Kwaliteitsjaarplan 2022
Voorwoord
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2022. Opvolger van het meerjaren kwaliteitsplan 2019 – 2021
van het Bartholomeus Gasthuis en de addenda 2020 en 2021, die het beleid en de acties in
de periode van het Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg bevatten.
De extra kwaliteitsmiddelen uit de voorliggende periode zijn vanaf 2022 opgegaan in het
tarief. De verplichting - voortvloeiend uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2021
werd aangescherpt - om een jaarlijks Kwaliteitsplan te maken, blijft.
Dit jaarplan volgt grosso modo de speerpunten zoals benoemd in het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. Ook de doelen uit het Zorginkoopkader van het Zorgkantoor zijn verwerkt
in onderstaand plan.
Net als in voorgaande jaren beperken we ons in dit plan niet tot de verpleeghuiszorg, maar
nemen we hierin ook de overige vormen van zorg en dienstverlening van het gasthuis mee.
Dit plan is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de cliëntenraad, de
ondernemingsraad en de verpleegkundige adviesraad (VAR). Het plan is vastgesteld door de
bestuurder, na voorafgaande goedkeuring van het College van Regenten (RvT).
Ik wens u veel leesplezier.
Loes de Vries
Bestuurder
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1. Inleiding
In 2021 herformuleerden wij onze missie en visie met de daarbij behorende kernwaarden die
we in begrijpelijke taal omdoopten tot beloftes. Dit gaat ons helpen bij onze wens duurzaam
een zelfstandig en onderscheidend gasthuis te zijn dat méér is dan een verpleeghuis.
Hiertoe is een strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022 – 2026 ontwikkeld met
een aantal strategische acties die ons gasthuis toekomstgericht op een onderscheidende
manier gaat positioneren in een hybride omgeving die veel van ons vraagt en verwacht. In
2022 voeren we hiervan de eerste tranche uit.
Dit Kwaliteitsjaarplan 2022 combineert deze eerste tranche aan strategische acties voor
komend jaar met andere noodzakelijke dan wel gewenste acties om de statutaire doelstelling
“het bieden van goede huisvesting, goede zorg en maatschappelijk welzijn voor ouderen in
het bijzonder” te kunnen realiseren. Het gaat in dit Kwaliteitsjaarplan om datgene wat wij
extra willen en denken te kunnen realiseren, naast de dagelijkse ‘going concern’ werkzaamheden die uiteraard ook onze volle aandacht vragen.
Niet alles kan tegelijk; de staande organisatie en omvangrijke wet- en regelgeving op diverse
terreinen (die voor een kleine organisatie als de onze niet minder is dan voor een grote)
vragen veel capaciteit en laten slechts een beperkte tijdsinvestering beschikbaar voor extra
projecten. Uitbreiding van ondersteunende functies, om ambities én verplichtingen op
evenwichtige wijze te kunnen realiseren, is gezien het beschikbare budget geen optie. Dit
neemt niet weg dat het gasthuis gedreven is om, net als in voorgaande jaren, ook in 2022 –
en doorlopend in 2023 - een aantal innovaties en verbeteringen te realiseren.
Leeswijzer
In paragraaf 2 vindt u een typering van de organisatie: de geactualiseerde missie, visie en
kernwaarden (beloftes), de locatie en omvang van de organisatie, de besturingsfilosofie en
de personele samenstelling.
Paragraaf 3 vormt het hart van dit Kwaliteitsjaarplan: hier treft u per speerpunt uit het
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg de belangrijkste extra acties van het gasthuis in 2022.
In paragraaf 4 zetten we de acties op een rij waarmee we uitvoering geven aan de vier
doelen zoals geformuleerd in het Wlz-inkoopbeleid van het Zorgkantoor.
In paragraaf 5 beschrijven we op welke wijze we belanghebbenden bij het Bartholomeus
Gasthuis betrekken bij de uitvoering van dit kwaliteitsjaarplan.
Het plan sluit af met een risicoanalyse in paragraaf 6.
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2. Profiel Bartholomeus Gasthuis
Eén locatie die alles in zich heeft als het gaat om leefomgeving, levensstijl en
gezondheid.
Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in het
Utrechtse Museumkwartier. In een open cultuur, met respect voor ieders levensovertuiging,
geaardheid of sociaal economische positie, zorgen wij hier voor een plek om te ontmoeten, te
verblijven, te wonen, begeleid of verzorgd te worden en kleur en klank te geven aan een zinvolle,
leuke dag.

Missie en visie
In 2021 formuleerde het gasthuis als nieuwe missie en visie:

Bartholomeus Gasthuis
Huis in de luwte van de stad, waar omzien naar elkaar en
gastvrijheid al eeuwenlang voorop staan.
Vanuit deze historie zetten wij ons in om met zorg en
aandacht bij te dragen aan een zinvolle en waardevolle dag.
Dat doen we door een ontmoetingsplek en vrijplaats te zijn
waar we met elkaar:
• behouden wat er is;
• ontdekken wat er kan;
• leren om iets op een andere manier te doen;
• ondersteunen bij wat er niet gaat;
• slechts overnemen waar dat noodzakelijk is.

Beloftes
De kernwaarden die bij deze missie en visie horen drukken wij graag uit in beloftes. Waar je
ook bent in ons gasthuis, of met wie je ook spreekt die aan ons gasthuis verbonden is, de
volgende beloftes ontdek je direct:
• Wij kennen en respecteren elkaar.
• Ieder mens is uniek. Wij ondersteunen en stimuleren elkaar om dit te blijven.
• Wij spreken verwachtingen naar elkaar uit, onderzoeken mogelijkheden, streven naar
het maximaal haalbare en faciliteren bij dat wat er nodig is.
• Alle extra hulp en (geld)middelen komen ten goede aan datgene waarmee klank en
kleur gegeven kan worden aan een mooie dag.
• We zijn altijd op zoek naar dat stapje extra en het nèt even anders.

