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Voorwoord 
 

Dit kwaliteitsplan is het antwoord van St. Franciscus op ‘Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’.  

‘Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten 

van verpleeghuiszorginstellingen. Daarnaast is het gericht op het samen verbeteren van de kwaliteit 

door zorgverleners en zorgorganisaties. Tevens dient het om het lerend vermogen te versterken. In 

dit plan treft u aan hoe St. Franciscus hier precies mee omgaat.  

 

Wij leggen graag verantwoording af over wat wij aan zorg leveren. Hiertoe verversen wij telkens de 

verantwoordingsinformatie op onze website. Daarnaast blikken we in ons kwaliteitsverslag jaarlijks 

terug op de trends en ons lerend vermogen.  

 

Vriendelijke groet en veel leesplezier,  

 

Namens alle medewerkers van St. Franciscus,  
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 Inleiding 
Zorgcentrum St. Franciscus is een kleinschalige en informele zorgorganisatie in Gilze. St. Franciscus wil 

kwalitatief goede ouderzorg leveren op de plaats waar het op dat moment het meest nodig is en 

cliënten ook zo goed mogelijk begeleiden als deze plaats wijzigt. Wij zijn er zowel voor cliënten die 

complexe zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen, als voor cliënten die geheel of 

gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. In de tabel op onze website 

wordt de meest recente verdeling van de cliëntpopulatie van onze organisatie weergeven.  

 

De mogelijkheden tot eigen regie en de zorgbehoefte van de cliënt zijn het uitgangspunt van onze 

zorg- en dienstverlening. Juist omdat we kleinschalig en lokaal actief zijn en geen onderdeel van een 

koepelorganisatie, is de sfeer hier open, gemoedelijk en gastvrij. Met ons zorgaanbod kunnen cliënten 

zo zelfstandig, autonoom en normaal als mogelijk hun leven leiden. Om ons zorgaanbod en onze 

dienstverlening te laten aansluiten op de vraag van de cliënt, zijn we samenwerkingsrelaties 

aangegaan met andere partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Samenwerking met diverse 

partners in de regio, waar mogelijk met de ondersteuning van slimme technologie, zie wij als de juiste 

route om de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt tegemoet te treden. 

 

 Visie van St. Franciscus 

St. Franciscus wil de partner zijn voor ouderenzorg in en rondom Gilze. Het idee is dat iemand die in 

Gilze en omgeving woont, vroeg of laat in meer of mindere mate zorg nodig heeft. St. Franciscus is 

dan de partij om dit te monitoren, middels techniek, maar ook via het sociale netwerk dat St. 

Franciscus rijk is. Wij kunnen beargumenteerd opschalen naar het volgende niveau van benodigde 

zorg indien dat nodig en wenselijk is. In onze zorgvisie staat de onafhankelijkheid en vrije keuze van 

de (ouder wordende) mens centraal. Door een mix van betrokkenheid en professionele zorgverlening 

wil St. Franciscus invulling geven aan de (wijk)zorg, ondersteuning en zinvolle dagbesteding. We 

streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven voor onze cliënten. Iedere cliënt beleeft deze 

kwaliteit op eigen wijze en geeft daar zélf vorm en betekenis aan.   

 

 Kernwaarden van St. Franciscus 

Ten aanzien van hoe St. Franciscus de zorg benadert, is een zekere basishouding belangrijk. De drie 

kernwaarden zijn: ‘persoonsgericht’, ‘met elkaar’, en ‘vertrouwd’. Deze kernwaarden vormen voor 

iedereen binnen St. Franciscus het uitgangspunt én staan centraal bij de keuzes die wij in de toekomst 

maken. 

 

Persoonsgericht 

De bewoner staat bij zorgcentrum St. Franciscus centraal. Iedere bewoner is voor ons uniek. Wij zijn 

zorgzaam, betrokken en oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen. Wij kennen onze 

bewoners zoals de bewoner nu is en hoe de bewoner vroeger was.  

 

Met elkaar 

De deur van zorgcentrum St. Franciscus staat open voor iedereen die met respect met elkaar omgaat. 

Met elkaar vinden we creatieve oplossingen en wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig St. 

Franciscus. Wij zijn behulpzaam, motiveren elkaar en zoeken de samenwerking op. Dit geldt zo wel 

https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Clientgegevens-Zorgcentrum-St.-Franciscus-31-8-2021.pdf
https://stfranciscus.nl/wp-content/uploads/2021/09/Periodieke-rapportage-van-aantal-en-soort-samenwerkingsrelaties.pdf
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voor het samenwerken binnen St. Franciscus als voor externe samenwerkingen. Ook met externe 

partijen worden ervaringen en ideeën uitgewisseld om van elkaar te leren.  

 

Vertrouwd 

Wanneer je bij zorgcentrum St. Franciscus binnenloopt, voel je je snel op je gemak. Je voelt je thuis. 

Er is veel te doen en de activiteiten zijn afgestemd op ouderen; zowel op onze cliënten als op alle 

andere ouderen binnen de gemeente. Wij verlenen op een gastvrije en gemoedelijke wijze zorg aan 

onze cliënten. Wij vinden het belangrijk om eerlijk en open te zijn naar onze bewoners, collega’s en 

familieleden. Hiermee is zorgcentrum St. Franciscus een gezellige, vertrouwde en veilige plek waar 

iedereen zichzelf kan zijn.  

 

 Strategische richting van St. Franciscus 
De strategie van St. Franciscus is gericht op de toekomstbestendigheid van onze zorg- en 

dienstverlening. In Ons Plan (2019) staat het toekomstperspectief van St. Franciscus 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.  

 

In lijn met de visie van het zorgkantoor zal er meer sprake zijn van de ontwikkeling van een 

woongemeenschap waarin naast het wonen in individuele woningen een grote nadruk ligt op 

gemeenschappelijke voorzieningen. Deze gemeenschappelijke voorzieningen worden in eerste 

instantie gerund door de bewoners zelf dan wel hun familieleden. Ondersteund door vrijwilligers en 

tot slot waar nodig geholpen door zorgprofessionals. Het ambitieniveau van St. Franciscus is in elk 

geval om een zeer innovatief zorgconcept weg te zetten dat valt onder de noemer ‘Geriatrisch 

Begeleid Wonen’. In ‘Ons Plan’ en in de businesscase die is gedeeld met het zorgkantoor en diverse 

stakeholders is de ontwikkeling van een nieuwe ‘dorpje’ in Gilze genaamd ‘de Wendel’ beschreven. 

