf
https://stfranciscus.nl/kwaliteit-en-verantwoording/verantwoording/#1504082797197-58ba54a2-5624
https://stfranciscus.nl/kwaliteit-en-verantwoording/verantwoording/#1504082797197-58ba54a2-5624
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3.3 Opleiden en ontwikkelen 
Binnen St. Franciscus werken we cliëntgericht en met oog voor de wens van de cliënt. Om ons hierin 
te kunnen blijven (door)ontwikkelen heeft St. Franciscus in 2021 5% van het totaal aan 
personeelskosten besteed aan opleidingen. Zo hebben diverse verzorgenden de opleiding tot GVP-er 
of GVS-er gevolgd en zijn er verschillende medewerkers die de opleiding tot verpleegkundige hebben 
afgerond of volgen. Voor meer informatie kan het opleidings- en ontwikkelingsplan worden 
geraadpleegd: opleidings- en ontwikkelingsplan 2021. 
 
Ontwikkelteam 
In september 2021 is het eerste ontwikkelteam van St. Franciscus van start gegaan op twee 
groepswoningen van de afdeling Kleinschalig Wonen. Hier werken medewerkers die gedurende twee 
à drie jaar bezig zijn met een opleiding in de zorg (niveau 3 of 4), de zogenaamde BBL’ers. Dit zijn veelal 
zij-instromers, dus mensen die bewust de keuze gemaakt hebben zich te laten omscholen tot 
zorgprofessional. Hun opleiding wordt door St. Franciscus betaald en ook de begeleiding wordt door 
ons verzorgd. 
 

3.4 Vrijwilligers en mantelzorgers 
Door hun specifieke kennis zijn mantelzorgers als geen ander in staat om 
zorgprofessionals en vrijwilligers van St. Franciscus bij te staan in het zo 
goed mogelijk zorgen voor onze cliënten. De mantelzorger weet namelijk 
als geen ander waar zijn of haar naaste zich prettig bij voelt. Bij St. 
Franciscus zijn we mantelzorgers daarom als een van de vier 
belangrijkste schakels binnen het zorgteam. Wij zijn van mening dat een 
goede samenwerking tussen mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en 
professionals zal leiden tot goede kwaliteit van zorg.  
 
Ondanks de coronamaatregelen zijn vrijwilligers in 2021 weer van grote betekenis geweest voor onze 
bewoners, mantelzorgers en medewerkers. Tijdens de lockdown in 2020 waarin wij als verpleeghuis 
volledig gesloten waren voor bezoekers werd duidelijk wat wij als organisatie al jarenlang ervaren: 
vrijwilligers maken integraal onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn onmisbaar voor 
St. Franciscus. Wij zijn daarom erg trots op haar vrijwilligers en het feit dat het er ongeveer net zoveel 
zijn als medewerkers. Onze vrijwilligers ondersteunen in de Vertoeverij (het restaurant), op de 
dagverzorging, bij de technische dienst en er zijn vrijwilligers die een-op-een activiteiten ondernemen 
met bewoners om de bewoners echt de aandacht te geven die zij verdienen.  
 
In 2021 is gevraagd of er behoefte was voor een vrijwilligers tevredenheid onderzoek. Hier was geen 
behoefte aan. In 2022 zullen we deze vraag opnieuw stellen.  

4. Kwaliteit van zorg 
Om te beoordelen of wij als zorginstelling goed functioneren, moet de kwaliteit van ons als 
zorgaanbieder zichtbaar zijn. Wat kwaliteit precies inhoudt, is niet altijd even makkelijk te duiden. Wij 
zijn daarom van mening dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken hoe je op verschillende 
onderdelen scoort. Hierdoor kan iedereen onze prestaties zelf inzien en beoordelen. Eventueel 
kunnen de prestaties worden vergeleken met andere zorginstellingen.  
 