Eén locatie in hartje Utrecht
Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd in een uniek historisch en monumentaal pand in hartje
Utrecht.
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Het gasthuis biedt beschermd wonen met behandeling in zes kleinschalige groepswoningen
met in het totaal 57 plaatsen. Hier verblijven bewoners met multi-morbide
psychogeriatrische problematiek, waarop artikel 21 van de Wet zorg en dwang (Wzd) van
toepassing is.
Daarnaast biedt het woonzorgcentrum 36 appartementen, waar bewoners zelfstandig
wonen, met of zonder zorg en eventueel behandeling. Circa de helft van deze
appartementen betreft een serviceappartement; de bewoners van deze appartementen
betalen huur en ontvangen indien nodig zorg, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet
(Zvw). De andere helft van de appartementen betreft zgn. zorgappartementen. Verblijf en
zorg worden hier betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voorts telt het gasthuis 8 zorghotelkamers. Hier wordt zorg geboden gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet (of particulier betaald).
Omschrijving doelgroepen
Bewoners met zorgindicatie
Product periode 10 2021
oktober
VPT 4VV (excl.BH incl.DB)
VPT 5VV (excl.BH incl.DB)
VPT 6VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 2VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 4VV (incl.BH incl.DB)
ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)
ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 6VV (incl.BH incl.DB)
ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)
ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)
ZZP 10VV (incl.BH incl.DB)
ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling
ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling
Eindtotaal

3
2
2
1
9
1
2
52
3
3
6

2
86

Bewoners zonder zorg
Bewoners zonder zorg periode 10 2021 oktober
Overige bewonders
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Leeftijdsverdeling:
Gemiddelde leeftijd bewoners:
Pelmolenweg 1
Pelmolenweg 2
Pelmolenweg 3
Springweg 1
Springweg 2
Springweg 3
WZC service appartement
WZC ZZP-appartement
Gemiddeld BG:

85
85
82
85
87
85
87
89
86
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Type zorgverlening, ZZP-verdeling, omzet per doelgroep:
Product t/m periode 10 2021

gemid. omzet

VPT 4VV (excl.BH incl.DB)

€

8.730,67

VPT 5VV (excl.BH incl.DB)

€

9.290,18

VPT 6VV (excl.BH incl.DB)

€

1.120,45

ZZP 2VV (excl.BH incl.DB)

€

4.022,83

ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)

€

37.172,98

ZZP 4VV (incl.BH incl.DB)

€

5.060,69

ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)

€

588,07

ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)

€

425.219,22

ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)

€

12.375,88

ZZP 6VV (incl.BH incl.DB)

€

26.944,10

ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)

€

52.298,21

ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)

€

217,14

ZZP 10VV (incl.BH incl.DB)

€

442,66

ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling
ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling
Totaal

€
€
€

1.968,14
170,80
585.622,01

VV = Verzorging en verpleging
DB = Dagbesteding
BH = Behandeling
VPT = Volledig pakket thuis
ZZP = Zorgzwaartepakket

Besturingsfilosofie
Medewerkers komen het best tot hun recht wanneer ze, zoals we beloven in onze beloftes
en gelieerd aan de missie en visie, handelingsruimte krijgen om aan te sluiten bij de
mogelijkheden van henzelf en de bewoners en gasten. We streven naar een interactieve
organisatie (top-down en bottom-up wisselen elkaar af en inspireren en versterken elkaar).
Hiërarchisch leiderschap maakt plaats voor coachend leiderschap, aangevuld met
persoonlijk leiderschap van een ieder die verantwoordelijk is en wil zijn voor het eigen
handelen in het belang van de ander en de organisatie in zijn geheel. De teams zijn
volwassen en zelfregulerend en handelen vanuit de behoefte van de cliënt.
Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling (z.o.z.)
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Verdeling zorgverleners over functies en niveaus (in fte)

In- door- en uitstroomcijfers 3e kwartaal 2021

In- en uitstroom
% instroom
% uitstroom

19%
14%

In totaal stroomden tien personen binnen de organisatie door naar een andere functie.
Negen van hen waren leerling-verzorgenden of -verpleegkundigen die na het behalen van
hun diploma verzorgende of verpleegkundige werden, daarnaast werd één verpleegkundige
coach van het woonzorgcentrum.
Aantal vrijwilligers
Welzijn
56
Zorg
51
Horeca
10
Facilitair
5
Bestuur
23 (incl. luiders Bartholomeusklok)
Totaal
145
NB Sommige vrijwilligers zijn actief op meerdere vlakken.
Ratio personele kosten versus opbrengsten
Het aandeel personele kosten t.o.v. de opbrengsten is in 2022 72%.
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3. Speerpunten
3.1

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In de achterliggende jaren is veel ingezet
op het persoonsgerichter maken van de
zorg, onder meer door grotere aandacht
voor het levensverhaal (invoering
Levenskaart); aandacht voor alle aspecten
van kwaliteit van wonen, leven en zorg in
het gasthuis in de zorgleefplanbesprekingen met de bewoner of diens
vertegenwoordiger en door invoering van
casuïstiekbesprekingen in de teams op de
groepswoningen.
In de komende strategische beleidsperiode 2022 – 2026 zetten we, naast voortzetting van
deze individuele aandacht en focus op proactieve zorgplanning, in op het verder aanvullen
van de graduele lijn van zorg en diensten van het gasthuis. Een lijn die loopt van preventie
gericht op nog overwegend ‘gezonde’ ouderen tot en met 24-uurstoezicht en zorg aan
kwetsbare mensen in hun laatste levensfase.
Acties:
1. Realisatie somatische verpleeghuiszorg: omzetten van een groepswoning voor
mensen met psychogeriatrische problematiek naar een afdeling voor mensen met een
zware somatische zorgbehoefte. Hiermee vullen we een leemte in het huidige aanbod en
zorgen we ervoor dat o.a. bewoners van onze serviceappartementen bij een toenemende
lichamelijke zorgbehoefte die niet gepaard gaat met cognitieve achteruitgang, in het
gasthuis kunnen blijven wonen.
2. Formuleren beleid terminale palliatieve zorg: in 2021 heeft een kwaliteitsteam van
medewerkers met een specialisatie dan wel affiniteit op dit terrein onderzocht hoe
inbedding van palliatieve zorg in het gasthuis op gestructureerde wijze vorm kan krijgen.
De resultaten hiervan verwerken we in 2022 in ons beleid en werkprocessen.
Hoofdverantwoordelijke: bestuurder, manager zorg