Voortschrijdende inzichten laten echter zien dat dit ‘de Wendel’ geen haalbaar concept is. Eind 2022 

is dan ook in samenspraak met de RvT besproken om ‘de Wendel’ niet door te voeren. Dit wil niet 

zeggen dat de strategie om te investeren in geriatrisch begeleid wonen voor St. Franciscus van de baan 

is, maar enkel dat wij dit concept op een andere manier vorm dienen te geven. Daarom wordt in 2023 

een start gemaakt met een nieuw strategisch vastgoedplan. Hiermee hopen wij tot een duurzaam én 

realistisch concept te komen, waarin wij zowel de verpleeghuiszorg die wij nu kennen kunnen leveren 

als het geriatrisch begeleid wonen kunnen introduceren.   

 

Door in het concept van geriatrisch begeleid wonen te investeren stimuleren we zorg in de eigen 

omgeving waardoor mensen langer ‘thuis’ kunnen blijven wonen. De zorg op de huidige locatie zal 

daarmee ook wijzigen. Hier worden straks nog enkel de meest intensieve zorgcliënten begeleid. Ook 

deze huisvesting zal daarop aangepast moeten worden. Al om al beogen we met deze strategie tijdig 

te anticiperen op de toekomstige woon- en zorgvraag en leveren we op termijn actief een bijdrage 

aan het principe ‘zorg thuis waar dat kan, zorg in het verpleeghuis waar dat moet’. Hiermee willen wij 

benadrukken dat onze strategie niet van de baan is, maar enkel een andere invulling zal krijgen. 
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 Onze cliënten staan centraal  
Ten gevolge van veranderingen in het zorglandschap en in de gehele maatschappij, is er een 

verandering van de zorgvraag. Het aanbod van zorg zal mee moeten blijven veranderen. Wij willen 

immers kwalitatief goede ouderenzorg leveren aan ouderen op de plaats waar het op dat moment het 

meest nodig is en cliënten zo goed mogelijk begeleiden als deze plaats wijzigt. Om te anticiperen op 

de veranderende zorgvraag richten wij ons nog meer op de eigen regie van de cliënt, preventie en 

welzijn i.p.v. medische zorg en het beter benutten van (technologische) mogelijkheden.  

 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

‘Persoonsgericht’ is een van de kernwaarden van St. Franciscus. Wij streven ernaar om iedere cliënt 

zorg- en dienstverlening te bieden die past bij de individuele wensen én behoeften, ongeacht in welke 

fase van zorgbehoefte de cliënt zich bevindt. Om dit in 2023 verder te brengen wordt op cliëntniveau 

in kaart gebracht wat de individuele wensen zijn. Tijdens de MDO’s of evaluatiegesprekken zal er 

expliciet aandacht worden besteed aan de vragen “Wat is er voor u echt belangrijk?” en “Is er 

misschien iets wat voor u de kers op de taart zou zijn?”. Door de individuele wensen van bewoners en 

cliënten gerichter in kaart te brengen, hopen wij het welzijn van onze bewoners en cliënten te 

vergroten. Welzijn gaat immers niet enkel om het activiteitenaanbod van een organisatie, maar is 

onlosmakelijk verbonden met de gehele daginvulling van een persoon. Het gericht vragen naar de 

wensen van bewoners en cliënten zien wij als een eerste stap om welzijn integraal onderdeel te laten 

uitmaken van onze zorg- en dienstverlening; Niet meer gebonden aan de medewerkers welzijn en 

dagbesteding, maar een thema waar iedereen die bij St. Franciscus binnen is zijn of haar steentje aan 

bijdraagt.  

 

Behoud van eigen regie 

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 dienen te investeren in de eigen regie voor onze cliënten, zowel in eventuele 

technologische ontwikkelingen die hen kan ondersteunen als in een cultuurverandering waardoor 

zelfredzaamheid voor eenieder centraal komt te staan (medewerkers, cliënten en naasten). Wij 

hebben hierin al grote stappen gezet, maar dienen ons de komende jaren nog verder te ontwikkelen 

op dit gebied. Het stimuleren van zelfredzaamheid van cliënten is namelijk een belangrijk onderdeel 

van persoonsgerichte zorg voor St. Franciscus. Het project ‘Langer actief thuis’ (LAT) is in 2022 gestart 

bij Franciscus Thuis. Onze eerste ervaringen zijn positief. LAT wordt in 2023 ook intramuraal 

geïntroduceerd. Tijdens LAT werken (nieuwe) cliënten onder begeleiding van behandelaren aan vijf 

doelen op het gebied van zelfredzaamheid die zij zelf hebben geformuleerd.  

 

Zorgleefplannen  

Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan met in ieder geval zaken zoals: 

gewenste daginvulling, medicatie, dieet, primaire hulpvraag, eerste contactpersoon en afspraken over 

handelen bij calamiteiten. Uiterlijk zes weken na verhuizing (of zoveel eerder als mogelijk) wordt het 

voorlopige zorgleefplan volledig en definitief. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een 

zorgleefplan is belegd bij een (contact)verzorgende van tenminste niveau 3 (IG). Steekproefsgewijs zal 

dit elk kwartaal gecontroleerd worden en de resultaten van de steekproef 24-uurs zorgplan worden 

op de website gepubliceerd. Iedere cliënt heeft inspraak op de doelen ten aanzien van zijn of haar 
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zorg, behandeling en ondersteuning. De basis hiervan is de implementatie ONS van Nedap (inclusief 

koppeling naar Ysis). De doelen worden afgestemd op het levensverhaal van de cliënt, worden 

regelmatig geëvalueerd op basis van de PDCA-cyclus en worden besproken tijdens de MDO’s.  

 

Caren Zorgt  

De module ‘Caren Zorgt’ in het ECD staat mede aan de basis van persoonsgerichte zorg. Onze cliënten 

en/of mantelzorgers kunnen nu zelf digitaal hun eigen dossier inzien op het moment dat het hen 

schikt. De communicatie tussen cliënten, mantelzorgers en professionals is daarmee goed 

gefaciliteerd. St. Franciscus gelooft namelijk dat onderlinge communicatie en afstemming over de te 

leveren zorg leidt tot continue verbetering in het cliëntgericht werken.  

 

 Zorgtechnologie wordt ingezet in het belang van de cliënt 

Het inzetten van technologie, altijd met het doel de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, 

veiligheid te vergroten en het werk van professionals te ondersteunen, is van wezenlijk belang om 

kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren.  