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Goede zorg en ondersteuning biedt cliënten kansen om hun mogelijkheden en vaardigheden 
maximaal te benutten. Dus begeleiding die nodig is, maar zeker niet meer dan dat. Eigen regie is het 
uitgangspunt. Wij investeren in de eigen regie voor onze cliënten, zowel in eventuele technologische 
ontwikkelingen die hen kan ondersteunen als in een cultuurverandering onder het zorgpersoneel.  

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/08/Opleidings-en-ontwikkelingsplan.pdf
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Zorgrobot SARA 
In februari 2021 zijn we gestart met een pilot met twee SARA-zorgrobots. 
SARA is ontwikkeld in samenwerking met verschillende zorginstellingen om 
ervoor te zorgen dat zij echt aansluit bij de behoeften en knelpunten uit de 
zorg. SARA heeft een vriendelijke uitstraling en speelt muziek, leest 
verhalen voor aan bewoners, kan hersentraining en gymnastiekoefeningen 
doen en nog veel mee  r. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een 
speciaal voor mij functie, zoals in dit filmpje te zien is.  

 
Medido intramuraal 
De Medido is een slimme medicijndispenser die al langere tijd wordt ingezet bij cliënten van Franciscus 
thuis. In 2021 is de Medido ook bij een aantal bewoners van IDW ingezet. Hierdoor kunnen bewoners 
langer de medicatie in eigen beheer houden, wat de eigen regie verhoogt en de werkdruk van het 
zorgpersoneel vermindert. 
 
Slim incontinentiemateriaal 
In het kwaliteitsplan voor 2021 staat beschreven dat wordt gestart met een pilot slim 
incontinentiemateriaal. Deze pilot is opgeschoven naar 2022.  
 
Inzetten op zelfredzaamheid van onze cliënten 
Zoals hierboven beschreven, willen wij de begeleiding bieden die nodig is, maar niet meer dan dat. Dit 
houdt in dat wij maximaal proberen in te zetten op de zelfredzaamheid van onze cliënten. In 2021 
hebben wij hiervoor ook een aantal hulpmiddelen uitgeprobeerd. Zo zijn wij bij drie cliënten gestart 
met een Nedap Luna. Dit is een digitale kalender die is gekoppeld aan ONS Nedap, het ECD waar wij 
gebruik van maken. Zorgmedewerkers kunnen de dagplanning van een cliënt via het ECD in de Nedap 
Luna zetten én familieleden hebben toegang tot de agenda via Caren Zorgt. De Nedap Luna wordt 
ingezet bij cliënten met behoefte aan meer dagstructuur.  
Daarnaast hebben wij bij verschillende cliënten getest met een oogdruppel hulpmiddel genaamd Eyot. 
Wij wilden dit proberen omdat het zelf leren druppelen van de ogen cliënten meer zelfstandigheid 
biedt en zij dan minder afhankelijk zijn van de zorgmedewerker. Helaas heeft de pilot met de Eyot niet 
het gewenste resultaat opgeleverd en bleek dit niet geschikt voor de geselecteerde cliënten. 
Natuurlijk blijven wij ons wel altijd oriënteren op mogelijke hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van 
onze cliënten te vergroten.  
 
Inzet van aanvullende therapieën 
In 2021 hebben we de inzet van aanvullende therapieën (muziektherapie, therapiehond) 
gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. Zo is er gestart met echtparentherapie gegeven door de 
muziektherapeut waar echtparen gezamenlijk aan kunnen deelnemen. Wij proberen onder andere 
door deze vorm van therapie de echtgenoten van onze bewoners meer te betrekken in het welzijn van 
onze bewoners.  
 
Behandelteam 
Zorgcentrum St. Franciscus werkt met een betrokken behandelteam. Alle relevante disciplines zijn 
vertegenwoordigd. Zie bijgevoegde informatie voor de precieze aanwezigheid en beschikbaarheid van 
de diverse behandeldisciplines: aanwezigheid en beschikbaarheid diverse behandeldisciplines 2021.  
 