3.2

Wonen en welzijn

Het aantal ouderen neemt toe en het beroep op de ouderenzorg groeit de komende jaren
fors. Dit bij een krapper wordende arbeidsmarkt, waarbij steeds minder mensen moeten
zorgen voor de groeiende groep die zorg nodig heeft. Inzet op preventie en zorgen dat
mensen bij het ouder worden zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig blijven is dus van groot
belang. Het gasthuis zet daarom niet alleen in op intramurale zorg, maar juist ook op een
sterke wijkfunctie, gericht op preventie en ondersteuning van zelfstandig wonende oudere
wijkbewoners. In 2022 ligt de focus hiertoe op de volgende acties:
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Acties
Uitwerking van het concept “Barth in de Buurt” gericht op preventie en wijkondersteuning,
met de volgende concrete acties:
3. Buurten bij Barth: Realisatie van een levendige ontmoetingsplek in de serre van het
gasthuis aan de singel, waar ouder wordende wijkbewoners terecht kunnen voor een
goed gesprek, kunst, cultuur of ontspanning. Ons uitgangspunt hierbij is dat zingeving,
contact en het gevoel onderdeel uit te maken van de maatschappij belangrijke pijlers zijn
van gezond en vitaal ouder worden en daarmee zorgen voor behoud van zelfstandigheid
en uitstel van zorgafhankelijkheid.
4. Barth komt buurten: Opzetten van een steunsysteem in de wijk (onderdeel project uit
regiogelden Zorgkantoor). Het gasthuis wil niet alleen wachten tot mensen naar ons
toekomen, maar ook samen met partners en andere initiatieven op dit vlak kijken hoe
ouder wordende buurtbewoners thuis ondersteund kunnen worden in het zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld door vragen om hulp en
ondersteuning uit de wijk te koppelen aan aanbod van anderen die deze hulp of
ondersteuning willen en kunnen geven; door informeel contact te houden zodat mensen
snel een hulpvraag durven en weten neer te leggen én door het aanbod en talent van
kwetsbare ouderen in kaart te brengen.
5. Uitbouwen brasseriefunctie ‘Zunte voor de wijk’, in relatie tot actie 1.
6. Doorontwikkelen wellnesshuys Salus: dé plek waar ouder wordende wijkbewoners
op uiteenlopende manieren ondersteuning kunnen vinden bij het fit, vitaal en verzorgd
ouder worden. Van yoga tot dansclub, van leefstijlcoach tot (medisch) pedicure. Verdere diversifiëring
van aanbod met accent op vitaliteit en advies, in
nauwe samenwerking met partners in de wijk en
daarbuiten. Met behulp van PR en de algemene
uitstraling/inrichting van Salus duidelijk maken dat
Salus veel meer is dan een ‘willekeurige’ kapper op
de hoek en het unieke karakter van de combinatie
van verzorgingsdiensten als kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste – met veel
ervaring op het gebied van ouder wordend haar, voeten, huid – onder de aandacht
brengen.
Accent op de ontwikkeling en uitvoering van genoemde acties ligt in 2022, wellicht met een
doorloop naar 2023.
Hoofdverantwoordelijken: locatiemanager, horecamanager, manager Salus, welzijnsmanager.

3.3

Veiligheid

Veiligheid kent vele aspecten. Van medicatieveiligheid en veilige hulpmiddelen tot
brandveiligheid van het gebouw en veilige bewegingsvrijheid voor bewoners met dementie
van de groepswoningen.
In de afgelopen jaren is onder meer ingezet op herziening van de BHV-organisatie. Daarbij is
een samenwerking aangegaan met de firma Crisicom, met onder meer regelmatige “prikkeloefeningen”(d.w.z. oefeningen die medewerkers prikkelen om te testen of zij weten hoe te
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handelen bij calamiteiten) om te testen in hoeverre het geformuleerde beleid in de praktijk
werkt.
Ook is na een langere voorbereiding wegens de coronacrisis gestart om met behulp van
zorgtechnologie (zoals dwaaldetectie en automatische deursturing) zgn. ‘leefcirkels’ te
creëren die bijdragen aan (veilige) vrijheidsverruiming van bewoners in de groepswoningen.
Vanwege de ligging midden in de stad en het open karakter van ons huis1 enerzijds en de
kwetsbaarheid van veel bewoners door hun ziekte anderzijds, vroeg de invoering van dit
project om een zorgvuldige aanpak en voorbereiding en loopt de uitrol van de leefcirkels nog
deels door in 2022. Daarnaast is een medicatieproject uitgevoerd met als doel om door
digitalisering van het proces van medicatieverstrekking en digitaal aftekenen de risico’s op
fouten terug te dringen en een voor alle partijen minder tijdrovende werkwijze te realiseren.
Dit project wordt begin januari afgesloten. Ten slotte is in 2021 opvolging gegeven aan de
uitkomsten van het eerder gehouden Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), onder meer door
workshops rond het thema ‘veilige werkomgeving’.
In 2022 zetten we in op:
Acties:
7. Afronden invoering leefcirkels voor alle groepswoningen (1e kwartaal 2022).
8. Evaluatie nieuwe werkwijze medicatieveiligheid (2e kwartaal).
9. AVG: verdere uitwerking/inbedding veiligheid van gegevens: afronding acties
voortvloeiend uit de AVG-audit 2021 (heel 2022).
10. Veilige werkomgeving: opvolging resterende aanbevelingen Periodiek Medisch Onderzoek
(PMO) + herziening Arbobeleid (1e helft 2022).
Hoofdverantwoordelijken: actie 7: locatiemanager, actie 8: bestuurder/zorgmanager, actie 9:
bestuurder/ informatiemanager-AVG-functionaris, actie 10: P&O-manager.

3.4

Leren en werken aan kwaliteit

Het gasthuis werkt continu en gestaag aan
kwaliteit. Ervaringen uit audits, enquêtes,
klachten, signalen uit diverse registraties, van de
werkvloer en uit bijeenkomsten met
belanghebbenden komen bij elkaar in het
dashboard en worden daar voorzien van
verbeteracties. Door het regelmatig bespreken
van afwijkingen en (de stand van zaken van)
verbeteracties worden de voortgang en het
resultaat van ingezette acties gevolgd, waarna zo
nodig nieuwe acties worden bepaald. De Plan Do Check Act-cyclus is hiermee onderdeel van
het reguliere werk.

