
Volg ons ook op TERUGBLIK
2021

De gevolgen van de coronacrisis waren ook in 2021 in St. Elisabeth voelbaar. Maar naast 
dieptepunten (zoals een uitbraak) mochten we gelukkig ook hoogtepunten beleven. Een van 
die hoogtepunten was vrijheidsverruiming voor bewoners met dementie. Zoals tot voor kort 
gebruikelijk was in verpleeghuizen waren de groepswoningen voor deze bewoners op slot 
in verband met hun veiligheid. Met behulp van nieuwe technologie is dat niet meer nodig. 
En zo hebben we nog meer mooie resultaten behaald. 

Door te klikken op een thema ziet u in deze infographic in één oogopslag welke resultaten 
dat zijn. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.
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PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING

• Uitbreiding formatie Verpleegkundig Specialisten 
• Medewerkers volgen E-learning over onbegrepen gedrag
• Door implementatie van de leefcirkels zijn alle deuren voor bewoners open
• Nieuwe bezoekregeling i.s.m. CR en OR vastgesteld
• Muziekspecialist zorgt voor ontspanning bij bewoners
• EVV-ers en woon- en zorgbemiddelaars volgen training verwachtingsmanagement
• Zorgteams en team Behandeling en Begeleiding werken nauw samen aan kwaliteit van zorg en welzijn
• De mogelijkheden van het ECD worden steeds beter benut
• Inzet Slimme inco vanuit project Anders Werken
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WONEN EN WELZIJN

• 3 bewonersinformatiebijeenkomsten door bestuurder
•  Werkgroep cultuurbehoud organiseert feestelijke bijeenkomst i.v.m. overname van het pand door vertelling 

over St. Elisabeth voor bewoners en samenwerkingspartners
• Medewerkers van welzijn worden onderdeel van het zorgteam
• Aantal vrijwilligers is stabiel gebleven (164)
• Onze actieve vrijwilligers zijn tevreden over het vrijwilligerswerk
• Continuering inzet van keukenprinsessen, huishoudelijke dienst, senior welzijnsconsulenten en wasserij 
• Inzet van koptelefoons ter ondersteuning van muziekbegeleiding
• Eerste aanzet beleid over zingeving en spiritualiteit
• Inzet sfeermakers op De Strijpe
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• We kennen nagenoeg geen decubitus bij St. Elisabeth
• Nieuwe brandmeldcentrale gerealiseerd
• 8 kleine brandoefeningen en testen uitgevoerd
• Er zijn 64 opgeleide BHV-ers 
• Deelname aan het regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie
• Nieuwe deskundige infectiepreventie gecontracteerd
• 6 keer incidentencommissie bijeen
• Inzet van heupairbag Wolk vanuit project Anders Werken
• Evaluatie van beleid en procedure MIC
• Herziening meerjarenonderhoudsplan
• Uitvoering plan van aanpak RI&E

Corona en St. Elisabeth:
• Crisisteam corona wordt coronateam dat regelmatig overlegt
• In overleg met CR en OR beleid rondom corona vormgegeven en uitgevoerd
• 2 corona-uitbraken binnen 3 weken onder controle
• Bezoekregeling en maatregelen geïmplementeerd
• Regionale boostercampagne voor medewerkers opgezet
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LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT

• Aandachtsvelders kwaliteit en veiligheid gebruiken kwaliteitsdashboard 
• Uitvoering evaluatie van de zelfstandige teams 
• Uitvoering evaluatie aandachtsvelden
• Start vakgroep technologie en innovatie
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd: gemiddelde score 7,2
• PREM-thuiszorg: gemiddelde tevredenheid 7,3 
• Tussentijdse PREZO audit met behoud van Gouden keurmerk PREZO in de zorg
• 0 formele klachten
•  7 interne audits: hygiëne, medicatieveiligheid, zorg-leefplannen, mondzorg, implementatie Wzd, BHV en 

ontruimingsplan, decubitus
• 209 geëvalueerde kwaliteitsdocumenten
• Ontwikkeling van de uitvoering van de risico-inventarisaties in de aandachtsvelden en werkgroepen
• Doorlopend team- en verbeterplan vereenvoudigd
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT

• 5 OR overleggen
• Structurele overleggen met OR en MT (MO)
• 6 Cliëntenraad overleggen
• 6 Raad van Toezicht overleggen
• Professionele Advies Raad 2 x bijeengekomen
• Babbels en Bubbels (medewerkersbijeenkomst) coronaproof georganiseerd 
•  Digitale Brabantse Kwartiertjes: nieuwe medewerkers in gesprek met de bestuurder, als vervolg op de 

introductiebijeenkomsten
• Samenwerking met ketenpartners versterkt
• Deelname aan bestuur Dementienetwerk West-Brabant
• Deelname aan dagelijks bestuur regionale transitiemiddelen (VVT)
• Deelname aan project t.b.v. het optimaliseren van inzet regionale medische capaciteit
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PERSONEEL

•  69 medewerkers kwamen bij St. Elisabeth werken, 72 medewerkers namen afscheid, 9 medewerkers vonden 
intern een andere functie

• In december 2021 waren er 279 medewerkers met een formatieomvang van 148 in dienst
•  Verzuimpercentage (exclusief ziekte a.g.v. zwangerschap) over 2021 bedroeg 9,65%. Veel langdurig verzuim 

door longcovid, mentale- en fysieke overbelasting. Dit cijfer is inclusief personeel in quarantaine
• Tijdelijk een verzuimconsulent ingehuurd 
• Start met centraal planbureau ter optimalisering van personele inzet
•  Dankzij fl exibiliteit en extra inspanning van medewerkers voldoende persoonlijke aandacht aan bewoners 

kunnen blijven bieden
• Met drie uitzendbureaus een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor inleenkrachten
• Overeenkomsten met zorgZZP-ers aangegaan 
•  Toename van tijdelijke capaciteitsvraagstukken a.g.v. arbeidsongeschiktheid en (onverwachte) uitstroom en 

moeilijk te vervullen vacatures
•  Aandacht voor medewerkers in coronatijd in de vorm van kleine attenties, zoals een ontspanningspakket, 

voetenbadje, fruit en smoothies op de afdelingen en bemoedigende woorden in berichtgevingen
•  Introductie van het nieuwe roostersysteem inclusief de SDB Octopus-app waardoor de communicatie over de 

personele bezetting vergemakkelijkt is
• Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Arbodienstverlener Equilar 
• Start met Strategische PersoneelsPlanning
• Uitvoering en doorontwikkeling van introductiebeleid
• Twee open middagen georganiseerd om medewerkers te werven
• Tijdelijke inzet vitaliteitscoach
•  Samen met opleidingsinstituut STOC wordt gezamenlijk leren in de praktijk voor BBL-leerlingen richting een 

vast leerteam vormgegeven
• Campagne griepvaccinatie uitgevoerd

> HOME

VERZUIM
9,65%
INCL. PERSONEEL
IN QUARANTAINE

+69 -72 
MEDEWERKERS

START MET 
CENTRAAL
PLANBUREAU TER 
OPTIMALISERING 
PERSONELE INZET

TIJDELIJK VERZUIMCONSULENT INGEHUURD



GEBRUIK VAN HULPBRONNEN

• Door de 315 actieve gebruikers die toegang hebben tot E-learning zijn er 823 verplichte leerpaden voltooid
• 83 paden zijn op eigen initiatief gemaakt
• Technologische innovatie via het regionale samenwerkingsverband Anders Werken: 
 slim incontinentiemateriaal en heupairbag Wolk
•  Aan de website van St. Elisabeth is een virtual tour toegevoegd: www.elisabethroosendaal.viditour.nl
• Start ontwikkeling van een nieuwe ICT-omgeving
• Meldingssysteem TOPdesk t.b.v. het stroomlijnen van vragen en incidentmeldingen is aangeschaft
• Fiscale scan uitgevoerd
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GEBRUIK VAN INFORMATIE

• Bewonerstevredenheid van gemiddeld 8,5 op Zorgkaart Nederland: 20 waarderingen in 2021 
 met een score van 8,2
• 2 keer actief waarderingen opgehaald bij bewoners en naasten
• Deelname aan bijeenkomsten van KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuizen)
• Groepsgesprekken met bewoners uitgesteld vanwege corona
• Risico-analyse informatiebeveiliging uitgevoerd
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