4.2 Wonen en welzijn 
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van het wooncomfort. Ruimtes zijn 
aangepast aan de doelgroep. De gangen van de afdeling Individueel Wonen zijn verbouwd, waardoor 
er gezellige huiskamerpleinen zijn gecreëerd. Op deze huiskamerpleinen wordt gezamenlijk gegeten 

https://www.youtube.com/watch?v=dYdog5jGpNs
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2020/10/Aanwezigheid-en-beschikbaarheid-diverse-behandeldisciplines.pdf
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en worden kleinschalige activiteiten aangeboden. Een van deze pleinen dient ’s avonds als huiskamer 
voor bewoners met een behoefte aan structuur/een gezamenlijke invulling na de avondmaaltijd.  
 
Een gastvrij ontvangst en restaurant 
In 2021 is de receptie omgebouwd tot een koffiecorner waar bewoners, 
bezoekers én medewerkers terecht kunnen voor een kopje koffie. De 
koffiecorner verbindt de Vertoeverij en de ontvangstbalie, waardoor het 
ontvangen van familie, gasten en andere bezoekers klantvriendelijker wordt 
gemaakt. De medewerkers van de Vertoeverij hebben een nieuwe rol gekregen 
als gastvrijheidsmedewerkers. Zij beantwoorden voortaan de telefoon en 
zorgen voor een gastvrij ontvangst van bezoekers.  
 
Dynamische verlichting afdeling Kleinschalig Wonen 
Als het gaat om het ritme van de bewoners is licht een belangrijke factor om de 24 uur in een dag zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Bij St. Franciscus is 10 jaar geleden al geïnvesteerd in dynamische 
verlichting waarmee het dag-nachtritme van bewoners positief beïnvloed wordt. Deze verlichting is in 
2021 vernieuwd en uitgebreid.  
 

4.3 Gang van zaken rondom de Wet Zorg en Dwang (Wzd) 
St. Franciscus zet maximaal in op het zoveel mogelijk bieden van vrijwillige zorg. Vrijheid en 
zelfbeschikking zijn hierbij de uitgangspunten. Het toepassen van OnVrijwillige Zorg (OVZ) is een 
uiterst redmiddel en kan alleen worden ingezet als er geen ander, minder ingrijpend alternatief 
voorhanden is. Dit “Nee, tenzij”- principe ten aanzien van vrijheidsbeperking sluit aan bij de visie van 
St. Franciscus. De visie van St. Franciscus gaat namelijk uit van een duidelijke samenhang tussen 
enerzijds de kwaliteit van wonen, welzijn en dienstverlening en anderzijds de vraag naar zorg. 
Veiligheid, comfort en beschermd wonen worden beschouwd als basisbehoeften. Hierbij wil St. 
Franciscus een zo normaal mogelijke vorm van wonen aanbieden, waarbij veel aandacht is voor 
zelfstandigheid, privacy en service. De vraag van de bewoner en zijn/haar belevingswereld staan altijd 
centraal.  
 
St. Franciscus is zeer terughoudend met het toepassen van OVZ. Conform de gedachte van de Wzd 
wordt altijd eerst gezocht naar manieren om vrijwillige zorg te bieden en pas als dit niet lukt, wordt 
gezocht naar een voor de bewoner minst ingrijpende vorm van OVZ. Voordat OVZ wordt toegepast, 
moet een stappenplan worden doorlopen met daarin alternatieven die besproken en/of 
uitgeprobeerd zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met de bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger. 
In 2021 is er bij twee bewoners gestart met een stappenplan. Voor meer informatie kan de WZD 
analyse over 2021 worden geraadpleegd.  
 

4.4 Basisveiligheid 
Decubituspreventie en wondzorg 
Decubituspreventie en wondzorg wordt binnen St. Franciscus door de verpleegkundigen besproken 
tijdens het verpleegkundig overleg. Zij zijn verantwoordelijk voor decubituspreventie. Indien 
wondzorg moet worden toegepast beschrijven de verpleegkundigen het beleid in het zorgplan en 
monitoren zij de wond. Zo kan er meteen een adequate behandeling worden ingezet om decubitus te 
voorkomen of om de wond snel te genezen.  
 