 

Medido  

Sinds 2019 wordt bij meerdere cliënten van Franciscus Thuis de Medido medicijndispenser ingezet 

met als doel om de eigen regie van de cliënten te vergroten en de werkdruk van medewerkers te 

verlagen. In 2021 is er ook bij een aantal cliënten die intramuraal wonen gestart met een Medido. In 

2023 willen wij de inzet van de Medido uitbreiden door écht gebruik te maken van het principe 

‘Medido, tenzij..’.  

 

Slim incontinentiemateriaal  

In 2022 is op de afdeling Kleinschalig wonen gestart met een pilot met een slim 

incontinentiemateriaal van Essity, genaamd de TENA Identifi. De TENA Identifi is een ’72-uurs-

assessment’ om informatie te verzamelen over (in)continentie. Het 72-uurs-assessment geeft inzicht 

in het urinelozingspatroon van de bewoner. Tijdens de pilot om KSW is er bij 11 cliënten een 

assessment uitgevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot een afname van productwissels, 

controlemomenten en lekkages. Dit verhoogt het comfort van de cliënt en zorgt voor een lagere 

werkdruk op het gebied van incontinentiezorg voor medewerkers. Ook op IDW zijn er inmiddels zes 

assessments uitgevoerd bij cliënten om de incontinentiezorg te verbeteren. Het contract voor de 

TENA Identifi loopt tot en met maart 2023. Daarna wordt beoordeeld of St. Franciscus een nieuw 

contract wil afsluiten, eventueel in samenwerking met de regio Midden-Brabant.  

 

 Wonen in een passende leefomgeving 

“Wonen zoals thuis” is het centrale thema binnen St. Franciscus als het gaat om welzijn. Het gaat om 

het verschuiven van de mindset van intramuraal naar extramuraal; hoe is het thuis en hoe houden we 

mensen zoveel mogelijk (als) thuis. De zorg op de huidige locatie zal daarmee ook wijzigen. Hier 

worden straks nog enkel de meest intensieve zorgcliënten begeleid. De komende tijd wordt 

geïnvesteerd om woonruimtes, leefruimtes en voorzieningen meer mee te bewegen met de behoefte 

van de doelgroep. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het verbeteren van het 

wooncomfort van cliënten. In 2023 zal er aandacht worden besteed aan het flexibiliseren van de 

voorzieningen. Zo wordt de dienstverlening van de voedingsdienst flexibeler, wordt de kleine kaart 
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verder doorontwikkeld en wordt de mogelijkheid van frontcooking onderzocht. Daarbij kijken we of 

en in welke mate we voor cliënten meer keuze kunnen organiseren; bijvoorbeeld wanneer en waar zij 

de warme maaltijd nuttigen. Zo spreken wij de wens uit om in 2023 het voor cliënten mogelijk te 

maken om zowel in de middag als in de avond de warme maaltijd te nuttigen. 

 

Buitenleefomgeving 

Verder wordt een verkenning uitgevoerd naar een verbetering van de buitenleefomgeving. Hierin 

wordt aandacht besteed aan mogelijke aanpassingen van de tuinen rondom St. Franciscus én 

mogelijkheden om de (huidige) buitenleefomgeving meer te benutten. Ook met deze verkenning 

hoopt St. Franciscus het welzijn voor onze bewoners te vergroten. Verschillende bewoners kunnen er 

baat bij hebben om meer activiteiten in de buitenlucht uit te voeren. Dit kan gaan om een jeu de 

boules competitie, maar ook simpelweg over het samen tuinieren in de binnentuin.  

 

Uitbreiden aanbod VPT en MPT  

Onze strategie is erop gericht om zorg thuis te bieden waar dat mogelijk is en in het verpleeghuis waar 

dat moet. Om deze strategie te verwezenlijken, is het belangrijk om te investeren in ons thuiszorgteam 

Franciscus Thuis. Voor 2022 hebben wij ons de doelstelling gesteld om het aantal VPT-cliënten met 

20% te laten stijgen. Dit is ruimschoots gelukt. Het aantal VPT-cliënten is namelijk gestegen van vier 

naar elf cliënten. Voor nu ligt de prioriteit bij het zorgpersoneel van Franciscus Thuis. Wij zien dat er 

in ons huidige cliëntenbestand van Franciscus Thuis meerdere cliënten baat zouden hebben bij een 

VPT-pakket. Echter is het voor ons noodzakelijk om eerst te groeien op het gebied van aantal FTE en 

daarna in aantal cliënten of het aanbod. Door te investeren in thuiszorg personeel en het inzetten van 

passende innovaties en technologieën, hopen wij vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.    

 

Logeeropvang 

Een van de diensten die een zorgaanbieder moet kunnen leveren aan een VPT-cliënt is logeeropvang. 

De logeeropvang is in 2022 weer toegevoegd aan ons dienstenaanbod. Inmiddels hebben wij al een 

aantal cliënten mogen verwelkomen in de zogenoemde hotelkamer. Dit beperkt zich niet alleen tot 

cliënten met een VPT die in zorg zijn bij Franciscus Thuis, maar de hotelkamer is bijvoorbeeld ook al 

een aantal keren bezet door zorgbehoevenden na een ziekenhuisbezoek of ter ontlasting van de 

mantelzorger. Wij merken dat hier veel vraag naar is. 

 

 Welzijn wordt geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken 

Welzijn is breder dan alleen het activiteitenaanbod en gaat over de gehele daginvulling van cliënten. 

Om dit zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van een cliënt is welzijn een standaard 

onderwerp van gesprek tijdens de MDO’s en evaluaties.  

Daarnaast worden er ook nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van welzijn en dagbesteding. 

Samen met de medewerkers welzijn wordt onderzocht hoe de huidige faciliteiten beter kunnen 

worden benut (zowel binnen als buiten). Specifiek wordt er ook aandacht besteed aan de invulling van 

Lavendelhof, een dagbestedingslocatie die is opgestart voor extramurale cliënten, maar waar 

tegenwoordig veel intramurale cliënten gebruik van maken. 
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Tegengaan van eenzaamheid  

Eenzaamheid is een actueel thema in de ouderenzorg. Vanzelfsprekend is het tegengaan van 

eenzaamheid belangrijk voor St. Franciscus. St. Franciscus wil de verbinder zijn tussen onze bewoners, 

thuiswonende ouderen in de wijk en de rest van onze samenleving. De laatste jaren hebben wij het 

welzijnsaanbod van St. Franciscus uitgebreid. Ook het tegengaan van eenzaamheid door omwonende 

ouderen en bewoners van ons zorgcentrum met elkaar in contact te brengen, is een doelstelling. St. 

