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1.1 Visie en kernwaarden   
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1.2 Omschrijving locatie, doelgroep en zorgomgeving  

1.3 Type zorg- en dienstverlening  

1.4 Besturingsfilosofie  
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2.1 Ons personeel in cijfers  
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2.2 In- en uitstroomcijfers 

2.3 Ratio personele kosten versus opbrengsten  
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6.1 Visie op opleiden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunt voor komend jaar:  

• Vaststellen van het strategisch opleidingsbeleid, en ruimte geven aan mensen die 
zich willen oriënteren op de zorg (oriëntatiebaan) hen goed begeleiden om zoveel 
mogelijk nieuwe mensen te interesseren voor werken en opleiden in de zorg.  
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6.2 Kwaliteitsmanagementsysteem en interne borging  
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6.3 Visie op zorg en sturen op kernwaarden  
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7.1 Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise -  
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8.1 Beleidsdoelen personeel in relatie met onze zorgverlening  
 

8.2 Arbeidsmarkt; uitdagingen en oplossingen  
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8.3 Inzetten op verhogen van de kwalitatieve inzet van het huidige personeel  
 

 
Aandachtspunten voor 2020: 

• Structurele aandacht voor het op peil houden van de kwalitatieve en 
kwantitatieve formatie. 

• Structurele aandacht voor het opleiden van de medewerkers 
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9.1 Klimaatbeheersing 

9.2 Domotica uitbreiding 

9.3 Duurzaamheid 
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9.4 Dashboard 

9.5 Mobiliteit 
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10.1 Verzamelen, delen en transparantie van informatie  
 

 
1 Net Promotor Score (NPS) is een eenvoudige manier om middels één vraag de klantenloyaliteit van een 
organisatie te meten,  

http://www.kiesbeter.nl/
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11.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
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11.2 Wonen en welzijn 
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11.3 Veiligheid 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



Kwaliteitsplan - Gasthuis Sint Jan de Deo  
December 2019 

29 

11.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
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11.5 Leiderschap en goed bestuur 
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11.6 Personeelssamenstelling 
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11.7 Gebruik van hulpbronnen 
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11.8 Gebruik van informatie 
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Bijlage 1, (Meerjaren) begroting/financiële onderbouwing 

Ons doel is het verhogen van de formatie  ten behoeve van: 

1. verhogen welzijn cliënten en inzetten op dagbesteding  
2. Continueren voldoen aan de formatie-eisen gesteld in het Kwaliteitskader. 

Om tot deze formatie verhoging te komen gaat het Gasthuis inzetten op verschillende doelgroepen medewerkers en zal zij fors inzetten op 
opleiden. In onderstaand stuk kunt u lezen per doelgroep de motivatie, acties en voorgenomen FTE ophoging. 
 

85% van de subsidie 
 Continueren formatie op orde (conform Kwaliteitskader) 

Waar willen we over 2 
jaar zijn? 
 

Het Gasthuis streeft ernaar om over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve formatie te beschikken. Formatie die 
aansluit bij de stijgende complexiteit van de zorgvragen en bij de eisen van het Kwaliteitskader.  
We hebben afgelopen jaren een minimale inzet van uitzendbureaus en externen gehad en streven ernaar om dit te 
continueren.  
Bovenstaande vraagt om meer gediplomeerde medewerkers per team dan voorheen. 
 

Motivatie/onderbouwing Om te anticiperen op de steeds krappere arbeidsmarkt en het kwaliteitskader zijn wij reeds in 2017 gestart met het 
ophogen van de vaste formatie. Echter dit is in deze tijd geen gemakkelijke opgave. Dit betekent dat wij nog de 
volgende acties hebben over de komende 2 jaar: 

• Verhogen formatie verpleegkundigen zodat zij 24 per dag aanwezig kunnen zijn (24-uurs aanwezig 

verpleegkundige dienst, momenteel gaat het om bereikbare dienst); 

• Verhogen formatie van verzorgenden en helpenden om zo te komen tot continue aanwezigheid, gedurende 
de dag, op de huiskamers van onze kleinschalige woon-afdeling. 
 

Jaartal Groei van functies op jaarbasis Groei FTE’s op 
jaarbasis. 