Medicatieveiligheid 
Binnen St. Franciscus worden medicatie-incidenten geregistreerd. Het aantal geregistreerde 
medicatie-incidenten in 2021 was 78 ten opzichte van 103 in 2020. Wij zetten ons in om het aantal 
medicatie-incidenten zo veel mogelijk te reduceren. Het totale MIC- en MOM-overzicht wordt jaarlijks 

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/04/WZD-Analyse-St.-Franciscus-over-2021.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/04/WZD-Analyse-St.-Franciscus-over-2021.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/04/MIC-en-MOM-2015-tot-en-met-2022.pdf
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op onze website gepubliceerd. Daarnaast wordt het percentage bewoners bij wie afgelopen half jaar 
een medicatiereview plaats gevonden heeft op de website gepubliceerd.  
 
Overige indicatoren 
De overige indicatoren waar St. Franciscus aandacht aan besteed zijn te vinden op de website, 
waaronder: 

 Aantal ongeplande opnamen afgelopen kwartaal 

 Aantal cliënten dat gevolgen heeft overgehouden aan valpartij (zonder opname) 
 

4.5 Leren en verbeteren met betrekking tot kwaliteit 
In het vierde kwartaal van 2020 heeft St. Franciscus de eindaudit van het PREZO Care 
certificeringstraject doorlopen en behaald! De auditor van Perspekt heeft opgemerkt dat er een frisse 
wind waait binnen St. Franciscus en dat wij op veel verschillende vlakken druk bezig zijn met 
kwaliteitsbevordering. De certificering is eind 2021 afgelopen en in 2022 wordt een nieuwe cyclus 
gestart. De nieuwe initiële audit heeft door de coronapandemie en ontwikkelingen bij Perspekt 
vertraging opgelopen. Op moment van schrijven is St. Franciscus bezig met de externe audit.  
 
Met het PREZO Care keurmerk laten wij zien: 

- Dat de bewoners en cliënten van St. Franciscus tevreden zijn. 
- Dat wij onze presentaties structureel verbeteren. 
- Dat wij als organisatie verantwoorde zorg bieden en voldoen aan de eisen die onze branche 

aan ons stelt. 
- Dat St. Franciscus een verantwoord ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en 

regelgeving.  
 
Interne audits  
St. Franciscus voert op specifieke onderwerpen interne audits uit om zelf te toetsen of de kwaliteit op 
orde is. De interne audits worden uitgevoerd door verpleegkundigen of andere medewerkers die 
hiertoe zijn opgeleid. In 2020 is een nieuwe medewerker Audit, Kwaliteit en Innovatie aangenomen 
die hier ook een rol in speelt. In 2021 zijn de volgende interne audits uitgevoerd:  

- Wet Zorg en Dwang  

- Medicatieveiligheid  

- Hygiëne  

5. Randvoorwaarden 
Efficiënt gebruik van hulpbronnen is een van de uitgangspunten bij St. Franciscus. Bij elke beslissing of 
keuze wordt in eerste instantie de afweging gemaakt in hoeverre de inzet van middelen en materialen 
noodzakelijk is. De belangrijke hulpbronnen die bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg 
aanwezig én op orde moeten zijn worden in deze paragraaf beschreven.  
 

5.1 Huisvesting  
Het vastgoed is eigendom van woonstichting Leystromen en het onderhoud van het vastgoed wordt 
door hen uitgevoerd. St. Franciscus monitort dit en houdt daarbij een cyclisch 
(meerjaren)onderhoudsplan aan, waarin alle woon- en verblijfsvoorzieningen in zijn opgenomen. 
Daarnaast is St. Franciscus bezig met een nieuwbouwproject genaamd ‘de Wendel’ om een innovatief 
zorgconcept te starten.  
 