Franciscus rijdt om deze reden met een autobusje door Gilze om mensen te halen en te brengen om 

deel te nemen aan de middagmaaltijd in ons restaurant of aan activiteiten. In 2023 zullen wij proberen 

om nog meer de verbinding te creëren tussen cliënten van Zorgcentrum St. Franciscus en de overige 

bewoners van Gilze en omliggende dorpen.  

 

Bewegen volgens de beweegnorm  

Bewegen is erg belangrijk voor de kwaliteit van leven van onze bewoners. Daarom is binnen St. 

Franciscus een projectgroep actief die zich bezighoudt met het stimuleren van beweging. Deze 

projectgroep bestaat uit een verpleegkundige, medewerker welzijn en dagbesteding, een 

fysiotherapeut en de assistent zorgmanager. Zij gaan zich in 2023 inzetten om de medewerkers op de 

werkvloer meer bewust te maken wat voor beweegactiviteiten passend zijn bij de bewoners. Ook het 

beter benutten van de mogelijkheden die al aanwezig zijn, hoort hierbij. Zo is er in 2022 een jeu de 

boules baan aangelegd, maar zien wij dat het gebruik van deze jeu de boules baan nog (te) weinig 

wordt gestimuleerd. Om dit te stimuleren wordt er in de zomer van 2023 bijvoorbeeld een ‘jeu de 

boules’ competitie opgezet.  

 

Het stimuleren van beweging houdt niet op buiten het terrein van St. Franciscus. Stichting ‘beweeglint 

Gilze’ is de afgelopen jaren bezig geweest met de ontwikkeling van een beweeglint door Gilze. Namens 

St. Franciscus is hier een medewerker welzijn en dagbesteding bij betrokken. Met behulp van deze 

stichting is in 2022 ook de beweegtuin aangelegd voor het pand van St. Franciscus. 

 

Inzet van aanvullende therapieën  

De muziektherapeut heeft de laatste jaren veel betekend qua muziek voor onze bewoners. De 

muziektherapeut is ook ondersteunend ingezet om medewerkers te faciliteren om muziek te 

gebruiken, want de muziektherapeut is toch gelimiteerd tot zijn beschikbare uren. De 

muziektherapeut wordt ingezet voor individuele therapie en groepstherapie. Daarnaast  

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

bij te dragen aan het realiseren van behandeldoelen. Deze samenwerking is in 2022 uitgebreid. We 

hebben namelijk gezien dat de inzet van de therapiehond bijdraagt aan het realiseren van de 

behandeldoelen.  

 

Per 1 januari 2023 start een verpleegkundige met een contacthond bij het kleinschalig wonen. Zij 

vormen een zogenaamd zorgduo. Dit zorgduo wordt speciaal ingezet bij cliënten met dementie. De 

hond kan de verpleegkundige ondersteunen om onbegrepen gedrag te signaleren en door contact te 

maken met een cliënt. 
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 Basisveiligheid 

Het bieden van kwalitatief goede zorg hangt samen met het streven naar optimale veiligheid van de 

cliënten. Risicobeheersing en risicobewaking krijgen veel aandacht binnen St. Franciscus, maar wel 

vanuit het oogpunt dat dit geen doel op zich is. Met andere woorden: het voorkomen van risico’s mag 

niet leiden tot de achteruitgang in de kwaliteit van leven, maar dient hier juist aan bij te dragen. De 

belangrijke onderdelen voor basisveiligheid worden in deze paragraaf beschreven.  

 

Medicatieveiligheid  

De richtlijnen voor medicatie(veiligheid) worden binnen St. Franciscus toegepast. Jaarlijks wordt een 

medicatieveiligheid audit uitgevoerd. Daarnaast wordt in het kader van medicatieveiligheid 

regelmatig medicatiereviews uitgevoerd. Het percentage cliënten bij wie het afgelopen jaar een 

medicatiereview heeft plaatsgevonden, wordt op de website gepubliceerd en geactualiseerd. Het 

(verminderen van) medicatiegebruik wordt tijdens het MDO besproken met de cliënt en/of familie.  

 

Alle (bijna) incidenten worden digitaal geregistreerd in ONS. Sinds de implementatie van het 

elektronisch medicatie systeem Medimo in 2020 zien wij een daling van het aantal medicatiefouten. 

Ieder kwartaal ontvangt de MIC-commissie een overzicht en beoordelen zij de resultaten. De 

commissie brengt periodiek advies uit aan het managementteam. In dit advies worden trends 

gesignaleerd en aanbevelingen gedaan voor verbetering. Het MIC-beleid van St. Franciscus is 

gebaseerd op een open sfeer en het leren van fouten. Het MIC-overzicht wordt op onze website 

openbaar gemaakt. 

 

Antipsychoticagebruik  

St. Franciscus rapporteert periodiek over de aard, prevalentie en reflectie van het 

antipsychoticagebruik. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een benchmark die wordt uitgevoerd 

door Gericare. Deze benchmark wordt besproken tijdens de WZD-commissie. Wij zien dat St. 

Franciscus het vergeleken met andere organisaties goed doet op het gebied van 

antipsychoticagebruik. Ook scoren wij onder de normen die zijn vastgesteld door Gericare. Hier zijn 

wij natuurlijk trots op. Desondanks blijven wij altijd onderzoeken hoe wij het antipsychoticagebruik 

op een verantwoorde manier kunnen verlagen.  

 

Antibioticagebruik  

In het kader van antibioticagebruik wordt er een periodieke rapportage over antibiotica, inclusief 

verloop en reflectie op onze website gepubliceerd. In verband met antibiotica resistentie hebben wij 

in 2020 een CRP-apparaat gekocht. 

 

Decubituspreventie  

De teams monitoren regelmatig huid(letsel), voedingstoestand, mondzorg, incontinentieletsel bij 

bedlegerige of immobiele cliënten. Dit wordt doorlopend gecontroleerd. Met een verhoogd risico op 

(onder andere) decubitus zijn vroegtijdig in beeld en preventieve maatregelen/hulpmiddelen worden 

tijdig ingezet. Wij zien over het algemeen weinig decubituswonden. Wel zijn we altijd aan het kijken 

hoe we onze zorg kunnen verbeteren, daarom wordt in 2023 een pilot uitgevoerd met de SEM-

decubitusscanner. St. Franciscus is de tweede organisatie in Nederland waar de SEM-scanner wordt 

getest. Dit betreft dus een pilot met een erg nieuwe innovatie! 

https://stfranciscus.nl/kwaliteit-en-verantwoording/verantwoording/#1504082948130-73137f3c-9626
https://stfranciscus.nl/kwaliteit-en-verantwoording/verantwoording/#1504082948130-73137f3c-9626
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Wet Zorg en Dwang  

St. Franciscus heeft een WZD-commissie opgesteld die structureel samenkomt. Het beleid van St. 