1

We zijn immers niet alleen een verpleeghuis maar ook een woonzorgcentrum en hebben tevens een

wijkfunctie.
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In 2021 is het Zorgberaad omgevormd naar een formele VvAR (Verpleegkundigen en
verzorgenden Advies Raad). Ook is geëxperimenteerd met een kwaliteitsteam Palliatieve
zorg en zijn medewerkers nauw betrokken in diverse projecten, zoals het medicatieproject
en het project leefcirkels. In 2022 bouwen we het werken met de VvAR en kwaliteitsteams
verder uit en vergroten we de vaardigheden om projectmatig te werken in de organisatie.
Ook stellen we een functionaris ‘Kwaliteit en beleid’ aan, die bijdraagt aan een slank en
slagvaardig kwaliteitsmanagementsysteem dat medewerkers ondersteunt. Tot slot treffen we
in 2022 de voorbereidingen om Office 365 in te voeren.
Acties
11. Vergroten vaardigheid projectmatig werken organisatie: betrekken van kennis, ervaring,
input uit de organisatie door het werken met projectgroepen, kwaliteitsteams,
medewerkers met een bepaald aandachtsveld, bijv. decubitus of wondzorg (heel 2022).
12. Aanstellen en inbedden rol functionaris kwaliteit en beleid in organisatie
(start per 1-1-2022)
13. Uitwisseling met lerend netwerk (w.o. het regionale project om te komen tot
expertisecentra voor ouderenzorg en het project kwaliteitsverpleegkundige) (hele jaar)
Hoofdverantwoordelijken: bestuurder/ bestuurssecretaris/ locatiemanager

3.5

Leiderschap, governance en management

In 2021 is onder leiding van de nieuwe bestuurder een strategische visie ontwikkeld voor de
komende jaren. Deze kreeg zijn beslag in een strategisch meerjarenbeleidsplan voor de
periode 2022- 2026. In 2022 bepalen we of deze visie noopt tot aanpassingen in de
organisatiestructuur. Om een meer interactieve organisatie te bewerkstelligen, waarbij
bottom-up en top-down elkaar afwisselen en versterken, is voorts een coachende stijl van
leidinggeven gewenst. Ook is een marketing- en communicatiestrategie nodig die aansluit bij
de nieuwe strategie.

Acties 2022
14. Herijking organisatiestructuur (1e helft 2022)
15. Coachend leiderschap: leiderschapsontwikkelingstraject (2022)
16. Uitwerking marketing- en communicatiestrategie in lijn met het Strategisch
Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 en aanpassing hierop van de website (1e helft 2022).
Hoofdverantwoordelijke: bestuurder, MT, bestuurssecretaris
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3.6

Personeelsontwikkeling

Mede met behulp van het kwaliteitsbudget is de afgelopen jaren gewerkt aan een optimale
personele bezetting en inzet op het leveren van een goede kwaliteit van zorg en
dienstverlening. Naast een goed passend dienstrooster en ruimte voor casuïstiekbespreking
in de zorg zijn onder meer te noemen:
 De coaches in de groepswoningen - en sinds 2021 ook in het woonzorgcentrum - die
sturen op de kwaliteit van zorg; structurele inzet van welzijnsmedewerkers in zowel de
groepswoningen als het woonzorgcentrum.
 Een team van (drie) interne opleiders dat een groot aantal leerlingen begeleidt en mede
stuurt op de kwaliteit van zorg in de gehele organisatie.
 Een praktijkopleider die de vele stagiaires begeleidt.
 Een opleidingsprogramma met systematische aandacht
voor zowel verplichte opleidingseisen als voor interne
gewenste trainingen en individuele trajecten.
Toen in 2020 de fysieke opleidingstrajecten stagneerden als
gevolg van de corona-maatregelen, is gezocht naar digitale
scholingsmogelijkheden. Dit heeft in 2021 geleid tot de
implementatie van het digitaal opleidingsprogramma REIN.
Hiervan gingen als eerste de verplichte modules m.b.t. de
voorbehouden handelingen van start. Digitale scholing wordt
hierbij gecombineerd met fysieke toetsing door de opleiders. REIN wordt in 2022 verder
uitgerold, incl. de ontsluiting van managementinformatie.
Om een kanteling van een hiërarchische naar een meer interactieve organisatie te
bewerkstelligen wordt voorts een ontwikkeltraject m.b.t. persoonlijk leiderschap van
medewerkers ingezet.
Overkoepelend wordt een strategisch HRM-beleid geformuleerd, dat gericht is op
voortzetting van de koers zoals bedoeld in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dus: op het
aantrekken, behouden en ontwikkelen van personeel en het zorgdragen voor een optimale
leeromgeving voor leerlingen en stagiaires.
Acties 2022
17. Ontwikkelen KAART strategisch HRM-beleid.
18. Persoonlijk leiderschapstraject medewerkers.
19. Ontwikkelen deskundigheid voor somatische verpleeghuiszorg/aandachtsvelders.
20. Verdere inbedding REIN.
21. Samenwerkingsafspraken ROC, w.o. uitbreiding leerlingen techniek en administratie.
22. Leerklimaat ontwikkelen richting positieve gezondheid.
23. Herziening functiehuis.
24. Herziening beoordelingssystematiek, in lijn met de gewenste kanteling van de organisatie
waarbij persoonlijk leiderschap en inbreng vanuit de organisatie gewenst wordt.
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Hoofdverantwoordelijke: P&O-manager

3.7

Gebruik van hulpbronnen

Met de aanstelling van een informatiemanager/AVG-functionaris zijn in 2021 de nodige
stappen gezet in de verdere professionalisering van de ICT- en AVG-gerelateerde
werkprocessen. Een AVG-/NEN 7510-audit heeft hiervoor mede handvatten gegeven.
Op het vlak van vastgoed en duurzaamheid zijn met hulp van externe partijen plannen
uitgewerkt voor de vastgoedstrategie van het gasthuis in de komende jaren en de routekaart
naar CO2-neutraal. In 2022 zetten we hierin vervolgstappen. Zowel de acties rond vastgoed
als duurzaamheid zullen niet binnen een jaar kunnen worden afgerond, maar meerdere jaren
nodig hebben om tot afronding te komen.
Verder geven we in 2022 vervolg aan het in 2021 gestarte project ‘ambassadeurs zorgtechnologie’. Drie zorgmedewerkers van het gasthuis vervullen een ambassadeursrol in de
organisatie, om hun collega’s enthousiast te maken over zorgtechnologie-toepassingen ter
verbetering van de kwaliteit van de zorg en ter verlichting van het werk. Zij maken onderdeel
uit van een ambassadeursgemeenschap in het regionale project zorgtechnologie. In totaal
zijn vijftig ambassadeurs van veertien VVT- instellingen in de regio Utrecht actief.
Acties
ICT
25. Voorbereiding overgang naar Office 365.
26. Overgang naar SAAS (applicaties in de cloud).
27. Voldoen aan de passende NEN-normering.
28. KIK-V implementatie: deelname aan een landelijk programma met als doel de gegevensuitvraag van allerlei partijen (zoals Zorginstituut Nederland, Inspectie, Zorgverzekeraars,
ActiZ) aan zorgaanbieders zodanig te stroomlijnen en te vergemakkelijken, dat
zorgaanbieders data slechts eenmaal hoeven aan te leveren. Dit ter verlaging van de
administratieve lastendruk voor de organisatie.
Vastgoed/duurzaamheid
29. Vastgoed: actualisatie Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP).
30. Uitbreiding appartementen in hoekpand Lange Smeestraat/ Springweg.
31. Duurzaamheid: Uitvoering eerste tranche maatregelen Routekaart naar CO2-neutraal.
Zorgtechnologie
32. Voortzetting project zorgtechnologie-ambassadeurs: oriëntatie op,
inzet van en begeleiding bij slimme zorgtechnologie voor verbetering
van kwaliteit van zorg en leven voor de cliënt en ter
verlichting/substitutie van arbeid.
Hoofdverantwoordelijken: ICT: informatiemanager;
Vastgoed/duurzaamheid: vastgoedmanager; Zorgtechnologie: locatiemanager
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3.8