5.2 Materialen en hulpmiddelen  
Er bestaat een overzicht van (zorg)materialen die binnen St. Franciscus worden gebruikt. Deze 
materialen worden getest op functionaliteit en bruikbaarheid en de periodieke rapportage keuring 
materialen wordt openbaar gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de materialen (overzicht 

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/clienten-bij-wie-afgelopen-half-jaar-medicatiereview-plaats-heeft-gevonden.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/clienten-bij-wie-afgelopen-half-jaar-medicatiereview-plaats-heeft-gevonden.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/01/Aantal-ongeplande-opnamen-afgelopen-kwartaal.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2022/01/Aantal-clienten-dat-gevolgen-heeft-overgehouden-aan-valpartij-zonder-opname.pdf
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bijhouden, onderhoud, uitlenen, vervanging en uitbreiding et cetera.) is belegd bij de technisch 
medewerker. In 2021 hebben wij geïnvesteerd in twee Vendlet systemen waardoor het verplaatsen 
van cliënten op bed wordt vergemakkelijkt. Daarnaast is onder andere geïnvesteerd in Carendo 
douchestoelen om ergonomisch werken te stimuleren.  
 

5.3 ICT en automatisering  
Naast de implementatie van het Sociaal Intranet is St. Franciscus een samenwerking aangegaan met 
een projectleider om de ICT van de organisatie volledig te automatiseren en te optimaliseren. In 2021 
is daarom veel aandacht besteed aan de ICT-structuur.  
 
Van oud naar cloud 
In 2021 is gestart met een project waarin de digitale werkomgeving van St. Franciscus wordt verplaatst 
naar ‘de cloud’. De keuze is gemaakt om met office 365 te gaan werken en het project wordt door een 
externe adviseur begeleid. Dit project wordt in 2022 afgerond.  
 
Implementatie SDB-planning en SDB-HR 
In 2021 zijn SDB-Planning en SDB-HR geïmplementeerd. Deze systemen zijn geïmplementeerd om HR- 
en salarisprocessen efficiënter en effectiever te organiseren door deze zoveel mogelijk te digitaliseren. 
Dit verkleint de kans op fouten en scheelt natuurlijk (kostbare) tijd. Na een vergelijking met andere 
pakketten hebben we de keuze gemaakt om met SDB in zee te gaan, omdat zij enerzijds pakketten 
aanbieden die goed aansluiten op de VV&T en anderzijds waren wij al jarenlang een tevreden klant 
van SDB. Daarbij bood het roosterpakket van SDB Planning ons meer en andere mogelijkheden dan 
onze vorige roostermodule. Door de implementatie van SDB-HR is het voor medewerkers onder meer 
mogelijk om zelf digitaal een adreswijziging door te geven, de loonheffingskorting aan te passen, de 
salarisstrook in te zien en (wijzigingen op) arbeidsovereenkomsten digitaal te ondertekenen.  
Tegelijk met de implementatie van SDB HR hebben we ook het Vrijwilligersportaal van SDB 
aangeschaft. Zoals eerder vermeld, is ons vrijwilligersbestand ongeveer even groot als ons 
medewerkersbestand. Dit vroeg om een zorgvuldige en complete administratie, die ook nog eens 
AVG-proof is.  
 
Data Driven Healthcare  
Samen met Verkerk Service Systemen (VSS) bekijken wij hoe we data kunnen gebruiken voor het 
verbeteren van zorg. Wij hebben periodieke klantteamgesprekken om samen met VSS te bespreken 
waar wij tegenaan lopen en hoe het systeem ons kan ondersteunen. Zo hebben wij sinds 2021 inzicht 
in het alarmeringsgedrag van onze cliënten.  
 
Project digivaardig  
Omdat digitale vaardigheden ook in de zorg steeds belangrijker worden, hebben we in 2021 veel tijd 
besteed aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van onze (zorg)medewerkers. We merken 
(logischerwijs) dat het niet voor iedereen even gemakkelijk en vanzelfsprekend is om in alle 
digitaliseringsslagen mee te gaan. Om deze ontwikkeling te ondersteunen zijn er in 2021 drie 
digicoaches opgeleid binnen St. Franciscus die gemiddeld twee uur per week besteden aan 
digicoachtaken.  
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6. Organisatie, bestuur en leiderschap 
Bij ontwikkelen hoort ook leren en aanpassen. Het interne toezicht is dan ook met name gericht op 
hoe het bestuur en de medewerkers zich ontplooien en hoe St. Franciscus zich manifesteert binnen 
het Lerend Netwerk.  
 