Franciscus is erop gericht om de inzet van onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te beperken. Wij zien dat 

er al veel naar alternatieven wordt gezocht bij onbegrepen gedrag en dat onvrijwillige zorg niet of 

nauwelijks voorkomt.  

 

Advance Care Planning  

St. Franciscus zet diverse preventieve maatregelen in om ongeplande ziekenhuisopnames te 

voorkomen. Als een cliënt bij St. Franciscus komt wonen, wordt meteen besproken welke medische 

beleidsafspraken er gelden. Denk hierbij aan wel of niet reanimeren en wel of geen 

ziekenhuisopname. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt. Voor cliënten 

met een indicatie voor verblijf met behandelingen vindt twee keer per jaar een MDO plaats, waarin 

deze afspraken worden geëvalueerd. Met de overige cliënten worden de afspraken geëvalueerd 

tijdens de zorgleefplangesprekken. Daarnaast wordt het valrisico van de cliënt geïnventariseerd en 

worden passende acties ingezet. Het aantal cliënten dat gevolgen heeft overgehouden aan een 

valpartij wordt op onze website gepubliceerd en wanneer nodig geactualiseerd. 

 

 Leren en werken m.b.t. kwaliteit 

Ons kwaliteitsbeleid is gericht op het continu verbeteren van kwaliteit. De bijzonderheden voor 2022 

in het kader van continu leren en verbeteren worden beschreven in deze paragraaf. Per onderwerp 

wordt samengevat hoe we met ons kwaliteitsplan aan de vereisten van het kwaliteitskader voldoen 

en hoe we hier inzicht in verschaffen. Het uitgangspunt is dat we zowel het plan als de wijze waarop 

we hieraan voldoen volledig openbaar maken via onze site en dat we erop toezien dat we continu (per 

maand of per kwartaal) de rapportage op de site up to date houden, zodat alle belanghebbenden 

gedurende het rapportagejaar volledig geïnformeerd zijn over de prestaties van St. Franciscus.  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem  

St. Franciscus heeft voor PREZO Care gekozen omdat de zorgrelatie en de resultaten die medewerkers 

en organisatie leveren aan de cliënt centraal staan en PREZO daarmee de visie op kwaliteit binnen St. 

Franciscus ondersteunt. PREZO Care helpt St. Franciscus organisatie breed te werken met de waarden, 

regels, dilemma’s en risico’s die uit de verhalen van bewoners maar ook hun naasten, medewerkers, 

vrijwilligers, ondersteuners, managers en de bestuurder naar boven komen. Dit wordt op een 

cyclische, methodische manier gedaan aan de hand van perspectieven en kwaliteitswijzers. Dit 

versterkt de kwaliteit van zorg maar ook het kwaliteitsbewustzijn binnen St. Franciscus. Omdat de 

dialoog met elkaar zo belangrijk is binnen PREZO Care, wordt dit kwaliteitsmodel ook wel een 

dialoogmodel genoemd. Om de certificering te behouden wordt St. Franciscus jaarlijks bezocht voor  

een externe audit door Stichting Perspekt. Een keer per drie jaar gaat het om een uitgebreide audit. 

In 2022 is deze uitgebreide audit weer uitgevoerd en in het tweede kwartaal van 2023 wordt er weer 

een externe audit door Perspekt uitgevoerd.  
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Audits  

St. Franciscus voert op specifieke onderwerpen interne audits uit om zelf te toetsen of de kwaliteit op 

orde is. In 2022 zijn de volgende interne audits uitgevoerd:  

 AVG 

 Medicatieveiligheid  

 Zorgleefplan  

 

De rapporten en resultaten van de interne audits worden naar de teams gecommuniceerd. Eventuele 

verbeterpunten worden door de teams opgepakt in samenwerking met de leidinggevenden. 

Daarnaast worden de verbeterpunten in het kwaliteitsverslag teruggekoppeld.  

 

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag  

Jaarlijks wordt een kwaliteitsplan opgesteld volgens de vereisten van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg en wijkverpleging. De interne en externe verantwoordingen verlopen via het jaar-en 

kwaliteitsverslag. Jaarlijks wordt voor 1 juli het kwaliteitsverslag gepubliceerd op de website. Zowel 

het kwaliteitsplan als het jaar- en kwaliteitsverslag worden besproken door het Managementteam 

(MT), de cliëntenraad (CR), de Ondernemingsraad (OR) en de Raad van Toezicht (RvT).  

 

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. Naast het Lerend Netwerk nemen wij ook 

deel aan het palliatieve netwerk en het geriatrisch netwerk van Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR).  

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale kennis  

In het kader van het verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise vindt 

structureel overleg plaats met professionals van de diverse disciplines inzake het aansturen van de 

organisatie. St. Franciscus beschikt over een WZD- en MIC-commissie en er worden MDO’s gevoerd. 

Medische, verpleegkundige en psychosociale expertise is tevens een mogelijk aspect binnen het 

lerend netwerk. Indien nodig kan met andere organisaties worden samengewerkt   
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 Medewerkers én vrijwilligers zijn onze kracht 
Een van de grootste uitdagingen van St. Franciscus is de krimpende arbeidsmarkt. Het gerichter 

binnenhalen en behouden van medewerkers en vrijwilligers is een oprecht aandachtspunt en dient als 

uitgangspunt te worden genomen bij keuzes die wij maken. Onze medewerkers zijn namelijk de spil 

in het leveren van persoonsgerichte zorg. Als gevolg van de krimpende arbeidsmarkt hebben wij de 

laatste jaren de inzet van PNIL zien groeien, wat heeft geleid tot een hoge kostenpost. Dit leidt ertoe 

dat onze middelen minder doelmatig worden ingezet. Op de eerste plaats willen we daarom beginnen 

bij de inzetbaarheid van ons eigen personeel, want hoe beter de eigen medewerkers inzetbaar zijn 

hoe minder PNIL je uiteindelijk nodig hebt.  

 

 Behoud van personeel 

Inzetten op het behoud van personeel is essentieel voor het behalen van onze strategische 

doelstellingen.  

 

Verzuim- en roosterbeleid 

Een van de grootste uitdagingen van St. Franciscus op het gebied van personeelsbeleid is het hoge 

ziekteverzuim. Wij realiseren ons dat een deel van het ziekteverzuim niet beïnvloedbaar is, maar 

stellen ons wel het doel om het ziekteverzuim te verlagen. Dit wordt in 2023 beoogd door 

verschillende acties in te zetten: 

1. We hanteren het dashboard voor inzicht in de ontwikkeling van ziekteverzuim per afdeling en 

soort functie. We blijven kijken naar factoren bij de persoon, de afdeling en de samenwerking. 

