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Bijlage 1: Norschoten locatie Klaverweide 
Klaverweide 1 

3773 AW Barneveld 

 

Omgeving: 

Kleinschalig wonen in een open woonwijk, nabij park 

en station 

terassen, grote besloten tuin met terras, looppaden, moestuin met kas, beweegtuin 

 

Informatie cliënten 

Woning 1 t/m 4 Woning 5 en 6 

Begane grond en eerste etage Tweede etage 

28 cliënten psychogeriatrie ( en 1 cliënt tijdelijke 
zorg)Wlz 

16 cliënten somatiek Wlz 

Zorgprofiel VV 5: 19 
Zorgprofiel VV 7: 6 
Zorgprofiel LG 6: 2 
Zorgprofiel VG 5: 1 

Zorgprofiel VV 6: 6,5 
Zorgprofiel VV 7: 1 
Zorgprofiel VV 8: 2 
Zorgprofiel LG 5: 1,5 
Zorgprofiel LG 6: 4,5 

 
 

Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

 Het ik-perspectief van de cliënt is leidraad voor het wonen en 
werken in Norschoten.  

 Op veel aspecten wordt dit zichtbaar. Een belangrijke impuls 
hebbende sfeermakers gegeven.  

 Daarnaast de inzet van medewerkers huishoudelijke dienst. 

Wonen en welzijn cliënten  Overleggen met EVV’ers en welzijnsbegeleiding / inzet 
welzijnsuren kwaliteitskader. 

 De inzet van heel veel trouwe vrijwilligers draagt ook bij aan een 
fijn woonklimaat voor de cliënten. 

Veiligheid cliënten  De inzet van aandachtsvelders medicatie en decubitus is een 
belangrijke bijdrage. 

 In 2019 is geïmplementeerd dat de evv’-ers de eerste beoordeling 
doen van een MIC. 

Leren en werken aan 
kwaliteit 

 Verantwoordelijkheden op de woning /in team laten, die 
aansluiten bij cliëntvraag. 

 Inzet aandachtsvelders ten aanzien van medicatie, hygiëne, en 
incontinentiemateriaal 

 Inzet werkbegeleiders en praktijkopleider ten aanzien van 
begeleiding leerlingen en stagairs. 

 Sinds 2019 is een praktijkopleider aan de teams toegevoegd. 

 Overleggen met EVV’ers en welzijnsbegeleiding / inzet 
welzijnsuren kwaliteitskader inclusief aansturing sfeermakers 

 Scholingsaanbod Norschoten 
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 De pilot ‘bewegen’ is afgerond en geïmplementeerd. 

 team woning 5-6 is geschoold in presentie. 

 team woningen 1-2 en 3-4 starten in dec 2019 of jan 2020.  
 

Gebruik van informatie  Locatie klaverweide wordt positief beoordeeld op 
Zorgkaartnederland.nl 

 De inhoud van evaluatiegesprekken, prisma-analyse en 
klachtengesprekken worden gedeeld met het team. 

 

 

Informatie medewerkers: 

Woning 1 t/m 4 Woning 5 en 6 

56 zorgmedewerkers :  29 zorgmedewerkers :  
 

Verdeling functies en niveaus 
EVV-er:  4 
Woonzorgbegeleider 3 : 25 
Woonzorgbegeleider 2/ helpende plus:   2 
Leerling woonzorgbegeleider 3:   4 
Assistent woonzorgbegeleider:  11 
Sfeermaker:11 

Verdeling functies en niveaus 
EVV-er: 1 
Verpleegkundige:2 
Verpleegkunidge in opleiding: 1 
Woonzorgbegeleider 3: 14 
Woonzorgbegeleider 2/ helpende plus:  5 
Assistent woonzorgbegeleider:   5 
Sfeermaker :1 

  

25 Vrijwilligers: 
 

8 Vrijwilligers: 

Binden van medewerkers door :  

 elke medewerker 1x per jaar een jaargesprek 

 minimaal 6 x per jaar werkoverleg 

 faciliteren van omgangsoverleg 

 nulrondegesprek per team 

 jaarlijks teamuitje 

 elk teamlid ZIEN, waarderen, informeren 

 verantwoordelijkheden die aansluiten bij cliëntvraag op de woning /in team laten, 

 overleggen met EVV-ers en welzijnsbegeleiding / inzet welzijnsuren kwaliteitskader 

 stagairs en sfeermakers door laten groeien binnen team zorg. 
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Locatie Klaverweide (woning  1-6) 
   Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau 

  2019 2020 2021 

Niveau 1 14,71 14,89 17,91 

Niveau 2       

Niveau 3 26,73 24,96 24,96 

Niveau 4   2,25 2,25 

Niveau 5       

Niveau 6 (SO)       

Behandelaren       

Overige zorgpersoneel       

Totaal 41,44 42,1 45,12 

 

Evaluatie kwaliteitsplan 2019 

 Het werken in teams per twee woningen is geïmplementeerd en gehandhaafd. 