Gebruik van informatie

Het Bartholomeus Gasthuis heeft in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld waarbij
systematisch informatie wordt opgehaald bij belanghebbenden middels bijeenkomsten als
het Familiehuys (voor naasten van bewoners van de groepswoningen), het Praethuys (voor
bewoners van het woonzorgcentrum) en door het gasthuis ontwikkelde enquêtes en
scorelijsten. Aangevuld met informatie uit diverse registraties en interne audits vult deze
informatie een periodiek dashboard, dat inzicht geeft in het reilen en zeilen van het gasthuis
in brede zin. Geconstateerde afwijkingen zijn aanleiding tot bespreking en leiden zo nodig tot
acties, die vervolgens weer gemonitord worden middels ditzelfde dashboard. Zo geven we
inhoud aan een PlanDoCheckAct-cyclus met continue aandacht voor verbeteringen.
In 2022 continueren we de klanttevredenheidsmetingen via de MDO-vragenformulieren,
enquêtes van zorgbemiddeling, zorghotel, brasserie en Zorgkaartnederland.nl.
Ook nemen we in het najaar van 2022 deel aan het landelijke medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) van ActiZ. NB Dit onderzoek voerden we in 2018 voor het laatst uit.
Normaal gesproken houden we voor de uitvoering van het MTO een tweejaarlijks ritme aan.
In de achterliggende periode is hiervan bewust afgeweken: in 2019 voerden we een
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) uit en in 2021 een RI&E. Om te voorkomen dat
medewerkers overvoerd zouden worden met vragenlijsten en om overbelasting van de
organisatie te voorkomen, is ervoor gekozen om in de betreffende periode te focussen op
het oppakken van de aanbevelingen uit het PMO en de RI&E. Zo werden in 2021 workshops
“Gewenst omgaan met ongewenst gedrag” gehouden.
Acties:
33. Uitvoeren medewerker-tevredenheidsonderzoek (najaar 2022) – opvolging aanbevelingen
loopt door in 2023.
34. (voortzetten Handzamer maken KwaliteitsManagementSysteem (KMS) voor
medewerkers/ voorbereiding op Office 365 (invoering 2023).
Hoofverantwoordelijken: P&O-manager (actie 33), bestuurssecretaris/medewerker kwaliteit
en beleid (34).

4. Doelen zorgkantoor 2022-2023
Het Zorgkantoor (ZK) heeft in het Inkoopkader de volgende vier doelen benoemd:
1. Meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving
2. Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant
3. Tijdig passende zorg
4. Goede coördinatie binnen het zorglandschap.
Veel van de in “paragraaf 3 Speerpunten” benoemde acties beogen invulling te geven aan
deze doelen. Hieronder staan per doel van het ZK kort de acties 2022 die hieraan bijdragen.
Naast de vier genoemde doelen benoemt het ZK het behoud en toekomstbestendig
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(duurzaam) maken van het huidige (zorg)vastgoed als belangrijk speerpunt in het
Inkoopkader, waarover het in gesprek wil met zorgaanbieders. Wij voegen dit onderwerp
daarom als vijfde ZK-doel toe en vermelden onder deze kop de acties van het gasthuis die
hieraan invulling geven.
Ad 1. Meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving
Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Door de groeiende vraag zal de druk op de verpleeghuiszorg
verder toenemen. Daardoor neemt de behoefte aan nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis toe. En
daarmee ook de behoefte aan het ontvangen van Wlz-zorg buiten het verpleeghuis: het gaat om goede combinaties van
wonen en zorg. Dit vraagt om verandering in de zorginfrastructuur en om samenwerking tussen gemeenten,
zorgaanbieders, zorgkantoren, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Acties:
 Creëren van acht of negen extra woonzorgappartementen in hoekpand (waarin Wlz-zorg
en wijkverpleging mogelijk zijn).
 Creëren somatische afdeling voor juiste doorstroming en bijbehorende faciliteiten,
opvangmogelijkheden en passende hulpmiddelen.
 Scheiden wonen en zorg, waarbij voormalige verzorgingshuisplaatsen worden verhuurd
en zorg wordt geleverd vanuit MPT/VPT of wijkverpleging.
 Acties gericht op preventie: zorgen dat zelfstandige wonende ouderen zo lang mogelijk in
de eigen woonomgeving kunnen blijven, waarbij BG als steunsysteem en
ontmoetingspunt kan fungeren (Barth in de Buurt, zie verder speerpunt 3.2)
Ad 2. Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant
Het aantal beschikbare medewerkers is onvoldoende om in de stijgende zorgvraag te voorzien. Nu al ervaren medewerkers
een hoge werkdruk die door corona alleen maar is toegenomen. Om het tekort aan medewerkers te kunnen opvangen zijn
innovaties nodig. Innovaties waardoor met hetzelfde aantal medewerkers meer tijd beschikbaar komt voor de zorg. En
slimme ideeën waarmee meer medewerkers beschikbaar komen voor de zorg. Hierbij gaat het om behoud van
medewerkers en om het aantrekken van nieuwe medewerkers. Speciaal punt van aandacht is de beschikbaarheid van
voldoende behandelaren en een slimme inzet van hun capaciteit, ook buiten intramurale settingen.