2. Er wordt een frequent verzuimgesprek ingepland wanneer een medewerker voor de derde keer 

in twaalf maanden verzuimd. We kijken wat iemand tijdens ziekteverlof eventueel wél kan doen 

en hoe medewerkers elkaar soms kunnen opvangen door bijvoorbeeld ruiling van diensten. 

3. Er wordt gewerkt met een nieuw en gezonder roosterbeleid waarin ‘rust en voorspelbaarheid in 

het rooster’ het uitgangspunt is. De beschikbare formatie wordt dusdanig ingepland waardoor 

bijvoorbeeld in geval van ziekte er toch nog voldoende bezetting is om kwaliteit van zorg te blijven 

leveren.  

4. Er wordt gewerkt aan meer dienstoverlap t.b.v. gerichte effectieve overdracht, leestijd en 

scholing/feedback.  

5. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van achterwacht teneinde ‘het beroep op medewerkers’ 

in geval van ziekte van een collega ook afgebakender en voorspelbaarder te maken zonder dat dat 

‘kort verzuim’ in de hand werkt.  

6. In het kader van interactief roosteren wordt invulling gegeven aan de functie van planner om meer 

continuïteit te brengen in de roosters. Interactief wil zeggen: afdelingen werken mee aan het 

proactief invullen van het rooster waardoor het perspectief van bewoner, medewerker als 

afdeling nog beter gecombineerd worden. 

 

Aandacht voor de medewerker 

St. Franciscus karakteriseert zich als een kleinschalige, laagdrempelige en warme organisatie. Wij 

vinden het belangrijk dat oprechte aandacht voorop staat in alles wat we doen. Medewerkers (en 

vrijwilligers) zijn bij ons geen nummer, maar een naam. Het gemeenschapsgevoel dat heerst is de 

kracht van St. Franciscus. Daarom is het belangrijk om ook in te zetten op informele activiteiten, zodat 

we (ex-)collega’s betrokken houden bij St. Franciscus.  
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Het is de verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de individuele medewerker om proactief 

te investeren om de werkzaamheden leuk te houden voor medewerkers. Daarom plannen wij jaarlijks 

een koffiemoment tussen een medewerker en diens leidinggevende. Tijdens de koffiemomenten 

wordt gesproken over de ervaringen van het afgelopen jaar, wat goed gaat en wat beter kan en over 

de toekomst. Medewerkers worden uitgenodigd om mee te denken over hun toekomst binnen St. 

Franciscus.  

 

 Ontwikkelen en opleiden 

Het is zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie, belangrijk om te blijven 

ontwikkelen, leren en opleiden. Wij willen ons als organisatie ontwikkelen door een nieuwe visie op 

de gesprekscyclus door te voeren op drie niveaus: de individuele gesprekscyclus, overstijgende 

afdelings-overleggen en de samenwerking tussen management en de OR en de CR. Door in deze 

gesprekscycli te investeren, beogen wij een betere interne samenwerking te creëren waarin alle lagen 

van de organisatie zich gezamenlijk kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren. Dit willen wij niet 

beperken tot de interne afdelingen, maar wij zijn van mening dat ook de mantelzorgers en vrijwilligers 

een belangrijke rol spelen in de dienstverlening voor onze cliënten. Daarom is het van belang om als 

organisatie deze belangrijke groep steeds meer te betrekken bij onze dienstverlening en ook te 

investeren in de ontwikkeling van en samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers.   

 

Ook het (door)ontwikkelen en opleiden van (nieuwe) medewerkers heeft een belangrijke plaats in ons 

kwaliteitsplan voor 2023. Hiervoor stellen wij als doel dat de basiskennis van alle medewerkers op 

orde is, dat wij opleidingen aanbieden passend bij de capaciteiten van St. Franciscus en de leerlingen 

passende begeleiding kunnen bieden. Om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op de 

werkvloer echt centraal te stellen wordt een nieuwe ‘coachingsrol’ geïntroduceerd om collega’s te 

coachen op het gebied van cultuur, houding en gedrag én op kwaliteit van zorg.   

 

Basiskennis op orde 

Het leveren van kwaliteit van zorg begint bij de basis(kennis). Als gevolg van de COVID-19 pandemie 

zijn er echter minder scholingen gegeven binnen St. Franciscus. In 2023 worden deze scholingen weer 

opgestart en ingehaald om de basiskennis op orde te brengen. Daarnaast ontvangen alle medewerkers 

die in contact zijn met onze cliënten een passende scholing op het gebied van de Wet Zorg en Dwang 

en de verschillende fasen van dementie. Verder wordt het (verplichte) aanbod van e-learnings 

geëvalueerd en wordt per kwartaal gecontroleerd of de medewerkers de verplichte e-learnings 

hebben voltooid. We gaan de ontwikkeling en scholing per medewerker en per team in een overzicht 

bijhouden zodat we de ambities ook beter kunnen volgen. 

 

Leerlingen zijn onze toekomst 

St. Franciscus is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks meerdere BOL-stageplaatsen en BBL-

opleidingsplaatsen voor diverse niveaus en functies. Dit is een belangrijke kweekvijver voor potentiële 

medewerkers. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het ook voor ons een steeds grotere noodzaak 

om zelf medewerkers op te leiden. Eind 2021 is een start gemaakt met een nieuwe visie op het 

opleidingsbeleid door middel van het BBL-ontwikkelteam van St. Franciscus. Voortschrijdende 

inzichten hebben echter laten inzien dat een bredere werkvariatie gedurende de opleiding (zowel 
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stage op IDW, KSW en bij EMZ) cruciaal is voor de ontwikkeling van leerlingen. Aansluitend hierop 

worden verbeteringen in het daarbij behorende opleidingsbeleid doorgevoerd in 2023. In lijn hiermee 

wordt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen onderzocht. Daarnaast wordt bezien hoe we, ook 

gelet op financiële uitgangspunten, nog meer deelnemers te kunnen motiveren om na afronding van 

de opleiding langer te blijven zodat de verhouding investering en verwachting beter wordt.  

 

Wij zien dat de begeleiding van leerlingen en stagiaires vraagt om een zekere deskundigheid en inzet 

van zachte vaardigheden. Om passende begeleiding te bieden worden werkbegeleiders en 

leerprocesbegeleiders getraind en gecoacht in 2023 door inzet van externe coaches. Daarnaast 

houden we er oog voor om voldoende tijd en ruimte te creëren om de leerlingbegeleiding te kunnen 

bieden.  