 De inzet van een huishoudelijk medewerker is geïmplementeerd en geëvalueerd. 

 Het werken met sfeermakers voor de woningen 1-4 gaat naar tevredenheid. 

 De inzet van sfeermakers is op de woningen 5en 6 –in 2019– ingevoerd, en geëvalueerd.  

 In het najaar is dit met een dienst uitgebreid.  

 De inzet van 3 uur van sfeermakers  op donderdagen voor de cliënten van Klaverweide woning 
1-4 geeft een grote bijdrage ten aanzien van welzijn.  

 De vraag van cliënten van woning  5 en6 ten aanzien van zingeving en levensvragen heeft nog 
onvoldoende aandacht gekregen.  

 

 

Verbeterplan 2020 

Flexibele inzet uren team zorg Team zorg kan in uren /diensten 
flexibel zijn, om aan te kunnen 
sluiten op zorgvraag cliënten. 
 

Netwerkberaad 
Scholing presentie 
Overleggen in de teams 
 

Domotica, inclusief telefonie en 
noodknop 

 Cliënt ervaart eigen regie en 
veiligheid 

 Teamlid zorg past domotica 
goed toe. 

 Teamlid ervaart eigen 
veiligheid. 

 

Personeelsbezetting in 
kwantiteit en kwaliteit  

 teamlid en team ervaart 
gezonde steun van elkaar, 
vanuit leidinggevende en 
roosteraar 

 Uitzoeken mogelijkheden  
van kinderopvang 

 

 Jaarlijks nulrondegesprek 

 Intern opleiden van 
assistent  woonzorgbege-
leider naar helpende of 
helpende plus. 

 In werkoverleggen en 
individuele gesprekken 
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met team of teamlid 
uitwisselen van 
ervaringen, delen van 
verwachtingen en kaders 
(min – max) aangeven in 
roostering en bezetting 

Cruciale processen Infectiepreventie 
Rapporteren op doelen 
Opvolging audit  

 

Mondzorg  Implementatie nieuwe 
partner ten aanzien van 
mondzorg cliënten 
Norschoten  

 

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan 
 

 Veilig en gezond werken. 

 Balans werk en privé. 

 Binding met team en Norschoten 

 ( en de items die voortkomen uit het medewerkersbelevingsonderzoek 2019) 

 

Input vanuit CR: 

wens vanuit de cliëntenraad is om de medewerkers zoveel als mogelijk te behouden, omdat dit leidt 
tot  tevredenheid cliënten.  
 
verder heeft de cliëntenraad een aantal ideeën geopperd die mogelijk verder uitgewerkt kunnen 
worden:  

 flexibilisering van het dienstenpatroon 

 faciliteren van kinderopvang 

 ontwikkelen van mantelzorgbeleid 

 uitluistersysteem klaverweide 1-4 omzetten in domotica die toegepast is op cliëntsituatie en 
bediend en gemonitord wordt door een teamlid.  

 ontzorg voor cliënt en team: zorg dat het proces om de cliënt en zorgmedewerker verbetert 
(bijvoorbeeld dat aanvraag rolstoel voor dwarslaesie-cliënt efficiënt en effectief verloopt 

 Denk aan hulpmiddelen, uitvoering multidisicplinair overleg, inzet van medici en paramedici: 
dichterbij de cliënt.  

 zingeving structureel regelen voor zover dat nog niet het geval is 

 vrijwilligers meer individueel inzetten bij cliënten, bijvoorbeeld als maatje 

 mogelijkheid zoeken voor cliënten en familie van woning 5+6 om in restaurant warm te kunnen 
eten 

 wens verhuizing woning 5+6 naar begane grond en Revalidatie naar verdieping 2 

 Het deelnemen als clientenraadslid aan de maaltijden is voorloper/onderdeel van het 
uitbouwen van het netwerkberaad waar nu enkele pilots mee lopen en waar de cliëntenraad 
(CR) verder uitwerking aan gaat geven in een bij de locaties/cliëntengroepen passende vorm. 

 

 

 