Om de arbeidsmarktproblematiek (stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt/steeds
groter tekort aan zorgpersoneel) het hoofd te bieden is een scala aan maatregelen nodig,
zowel gericht op werven als op behouden van medewerkers. Insteek daarbij is dat we
medewerkers het liefst behouden voor het gasthuis, maar in ieder geval voor de
ouderenzorg. Een greep uit de maatregelen in het Bartholomeus Gasthuis die hieraan
moeten bijdragen:


Zorgen voor een permanente kweekvijver van nieuwe medewerkers door te werken met
een grote groep leerlingen en stagiaires, die actief en persoonlijk worden begeleid door
een team van interne opleiders (voortzetting huidig beleid).



Verstevigen en uitbreiden huidige samenwerking met ROC; uitbreiden met leerplaatsen
facilitair en administratie.



Zorgen voor een positief leerklimaat met mogelijkheden voor digitaal leren via REIN.



Inzet op een traject ter bevordering van persoonlijk leiderschap voor medewerkers.



Inzet op (en formatie voor) meedenken en deelname van medewerkers aan
kwaliteitsteams en projectgroepen, mogelijkheden tot specialisatie, adoptie van een
aandachtsveld, deskundigheidsvergroting o.m. op het vlak van zwaardere somatische
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zorg, palliatieve zorg (aantrekkelijke werkgever voor verpleegkundigen vanwege
gevraagde brede expertise).


Bevorderen mogelijkheden van verticale en horizontale doorstroming of tijdelijke
wisseling.



Een jaarlijkse viering van successen (bijv. een dansfeest) voor alle medewerkers.

NB In lijn met het meerjaren strategisch beleidsplan zetten we vanaf 2023 ook in op het
(meer) betrekken/ inzetten van-/ samenwerken met informele zorg bij de zorg.
Optimalisering bedrijfsvoering mede op basis van spiegelinformatie van het zorgkantoor:
Gezien de tariefontwikkeling ligt het in de lijn der noodzaak om de personele bezetting in het
secundaire werkproces niet uit te breiden, maar te streven naar behoud van de huidige
bezetting. Gezien de immer fluctuerende wet- en regeldruk en het feit dat wij als kleine
organisatie voor dezelfde opgave staan als grotere organisaties met meer menskracht voor
genoemde taken, is dit echter geen eenvoudige zaak.
 In 2022 geven wij vervolg aan de in 2021 gestarte acties om te bezien welke
mogelijkheden er zijn om werkprocessen te vereenvoudigen, werkzaamheden te
schrappen of in frequentie naar beneden te brengen, handwerk te digitaliseren en
optimaal gebruik te maken van bestaande applicaties (halen wij het maximale uit
aangeschafte modules en/of is uitbreiding hiervan gewenst om te komen naar substitutie
van arbeid door automatisering?).
 Met het Zorgkantoor gaan wij de dialoog aan over de overhead-spiegelinformatie. Onder
meer ligt bij hen reeds de noodkreet over de enorme impact van de nieuwe regels van
het wachtlijstbeheer op de benodigde fte zorgbemiddeling in het gasthuis: door het grote
aantal mensen dat zich aanmeldt voor de wachtlijst van het gasthuis is veel extra inzet
van de zorgbemiddelaars nodig om te bemiddelen bij overbruggingszorg of bij plaatsen
op een andere plek als er geen ruimte is in het gasthuis.
 Benutten mogelijkheden automatisering bedrijfsvoering (zie hierboven).
 Beperking arbeidsintensieve handelingen (zie hierboven).
 Inhuur (para)medici mag niet groeien, bij voorkeur daling in kosten dienstverlening ->
Inzet verpleegkundig specialist i.p.v. Specialist Ouderengeneeskunde. De verpleegkundig
specialist mag onder supervisie van een Specialist Ouderengeneeskunde een aantal
handelingen verrichten waarvoor een verpleegkundige niet bevoegd is.
 Ziekteverzuimbeheersing: inzet arbodienst die beter stuurt op wat een zieke medewerker
nog wel kan in plaats van op de beperking (ziekte overkomt je, verzuim is een keuze).
Extra kosten moeten worden terugverdiend door verzuim te verlagen.
 Beperking inzet uitzendkrachten.
 Innovaties die bijdragen aan de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek.
 Investeren in slimme sensoren voor bedden en kamers, automatische registraties en
toezicht. Dit om werkstress te voorkomen t.a.v. loze alarmen, onnodige controles en
onnodige verstoring van de nachtrust.
 Digitaal werken zorgmedewerkers, waaronder digitaal aftekenen, digitale rapportage
zorgleefplan met behulp van tablets.
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Ad 3. Tijdig passende zorg
Tijdige passende zorg voor iedereen. Beperking van het aantal mensen dat wacht op Wlzzorg en passende zorg voor groepen klanten waarvoor het moeilijk is om passende zorg te
vinden.
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen dat wacht op langdurige zorg toe. Er is extra capaciteit nodig om deze
mensen van passende zorg te kunnen voorzien. Niet alleen intramurale capaciteit maar ook capaciteit zonder verblijf.
Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat ze wel en niet kunnen verwachten van de langdurige zorg als ze ouder
worden. En dat ze ook weten wat ze zelf kunnen doen, bijvoorbeeld om hun woning veilig en levensloopbestendig te
maken. Ook het realiseren van voldoende passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag en crisiszorg vragen
om speciale aandacht.

Acties:
 Het Bartholomeus Gasthuis neemt deel aan de regionale projectgroepen m.b.t. de inzet
van verpleegkundig specialisten en de realisatie van regionale expertisecentra.
NB Het gasthuis is zelf te klein als centrum voor hoog-complexe zorgvragen.

Ad 4. Goede coördinatie binnen het zorglandschap
Stimulering verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de zorg krijgen
op de juiste plek.
Een goede samenwerking met de Zvw en de gemeenten is belangrijk om een overgang tussen domeinen voor ouderen
soepel en tijdig te laten verlopen. Mensen met Wlz-zorg kunnen met een goede wijkinfrastructuur die veiligheid en
daginvulling biedt langer zelfstandig blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is samenwerking met gemeenten
belangrijk. Goede crisiszorg, afspraken over doorstroom, een goede samenwerking met de GGZ en de GZ en een
behandelinfrastructuur in de regio zijn voor de V&V doelgroep van belang.