 

Coaching on the job op het gebied van persoonlijke ontwikkeling medewerkers 

De kernwaarden van St. Franciscus zijn ‘persoonsgericht’, ‘vertrouwd’ en ‘met elkaar’. Het is een 

continue uitdaging om deze kernwaarden in de praktijk tot uiting te laten komen. Daarover zal de 

dialoog tussen medewerkers en met het management in de teams verder blijvend de aandacht krijgen. 

Om de cliëntgerichtheid van medewerkers te versterken wordt in 2023 een nieuwe rol van coaches 

onderzocht en ontwikkeld. Dit gaat om een (jaarlijks roulerende) rol voor bestaande medewerkers en 

niet om het werven van extra formatie of extra uren inzet. Per team (etage of groepswoning) is er dan 

eén coach. Deze ‘coaches’ worden middels intervisie getraind om de collega's te coachen op het 

gebied van (1) cultuur, houding en gedrag (gezamenlijkheid, werkplezier, positiviteit, 

verantwoordelijkheid) en op het gebied van (2) de kwaliteit van zorg; de focuspunten op kwaliteit 

worden elders verwoord en worden verankerd in het integrale dashboard zodat we per bewoner en 

afdeling kunnen monitoren. De ‘coaches’ nemen als het ware een ambassadeursrol om de 

cliëntgerichtheid te verbeteren en de kernwaarden van St. Franciscus te verweven in de cultuur. We 

zullen met eén of twee externe coaches de interne intervisie ter hand nemen.  

 

 Inzet van vrijwilligers en naasten 

Het is onze overtuiging dat het actief betrekken van alle relevante betrokkenen bij het inrichten van 

onze dienstverlening, het leven van onze cliënten het beste maakt. Dit betreft in de eerste plaats de 

cliënt zelf, maar ook de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Wij streven ernaar om 

mantelzorgers in 2023 nog meer te betrekken bij de zorg voor hun naasten. Om hiermee een start te 

maken worden er mantelzorgavonden georganiseerd per afdeling of groepswoning. Daarnaast zien 

wij in onze omgeving diverse initiatieven om mantelzorgparticipatie naar een hoger niveau te 

brengen. In 2023 zal St. Franciscus zich in deze initiatieven verdiepen om mogelijkheden te 

onderzoeken om mantelzorgparticipatie in de dagelijkse gang van zaken te integreren.  

 

Ook vrijwilligers maken een wezenlijk deel uit van onze zorg- en dienstverlening voor al onze cliënten. 

In 2023 wil St. Franciscus de inzet van vrijwilligers verder optimaliseren. Denk hierbij aan 

deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op het gebied van kennis omtrent dementie. Ook is het 

belangrijk om de inzet van vrijwilligers beter aan te laten sluiten op de behoeften van de cliënt: ‘Wat 

wil de cliënt en hoe kan een vrijwilliger daaraan bijdragen?’.  
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 Leren en verbinden 

Het inspireren én binden van huidig en nieuw personeel is van essentieel belang voor St. Franciscus. 

Deze onderwerpen zijn daarom uitvoerig besproken tijdens exitgesprekken, evaluatiegesprekken en 

tijdens de afdelings-overleggen. Uit deze overleggen zijn een aantal aandachtspunten naar voren 

gekomen: het verbinden van nieuwe medewerkers aan de organisatie, het vergroten van de 

saamhorigheid binnen teams, het verbeteren van de samenwerking tussen teams en het creëren van 

meer rust in het rooster en op de werkvloer. Het laatste aandachtspunt werd voornamelijk gecreëerd 

door een hoog ziekteverzuim en de grootschalige inzet van verschillende detacherings- en 

uitzendbureaus.   

 

Nieuwe medewerkers voelen zich welkom in de organisatie 

Het verbinden van nieuwe medewerkers (in dienst én ingehuurd) is een oprecht aandachtspunt. Dit 

begint voor St. Franciscus bij het bieden van een warm welkom: nieuwe collega’s worden goed 

ontvangen, wegwijs gemaakt en er wordt oprechte aandacht aan hen besteed. Voor nieuwe 

medewerkers die in dienst komen is een digitaal portaal ontwikkeld waarin zij al een kijkje kunnen 

nemen voordat zij hun eerste werkdag hebben. In 2023 wordt verder onderzocht hoe wij 

medewerkers langer kunnen binden aan onze organisatie. Een van de initiatieven die wordt 

onderzocht is een maandelijks informeel overleg met nieuwe medewerkers (<1 jaar in dienst) ten 

behoeve van versterking van hun bijdrage aan een nieuwe cultuur en / of het systematisch agenderen 

van de landing in de individuele gesprekken tijdens de eerste periode na start.  

 

Gevoel van saamhorigheid wordt versterkt (binnen en tussen teams) 

De interne samenwerking binnen teams en tussen teams (zorg, welzijn, facilitair) kan én moet beter 

en ook de uitwisseling tussen medewerker en management, waarin oog is voor ieders kwaliteiten en 

uitdaging in teamoverleggen. Om de kernwaarde ‘met elkaar’ echt invulling te geven in de praktijk 

worden de nieuwe team overleggen benut om niet alleen de inhoud, maar juist ook de samenwerking 

en houding en gedrag met elkaar te bespreken.  
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 De basis is op orde 
Dat diverse randvoorwaarden belangrijk zijn om kwalitatief goede zorg te leveren staat buiten kijf. 

Echter heeft St. Franciscus wel een aantal uitdagingen om deze randvoorwaarden te borgen. Zo wordt 

in 2023 gewerkt aan een stabiel Wi-Fi en telefonie netwerk en wordt de digitaliseringsslag verder 

ingezet. Daarnaast wordt onderzoek gedaan voor een vastgoedstrategie en wordt beoogd het 

onderhoudsniveau van het huidige gebouw naar een beter niveau te krijgen. Naast het werken aan 

deze grote uitdagingen, stelt St. Franciscus zich ook als doel om diverse andere rand voorwaardelijke 

zaken verder te ontwikkelen.  

 

Ten eerste wordt in 2023 voor het eerst gewerkt met een integraal dashboard dat in 2022 is 

ontwikkeld en waarin kritische prestatie-indicatoren worden gemonitord en waarin financiën, HR, 

kwaliteit en het jaarplan zaken bij elkaar zijn gebracht. Ten tweede wordt de nieuwe CAO VVT verder 

doorvertaald en wordt de medewerkersraadpleging anders ingericht. Ten derde wordt de financiële 

bedrijfsvoering anders ingericht en zal er kritisch naar de huidige inkoop- en declaratieprocessen 

worden gekeken. Als laatste blijven we oog houden om aan de vigerende wet- en regelgeving te blijven 

voldoen, met expliciete aandacht voor de AVG. 

