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Bijlage 10: Norschoten Kennis- en behandelcentrum 
Het kennis- en behandelcentrum (KBC)  is gevestigd op de locatie 

Klaverweide, behandelaren zijn werkzaam op alle locaties van 

Norschoten en behandelen cliënten met een WLZ-indicatie, een 

indicatie voor revalidatie en in de eerste lijn. 

Evaluatie 2019 

 De triagepost is door de verpleegkundigen en de artsen uit het 

KBC ingericht en operationeel.  

 De geestelijk verzorgers zijn meer betrokken bij de zingevingsvraagstukken en er is een start 

gemaakt met het moreel beraad.  

 Bewegen is breed ingezet, er zijn meerdere beweegagogen aangetrokken om bewegen in de 

organisatie te borgen, zowel op cliëntniveau als in het beleid.  

 Alle medewerkers binnen het KBC hebben scholingen gevolgd om te voldoen aan de eisen van 

het kwaliteitsregister. 

 Medewerkers van het KBC hebben deelgenomen aan de presentiescholing . 

 

Nieuwe plannen voor 2020 

 Door middel van een meerjarenscholingsplan wil Norschoten haar expertise op gebied van 

behandeling vergroten. Een van de onderdelen daarvan is dat het kennis- en behandelcentrum 

een opleidingshuis wil zijn voor specialist ouderengeneeskunde en er wordt een opleidingsplaats 

voor een GZ psycholoog aangevraagd.  

 Er wordt een wetenschapscommissie opgezet. Hierdoor is het mogelijk de ontwikkelde 

onderzoeksvoorstellen te toetsen en uiteindelijk uit te voeren. 

 De organisatie is bezig met de oprichting van een professioneel advies raad (PAR). Mede om de 

verpleegkundigen te professionaliseren en te positioneren.  

 Norschoten wil onder andere  expertise vergroten ten aanzien van cliënten met Parkinson:  

- Norschoten doet mee aan het onderzoek naar LEA) een rollator voor mensen met Parkinson 

(GRZ, dagbehandeling en bij cliënten thuis).  

- Tevens wordt onderzocht of screening Parkinsonproblematiek op long-stay mogelijk is en 

wordt onderzocht naar de mogelijkheden voor een Parkinsonwoning. 

 Naast het vergroten van de expertise voor parkinsoncliënten wil het KBC (Norschoten) ook 

expertise bieden op het gebied van CVA, fysiek trauma, geriatrische behandeling, dementie, 

complexe multi-morbiditeit en palliatieve zorg 

 Er is een mobiel geriatrieteam opgezet, dat in 2020 operationeel zal worden. 

 De vakgroep diëtetiek start in 2020 in samenwerking met de facilitaire dienst het project: “Eet 

zoals u wenst”. 

Norschoten wil graag  een expertisecentrum worden gericht op voeding en beweging en wenst te 

werken vanuit presentie en gastvrijheid. Met Norschoten, eet zoals u wenst! sluiten we hierbij 

aan met de volgende doelstellingen:  

- Ondervoeding en voedingsproblemen worden binnen Norschoten voorkomen. 
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- Norschoten maakt een structureel verschil op de kwaliteit van leven en positieve gezondheid 

van bewoners en cliënten middels de voedingszorg.  

 Medewerkers en vrijwilligers binnen Norschoten passen zich aan, aan de steeds meer 

uiteenlopende individuele wensen rondom voedingsmiddelen, voedingsgewoonten en 

presentatie van de maaltijden van onze bewoners, zodat de beleving verbetert. 

 Er komt een nieuw planningssysteem voor cliënten. Tevens wordt gekeken naar een ander ECD, 

die meer tegemoet komt aan alle vormen van zorg en behandeling ( long-stay, revalidatie, 

poliklinische zorg etc.). 

 In 2020 wordt de generatietuin gerealiseerd, waarbij cliënten, familie, medewerkers en 

wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en in beweging kunnen komen. Deze tuin is geschikt 

voor alle generaties (participatie in de wijk in samenwerking met medewerkers, familie en 

cliënten). 

 
De generatietuin 
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Behandelaren, zorgkantoor Menzis 
   Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau 

  
  2019 2020 2021 

Niveau 4   0,79 0,79 

Niveau 5 3,53 2,8 2,8 

Niveau 6 (SO) 6,47 5,8 5,8 

Behandelaren 18,58 20,94 20,94 

Overige zorgpersoneel       

Totaal 28,58 30,33 30,33 

Uitbesteding avond, nacht en weekenddiensten SO's aan ANW Nederland. Kosten uitbesteed ca € 300.200. Hierdoor 
nemen de gemiddeld loonkosten niv.6 af tbv 2018 en 2019 (in 2019 en 2018 werden deze in de salarissen verwerkt) 

Tevens vervalt de omzet Behandelaren Zorggroep Ena in 2020. Dit heeft gevolgen voor de uitgangspositie 2018.  

 

Behandelaren, zorgkantoor Zilveren Kruis 
  Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau 

  
  2019 2020 2021 

Niveau 4   0,26 0,26 

Niveau 5 1,14 0,91 0,91 

Niveau 6 (SO) 2,1 1,88 1,88 

Behandelaren 6,02 6,78 6,78 

Overige zorgpersoneel        

Totaal 9,26 9,83 9,83 

Uitbesteding avond, nacht en weekenddiensten SO's aan ANW-Nederland. Kosten uitbesteed ca € 300.200. Hierdoor 
nemen de gemiddeld loonkosten niv.6 af tbv 2018 en 2019 (in 2019 en 2018 werden deze in de salarissen verwerkt) 

Tevens vervalt de omzet Behandelaren Zorggroep Ena in 2020. Dit heeft gevolgen voor de uitgangspositie 2018.  

 

 