Acties:
Hoewel BG een kleine organisatie is doen wij er alles aan om bij te dragen aan de korte
lijnen wanneer het gaat om coördinatie van zorg en blijven we alert op ontwikkelingen die
kunnen bijdragen aan de borging van goede zorg in de toekomst.
 BG neemt actief deel aan krachtig verbindende toekomstvisie en de daaruit
voortvloeiende activiteiten en projecten.
 BG onderschrijft de doelstelling en de werkwijze zoals is afgesproken in het
samenwerkingsverband van Zorg Coördinatie Centrum.
 BG is actief lid van de Bestuurstafel Gezond Utrecht om ook met andere sectoren
aangesloten te blijven.
 BG is actief lid van IVVU (Regionale belangenorganisatie voor ouderenzorgaanbieders).
 BG is actief betrokken bij UtrechtZorg.
 BG is actief betrokken bij het lerend netwerk.

Ad 5. Behoud en duurzaamheid (zorg)vastgoed
Het Zorgkantoor (ZK) besteedt in zijn beleid aandacht aan de vraag wat er nodig is voor het
behoud van zorgvastgoed en hoe dit kan bijdragen aan de regionale opgave op het vlak van
wonen/zorg. Van belang is dat zorgaanbieders een lange termijnstrategie hebben dan wel
ontwikkelen voor hun (zorg)vastgoed in aansluiting op hun zorgvisie. Daarbij is enerzijds
zicht nodig op de kosten van vastgoed en de duurzaamheidsopgave per organisatie en
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anderzijds op de inkomsten die daarvoor ontvangen worden en/of nodig zijn. Zilveren Kruis
geeft aan de komende beleidsperiode te willen gebruiken om inzicht te vragen in de
strategisch vastgoedplannen van zorgaanbieders en in de mate waarin de Normatieve
Huisvestingscomponent (NHC) van de Wlz-inkomsten ook daadwerkelijk wordt ingezet voor
onderhoud en verduurzaming van het vastgoed.
Het gasthuis benut de jaarlijkse inkomsten uit de zgn. Normatieve HuisvestingsComponent
(NHC) van de Wet Langdurige zorg (Wlz) volledig voor de exploitatie, het onderhoud en de
verduurzaming van het vastgoed:
Begroting 2021
NHC € 915.000,- Uitgaven onderhoud/ duurzaamheid € 933.000,Begroting 2022
NHC € 931.000,- Uitgaven onderhoud/ duurzaamheid € 955.000,Acties:






Werken vanuit strategisch vastgoedplan BG.
Duurzaamheid: uitwerken plan welke maatregelen in 2022 en eerste tranche hiervan
realiseren.
Benutting NHC (is) in kaart.
Actualisatie Lange termijn OnderhoudsPlan (LTOP)
Creëren van acht of negen extra woonzorgappartementen in hoekpand.

5. Betrokkenen bij de uitvoering van het Kwaliteitsjaarplan
De uitvoering van het hiervoor beschreven plan heeft alleen kans van slagen als we hiervoor
nauw samenwerken met zowel in- als extern betrokkenen en als we ieders denkkracht en
capaciteiten benutten.
Allereerst betreft dit natuurlijk de medewerkers van het gasthuis; zonder hun inzet zal het
gasthuis niet ver komen. In 2021 werden zij betrokken bij de het ontwikkelen van het
strategisch meerjarenplan, in 2022 e.v. werken we dit plan samen verder uit en geven we
het vorm. Onder andere in de vorm van projectgroepen, kwaliteitsteams en
aandachtsvelders willen we meer ruimte creëren voor meedenkkracht en inzet vanuit de hele
organisatie bij de uitwerking en implementatie van projecten en beleid. Daarnaast zetten we
de periodieke inlooplunches voor medewerkers voort.
Middels bijeenkomsten voor bewoners van het woonzorgcentrum (Praethuys) en voor familie
van bewoners van de groepswoningen (Familiehuys) betrekken we bewoners en familie bij
nieuwe ontwikkelingen en nemen we feedback en ideeën mee in de uitwerking.
Daarnaast houden we hen – en ook de vele vrijwilligers – op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen via memo’s en nieuwsbrieven.
Het gasthuis wil de zelfstandige positie handhaven, maar zeker niet alleen opereren. Op tal
van vlakken – of dit nu met collega-zorginstellingen is of bijvoorbeeld met wijkpartners – zijn
er verbindingen en zijn we gespitst op het aangaan van nieuwe connecties. Op
uiteenlopende vlakken - zorg, welzijn, horeca, vastgoed, ICT, HRM, onderwijs, etc - zoeken
we samenwerking, afstemming of mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en ervaring met
externe stakeholders. Dat doen we niet alleen op bestuurlijk maar ook op tactisch en soms
operationeel niveau. Een aantal voorbeelden hiervan is eerder in dit plan genoemd.
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Onze inzet hierbij is dat samenwerking beide partijen ‘iets’ moet brengen; win-win dus.
Vanzelfsprekend leggen we onze plannen en de concrete uitwerking en resultaten daarvan
voor aan relevante gremia; de cliëntenraad, ondernemingsraad, de VAR (verpleegkundige en
verzorgende adviesraad) en het College van Regenten (RvT).
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6. Risico-analyse

geen opmerkelijk risico
middelmatig risico
hoog (financieel) risico

RISICO ANALYSE Kwaliteitsjaarplan 2022

Doelen Bartholomeus Gasthuis

Risico

Op onderdeel

Op hoofddoel

Persoonsgerichte zorg en
3.1.1. ondersteuning
Realisatie somatische verpleeghuiszorg

3.1.2

Formuleren en uitvoeren beleid
terminale palliatieve zorg

Niet het realiseren, maar het
overplaatsingsproces is ingewikkeld met kans
op ontevreden clienten die moeten worden
overgeplaatst (financieel risico latent aanwezig)
Dit is een wens vanuit de organisatie zelf waarin
iedereen het volste vertrouwen heeft dat het
waarde toevoegt.

T.a.v. persoonsgerichte zorg voorziet BG geen
opmerkelijk risico: ontwikkelingen in de omgeving
uiten de wens dit te doen, mogelijkheden zijn
aanwezig, clienten zijn aanwezig, medewerkers zijn
enthousiast.

Wonen en welzijn "Barth in de buurt"
3.2.1

Buurten bij Barth

3.2.2. Barth komt buurten

3.2.3. Uitbouwen brasseriefunctie ‘Zunte voor
de wijk’
3.2.4. Doorontwikkelen Salus wellnesshuys

Hoog risico bij aanvang t.a.v. de financiële
dekking.
risico is gelegen in de opstart: relaties moeten
nog gelegd worden, samenwerkingsverbanden
nog gesmeed: wanneer dit goed gaat, dan zal
dit project (financiële) meerwaarde opleveren.
Brasserie heeft goede naam, actie kan alleen
nog maar meerwaarde opleveren.
Commercieel project wat zichzelf moet
terugverdienen, waarbij we kritisch moeten
kijken naar het commerciele verdienmodel.