 

 Leiderschap, governance en management 

Het bestuur dient te faciliteren dat zorgprofessionals zich kunnen ontwikkelen. We hechten bij St. 

Franciscus veel belang aan openheid en transparantie. Openheid en transparantie maken dat onze 

inspanningen en met name ook de bedoeling hierachter bij zoveel mogelijk betrokkenen duidelijk zijn. 

Duidelijkheid hierover maakt dat iedereen hier een mening over kan vormen en dat mensen hierop 

dus kunnen reageren. Hierop kan de inzet tot verbetering vervolgens weer aangepast en aangescherpt 

worden. Deze wisselwerking met alle doelgroepen van St. Franciscus is een belangrijke motor voor de 

interne verbetering en vernieuwing.  

 

Leiderschap, governance en management  

Vanuit de Raad van Bestuur is het adagium voor een groot deel ook dat leiderschap gelijk staat aan de 

moed om zaken aan anderen over te laten. Sturing geven en de juiste randvoorwaarden creëren is 

dan het belangrijkste aandachtsgebied van de leiding. Uiteraard is het hierbij van belang dat dit 

gebeurt binnen de geldende richtlijnen van de governance code. Dit is simpelweg een uitgangspunt 

en hierover zal niet apart gerapporteerd worden. Als hier klachten over zijn wordt dit via de 

klachtenregeling afgehandeld en over de klachten zijn we wederom transparant door hier periodiek 

op te rapporteren op de site onder de noemer ontvangen klachten.  

 

Raad van Bestuur en Managementteam  

St. Franciscus kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de Raad 

van Toezicht (RvT). Na een periode van ziekte heeft St. Franciscus helaas afscheid moeten nemen van 

Stijn Kanters als Raad van Bestuur. Sinds juni 2022 is een interim bestuurder aangesteld. Deze 

bestuurder zal tot september 2023 werkzaam zijn binnen St. Franciscus. Begin volgend jaar zal er 

gestart worden met de werving van de nieuwe Raad van Bestuur.  

Ook zijn er wat wijzigingen geweest in de samenstelling van het Managementteam van St. Franciscus. 

Het managementteam bestaat naast de bestuurder uit de zorgmanager, assistent zorgmanager en 
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teamleider facilitair, HR-adviseur, medewerker Finance & control en medewerker audit, kwaliteit en 

innovatie. Voor de stabiliteit van de organisatie is ervoor gekozen om een breed MT te voeren.  

 

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht (RvT) is het intern toezichthoudend orgaan van Zorgcentrum St. Franciscus. De 

RvT bestaat uit vijf leden en ziet integraal toe op het bestuur van St. Franciscus. De RvT dient als een 

sparringpartner voor de RvB en beoordeelt de stukken. In 2022 zijn er twee nieuwe leden toegetreden 

tot de Raad van Toezicht.  

 

Medezeggenschap  

St. Franciscus beschikt over een goed functionerende Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR). 

De CR en OR worden breed geïnformeerd en betrokken bij relevante ontwikkelingen binnen de 

organisatie. De CR en OR hebben hiervoor structureel overleg met de RvB. Daarnaast heeft zowel de 

CR als OR ieder jaar een overleg met de RvT en een overleg met elkaar. De OR en CR zijn betrokken bij 

de inhoud en de samenstelling van het kwaliteitsplan. De medezeggenschap van zowel cliënten als 

medewerkers is hiermee voldoende gewaarborgd. 

 

 Gebruik van hulpbronnen 

St. Franciscus heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de ICT volledig te automatiseren en te 

optimaliseren. Ondanks deze investeringen zijn er nog een aantal knelpunten op het gebied van ICT 

die dagelijks voor problemen zorgen. Denk hierbij aan een Wi-Fi netwerk dat niet altijd stabiel werkt 

en een systeem omtrent de telefonie dat regelmatig uitvalt. Om deze problemen te verhelpen worden 

er in 2023 andere keuzes gemaakt op het gebied van ICT: 

1. Er wordt een stabiel Wi-Fi netwerk gecreëerd door het huidige Wi-Fi netwerk over te dragen aan 

een andere (reeds bekende) partij. Deze partij zal een Wi-Fi optimalisatie uitvoeren.  

2. Er wordt geïnvesteerd in Private LTE, inclusief nieuwe telefoons. Met Private LTE wordt als het 

ware een privénetwerk gecreëerd dat vergelijkbaar is met het publieke LTE-netwerk. De telefonie 

wordt hierdoor losgekoppeld van het Wi-Fi netwerk, wat volgens deskundigen zal leiden tot 

minder verstoringen en een betere dekking. Het huidige telefoniesysteem wordt hiermee 

uitgefaseerd.  

Daarnaast is in 2022 het project ‘van oud naar cloud’ gestart waardoor St. Franciscus gaat werken 

vanuit een online SharePoint-omgeving en de oude servers komen te vervallen. De laatste fase van dit 

project wordt in 2023 afgerond.  

 

 Gebruik van informatie 

 

Integraal dashboard wordt geoptimaliseerd 

Om de organisatie effectief te kunnen sturen is in 2022 een start gemaakt met de ontwikkeling van 

een integraal dashboard waarin allerlei data samenkomt. In dit integrale dashboard zijn zowel de 

cijfers op het gebied van de financiën, HR en kwaliteit verwerkt en tevens worden actiepunten uit het 

kwaliteitsplan toegevoegd. 2023 zal het eerste jaar zijn waarin dit dashboard structureel wordt 

gebruikt. Dit zal ertoe leiden dat het (gebruik van) het integraal dashboard wordt geoptimaliseerd.  
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Verder wordt er in 2023 gekozen voor een andere invulling op het gebied van 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van een kwartaalpeiling (bestaande 

uit enkele vragen) op het gebied van medewerker ontwikkeling en werkplezier (MOWP). De 

achterliggende gedachte is dat het klassieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (dat om het jaar 

plaatsvindt) een momentopname is. St. Franciscus wil echter gedurende het hele jaar informatie 

ophalen vanuit de medewerkers over ontwikkeling en werkplezier. Daarbij is het uitgangspunt voor 

de uitvraag en de bespreking ‘waar haal je werkplezier uit en hoe kan eenieder groeien in eigen 

verantwoordelijkheid voor zijn/haar persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling’. 

 