Niveau Kosten 

2020 1 of 2 Verzorgenden, 36 uur 1 3  

 1 of 2 verpleegkundigen 0,75 4  

2021 1 Verzorgende, 24 tot 28 uur 0,6 3  

 1 Helpende, 20 tot 24 uur 0,5 2  

 
 
 

 Uitbreiden BBL (opleiden tot Verzorgende, Verpleegkundige of MMZ) 
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Waar willen we over 2 
jaar zijn? 

Binnen het Gasthuis streven we naar een toename van minimaal  5  BBL-ers. 
 

Motivatie/onderbouwing Het Gasthuis anticipeert de laatste 2 jaren op de krappe arbeidsmarkt door fors in te zetten op het opleiden van 
eigen medewerkers (functie-ophoging). Hierdoor blijven medewerkers gemotiveerder en wordt de kwaliteit van zorg 
en personeel verhoogd. 
Komende jaren gaan we hiernaast ook inzetten op het meer opleiden van nieuwe medewerkers, we gaan specifiek 
BBL-leerlingen (niv. 3 en 4) werven. Hierdoor omzeilen we de huidige krapte m.b.t. gediplomeerde 
zorgmedewerkers en verrijken we ons personeelsbestand met een gedifferentieerdere samenstelling. 
Tevens draagt dit bij aan het maatschappelijke belang om meer mensen naar de zorg te trekken. Tevens bieden we 
hierdoor mensen een kans, die in sommige gevallen anders moeilijker aan een baan kunnen komen. 
 

Jaartal Groei van functies op jaarbasis Groei van aantal 
FTE’s op 
jaarbasis. 

Niveau Kosten 
 

2020 1 leerling Verpleegkundige 0,7 3  

2021 1 leerling Verpleegkundige 0,7 3  

 1 Leerling Verzorgende 0,5 2  

 
 

 Inzet Verpleegkundig  Specialist 

Waar willen we over 2 
jaar zijn? 

Het Gasthuis wil sterk in gaan zetten op verbeteren van de samenwerking met de huisartsen.  
 

Motivatie/onderbouwing Het Gasthuis maakt momenteel veel gebruik van de inzet van de huisartsen voor de bewoners zonder functie 
behandeling. Door de toename van de zorgzwaarte van onze bewoners vergt dit steeds meer van de huisartsen.  
Het Gasthuis wil, vanaf 1 april 2020, met de inzet van een verpleegkundig specialist de (over)belasting van de 
huisartsen verminderen en de multidisciplinaire samenwerking versterken en verbeteren.  

Jaartal Groei van functies op jaarbasis Groei van aantal FTE’s op 
jaarbasis. 

Niveau Kosten 
 

2020 1 Verpleegkundig specialist 0,45 6  

 
 

 Uitbreiden inzet Assistenten Zorg en Welzijn 

Waar willen we over 2 
jaar zijn? 

Het Gasthuis streeft naar meer tijd en personeel voor welzijn en dagbesteding op maat voor haar cliënten.    
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Motivatie/onderbouwing Binnen het Gasthuis is de dagelijkse zorg veilig en van hoog kwalitatief niveau. Echter wij beseffen dat dit niet is wat 
onze cliënten gelukkig maakt, terwijl dit wel een belangrijk doel is van ons. 
Persoonlijke aandacht gericht op eigen welbevinden, welzijn en dagbesteding draagt wel bij aan deze zingeving en 
geluksbeleving  van onze cliënten. Verhoging van deze persoonlijke aandacht en zinvolle dagbesteding willen we  
onder meer genereren door de inzet van Assistenten Zorg en Welzijn. Deze medewerkers zijn extra en worden  
buiten de zorg ingezet op (algemene) huiskamer, in de Gasterij,  bij activiteiten en bij de cliënten thuis of op de 
eigen kamer. Tevens ontlasten zij de gediplomeerde zorgmedewerkers waardoor deze  meer tijd overhouden voor 
hun primaire zorgwerkzaamheden. 
 

Jaartal Groei van functies op jaarbasis Groei van aantal FTE’s op 
jaarbasis. 

Niveau Kosten 

2020 2 Assistent  Zorg en Welzijn van 16 uur 0,8 1  

2021 2 Assistent  Zorg en Welzijn  van 16 uur 0,5 1  

 
 

 Inzetten Oriëntatiebanen 

Waar willen we over 2 
jaar zijn? 
 