Een zeer ambiteus plan, getoetst bij stakeholders en
betrokkenen bij BG waarbij keuzes gemaakt moeten
worden t.a.v. de focus. Het grootste risico is gelegen in
het feit dat we afhankelijk zijn van vergunningen van
de gemeente, een goede marketing strategie en de
beschikking over voldoende vrijwilligers. Daarnaast
moet een plan t.a.v. de financiele haalbaarheid nog
worden opgesteld.

Risico's zijn gelegen in de afspraken per
bewoner die op maat gemaakt moeten worden.
Goed verwachtingsmanagement aan het begin
is van belang, project op zich brengt
meerwaarde
Laag risico: medicatieveiligheid kan bij gebruik
alleen maar toenemen. Wel extra
medicatieaudits uitvoeren 1e half jaar
Procedureel goed uitgewerkt, Hoog risico in
gedrag van mensen

De plannen, de evaluatie, de systematiek, de software
en alle randvoorwaarden zijn aanwezig om veiligheid te
kunnen garanderen. Gedrag van mensen, zowel van
medewerkers maar zeker ook van PG bewoners is
echter onvoorspelbaar. Goed te realiseren dat dit een
hoog risico gehalte heeft en continu onder de
aandacht moet blijven.

Veiligheid
3.3.1. Afronden invoering leefcirkels

3.3.2. Evaluatie Digitale Medicatie toedien
registratie
3.3.3. AVG: gegevens bescherming
3.3.4. Veilige werkomgeving

Risico's zijn in kaart, goed te beinvloeden maar
ook niet beinvloedbare effecten zoals krapte in
personeelsbezetting kunnen van invloed zijn.
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geen opmerkelijk risico
middelmatig risico
hoog (financieel) risico

RISICO ANALYSE Kwaliteitsjaarplan 2022

Doelen Bartholomeus Gasthuis

Risico Op onderdeel

Op hoofddoel

Leren en werken aan kwaliteit
3.4.1 vaardigheid projectmatig werken
.

Laag risico in systeem implementatie,
naleving ervan vraagt aandacht.

Op dit item stellen we een middelmatig risico
dat veroorzaakt wordt door de schaarste van
tijd. Krapte op de arbeidsmarkt,
Wanneer functionaris aanwezig geen
gecombineerd met de verschraling van de
risico
tarieven, maakt dat er nauwelijks extra
ruimte gevonden kan worden om personeel
De wil om deel te nemen is er;
tijd te gunnen goed na te denken over hoe
beschikbaar stellen van medewerkers in
zaken anders en efficiënter kunnen. Hierdoor
een kleine organisatie als BG is heel
is er nauwelijks ruimte voor verbetering
moeizaam.
mogelijk.

3.4.2 Functionaris Kwaliteit en Beleid
.
3.4.3 Uitwisseling en deelname lerend
.
netwerk (gedeelde regiovisie)

Leiderschap, governance en
management
3.5.1 Herijking organisatiestructuur
.

Risico-aanpassing is ontwrichting van
samenwerkingsverband

3.5.2 Leiderschapsontwikkelingstraject
.

Ook met aandacht voor beperkende
randvoorwaarden, beschouwen we dit als laag
risico

Risico's liggen niet in het middenkader,
maar in de adaptatie van de werkvloer
Dit dienen we zonder externe
deskundigheid op te stellen, bij gebrek
aan financiële armslag

3.5.3 Marketing & Communicatiestrategie
.

Personeelsontwikkeling
Strategisch HRM beleid gericht op de
voortzetting van de koers zoals dat in het
kwaliteitskader bedoeld is, gericht op behoud
en ontwikkeling van personeel, aantrekken
van personeel en een optimale leeromgeving
voor leerlingen en stagiairs.
3.6.1. Persoonlijk leiderschapstraject
medewerkers

Risico gelegen in het feit dat er een nieuwe
HRM manager start.

3.6.2. Ontwikkeling deskundigheid voor
somatische verpleeghuiszorg
3.6.3. Deskundigheidsbevoring digitaal
werken en gebruik van Ehealthoplossingen
Doelen Bartholomeus Gasthuis

Enthousiasme onder verpleegkundigen

Hoog risico op mogelijkheden om de doelstelling te
halen. Krapte op de arbeidsmarkt, beperking van
overhead met een ICT traject in ontwikkling zorgt er
voor dat niet alle ambitieuze plannen gehaald kunnen
worden als daarin geen goede keuzes worden
gemaakt.

Het gros zal dit aankunnen, een deel zal de
omslag niet kunnen maken

Nog niet alle medewerkers even senang met
digitalisering.
Risico

Op hoofddoel

Op onderdeel

Gebruik van hulpbronnen
3.7.1

ICT
Voorbereiding overgang naar Office 365
Overgang naar SAAS
Voldoen aan de passende NEN-normering

KIK-V implementatie:
3.7.2. Vastgoed/duurzaamheid
actualisatie Lange Termijn Onderhoudsplan
(LTOP)
Uitbreiding appartementen in hoekpand
LangeSmeestraat/Springweg
Duurzaamheid/ CO2 neutraal
3.7.3 Zorgtechnologie
Oriëntatie op-, inzet van- en begeleiding bij
slimme zorgtechnologie

Ingewikkelde materie ook gebonden aan
gedrag

Wet en regelgeving, krapte in de budgetten en op de
arbeidsmarkt, gedrag en adaptie van mensen maakt
dat deze plannen, die we zullen moeten uitvoeren,
veel van ons zullen vergen. Niet alleen als het gaat
om het vrijmaken van medewerkers om zaken te
implementeren en te organiseren, maar er schuilen
hier aanmerkelijke hoge financiele risico's en
verplichtingen die procentueel veel van ons
beschikbaar budget zal gaan vergen.

voor 2022 geldt dat het proces van
huuropzegging nog niet rond is
eisen financieel niet op te brengen.
financiële ruimte gereserveerd aanschaf
divices, projectleider aanwezig: tijd en adaptie
risico

Gebruik van informatie
3.8.1. Uitvoering medewerkertevredenheidsonderzoek
3.8.2. handzaam
kwaliteitsmanagementsysteem

Geen risico's

is te plannen
hebben we zelf in de hand.
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