6.1 Bestuurlijke ontwikkelingen en toezicht door RvT 
St. Franciscus hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017 en heeft deze ook verankerd in de 
statuten. Deze code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate 
verantwoording. Middels dit kwaliteitsverslag, de hieraan gekoppelde verantwoordingsdocumenten 
en onze jaarrekening, willen wij zo transparant mogelijk zijn in het verstrekken van informatie over 
zaken zoals de wijze waarop wij onze zorg organiseren en over de samenstelling en bezoldiging van 
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Tevens verschaffen wij graag inzicht in de toetsing 
hiervan door externe partijen, zoals de IGJ, de certificerende instanties en de accountant. Uiteindelijk 
is het doel om aantoonbaar en getoetst goede zorg te leveren middels goed bestuur.  
 
Om dit op termijn te borgen, staat St. Franciscus voor permanente ontwikkeling van de Raad van 
Toezicht en het bestuur en een proactieve en transparante aanpak. De raad van Toezicht vindt goede 
samenwerking met de bestuurder van groot belang. Zij kijken samen met de bestuurder naar het 
heden en de toekomst van St. Franciscus. Tegelijkertijd houdt de Raad van Toezicht onafhankelijk 
toezicht. Dat betekent dat zij het toezicht eigenstandig voorbereidt, inricht, uitvoert en evalueert. 
Uitgangspunt is uiteindelijk dat de bestuurder statutair bestuurt en intern verantwoording aflegt aan 
de Raad van Toezicht.  
 
De door brancheorganisaties opgestelde “Governancecode 2017” voor goed toezicht is de basis van 
waaruit de Raad van Toezicht opereert. Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie 
van het eigen functioneren en van het toezicht organiseert en een toezichtkader opstelt. 
Onderwerpen als kwaliteitsbeleid en kwaliteitsvraagstukken, HRM en financiën worden jaarlijks 
belicht.  
 

6.2 Ontwikkeling lerend netwerk 
Samen met vijf andere collega-zorginstellingen maakt St. Franciscus deel uit van een lerend netwerk. 
De collega-zorginstellingen zijn: Amaliazorg (Oisterwijk), Het Laar (Tilburg), De Leyhoeve (Tilburg), 
Maria-Oord (Dongen) en Zorgstichting ’t Heem (Udenhout). De samenwerking richt zich voornamelijk 
op de onderlinge uitwisseling van informatie, het bespreken van de kwaliteitsplannen en 
kwaliteitsverslagen en het bieden van mogelijkheden aan medewerkers van deelnemende 
organisaties om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. 
 
Verder werkt St. Franciscus natuurlijk samen met tal van partijen in de directe omgeving om zodoende 
de zorg zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de vraag. Zie voor het aantal en de soort 
samenwerkingsrelaties: periodieke rapportage van aantal en soort samenwerkingsrelaties. 
 

6.3 Ondernemingsraad 
Een goede samenwerking met onze ondernemingsraad vinden we belangrijk. De ondernemingsraad 
vergadert eens per twee weken. Daarnaast heeft de ondernemingsraad zes keer per jaar een 
vergadering met de bestuurder waarin alle advies- en instemmingsaanvragen worden besproken. Ook 
wordt de ondernemingsraad dan op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen. De 
ondernemingsraad heeft in 2021 een traject doorlopen waarin er een nieuwe visie met bijpassende 
structuur is ontwikkeld. Zo worden er in 2022 diverse themabijeenkomsten georganiseerd en wordt 
er nog meer geïnvesteerd in samenwerken met achterban.  

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Periodieke-rapportage-van-aantal-en-soort-samenwerkingsrelaties.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Periodieke-rapportage-van-aantal-en-soort-samenwerkingsrelaties.pdf