Sinds 2018 bestaat, in de CAO VVT, de mogelijkheid voor het inzetten van de Oriëntatiebaan. Dit is een baan voor 
de duur van 3 maanden, voor geïnteresseerden in de zorg. Zij kunnen dan ongeschoold, maar wel betaald, 3 
maanden boventallig meewerken in de zorg om zo een goed beeld te krijgen van de zorg. Doel is uitstroom naar 
een opleiding of baan in de (VVT)zorg. 
Het Gast huis wil over 2 jaar komen tot 5 oriëntatiebanen per jaar.  

Motivatie/onderbouwing Het Gasthuis wil bijdragen  aan een inclusieve arbeidsmarkt, door te zorgen dat ook mensen met een achterstand 
op de arbeidsmarkt bij ons kunnen werken. Hiervoor willen wij een eerlijk salaris betalen. 
Daarnaast benut het Gasthuis graag  alle mogelijkheden om andere doelgroepen  te werven voor de zorg. 
Omdat oriëntatiebanen altijd boventallig zijn, levert het voor onze cliënten en bewoners extra tijd en aandacht op.   
 

Jaartal Groei van functies op jaarbasis Groei van aantal FTE’s op 
jaarbasis. 

Niveau Kosten 
 

2020 1 oriëntatiebaan ( 3 maand, 20 tot 28 
uur) 

0,25 2  

2021 1 oriëntatiebaan ( 3 maand, 20 tot 28 
uur) 

0,25 2  

 

15% van de subsidie 
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Aanschaf Tilliften 

Waar willen we over 2 jaar zijn? 
 

Over 2 jaar heeft het Gasthuis 3 extra actieve tilliften en 1 passieve tilliften 

Motivatie/onderbouwing Onze cliëntenpopulatie heeft cognitieve stoornissen met als gevolg daarvan een vergroot valrisico. Omdat 
we het blijven lopen stimuleren en zo lang mogelijk in stand willen houden, met zo min mogelijk valrisico, 
gebruiken wij bij het staan en lopen een actieve lift. Dit zorgt ervoor dat de cliënt zo lang mogelijk mobiel 
kan blijven en dat we gebruik blijven maken van zijn eigen sta-functie en zelfstandigheid in mobiliteit. 
Ondanks ons streven om vooral de actieve tillift in te zetten, hebben we ook te maken met 
rolstoelgebonden cliënten, zonder sta-functie, waarvoor de inzet van passieve tilliften noodzakelijk is. 
Gezien de toenemende zorgzwaarte krijgen wij ook meer van deze rolstoelgebonden cliënten. 

Jaartal Wat / wie Kosten 

2020 1 actieve tillift 2.300,-  aanschaf 

 1 passieve tillift 3.600,- aanschaf 

2021 2 actieve tilliften 4.600,- aanschaf 

 

ICT / Domotica 

Waar willen we over 2 jaar zijn? 
 

De renovatie van het Gasthuis is eind 2018 afgerond. Na  2021 willen we overal goed werkende domotica 
voor onze bewoners en willen we zoveel mogelijk gebruik maken van innovatieve ICT-mogelijkheden 
(rondom de zorg). 
 

Motivatie/onderbouwing De ontwikkelingen op het gebied van Domotica en ICT-mogelijkheden gaan razendsnel. 
Het Gasthuis streeft naar zoveel mogelijk (bewegings)vrijheid van haar bewoners, echter zonder dat dit 
uitmondt in gevaarlijke situaties of leidt tot overlast voor andere bewoners. Slimme domotica kan ons hierbij 
helpen. Zoals slimme sensoren waardoor bewoners wel kunnen rondlopen over de gangen, maar geen 
toegang hebben tot andermans woningen. Tevens kunnen we met domotica zorgen voor 
persoonsbeveiliging voor het personeel, alarmering in en buiten de appartementen en overal spreek/luister 
verbinding voor de bewoners (m.u.v.  PG).  
Verder wil het Gasthuis komende jaren gaan onderzoeken welke werkdruk-verlagende en professionaliteit-
verhogende mogelijkheden er zijn door inzet van ICT. 

Jaartal Wat / wie Kosten 

2021 Inzetten en ontwikkelen van ICT en Domotica mogelijkheden €50.000 
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