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Bijlage 2: Norschoten locatie Drostendijk  

Klaverweide 1b 

3773 AW Barneveld 

 

Omgeving: kleinschalig, in open woonwijk naast park 

 

Informatie cliënten 

Woning 1 begane grond 
Somatiek plus 

Woning 2 begane grond 
psychogeriatrie 

woning 3 en 4 tweede etage 
psychogeriatrie 

8 cliënten (Wlz) 8 cliënten (Wlz) 8 cliënten per woning (Wlz) 

verdeling Zorgprofiel: 
Somatiek plus heeft sector-
vreemd zorgprofiel. 
Zorgprofiel VV6:  3 
ZorgprofielVV8 :  2 
Zorgprofiel LG6: 3 
 

Zorgprofiel VV5: 2 
 
Zorgprofiel VV7: 6 

verdeling Zorgprofiel: 
Zorgprofiel VV5:13 
Zorgprofiel VV7: 3, waarvan 1 
cliënt met meerzorg 

Leeftijdsverdeling:  
60-94 jaar 
 
 
 
 
 

Leeftijdsverdeling: 
 67-85 jaar 

Leeftijdsverdeling: 
67 tot 88 jaar 

  
 

Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

Woning 1: 

 Minimaal 3 zorgverleners tijdens intensieve zorgmomenten 
op de dag , gebaseerd op complexe zorgvraag op 
somatisch, psychisch en sociaal gebied(inadequaat gedrag 
en afwijkend psychosociaal functioneren). Cliënten hebben 
de hele dag structuur nodig.  

 Om aan de wens om in de namiddag te koken tegemoet te 
komen,  is er toezicht nodig en begeleiding om veiligheid 
van de cliënten te garanderen. 

  Een andere invulling voor autonomie en eigen regie bij de 
cliënt is persoonsvolgende bekostiging  en IPVB. 

Woning 2: 

 De cliënt heeft behoefte aan een zinvolle daginvulling en 
behoud zijn eigen regie, omdat de daginvulling structuur 
biedt gericht op cognitieve en psychische functiebeperking 
van de cliënt.  
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 Wens voor een extra zorgverlener voor de ochtendmaaltijd 
voor, toezicht in de huiskamer.  

 Een andere invulling voor autonomie en eigen regie bij de 
cliënt is persoonsvolgende bekostiging en iPVB.  

Woning 3/4:  

 Iedere cliënt heeft een up-to-date zorgplan. 

Wonen en welzijn cliënten Woning 1:  
De cliënt heeft behoefte aan een zinvolle daginvulling en 
behoudt zijn eigen regie , omdat de daginvulling structuur biedt 
gericht op cognitieve en psychische functiebeperking van de 
cliënt. 

Woning 2: 
De extra inzet huishoudelijke dienst (was/koken/schoonmaken) 
zodat de zorgverlener zich kan richten op de zorg en 
begeleiding (in plaats van huishoudelijke zorg), komt tegemoet 
aan inzet van de deskundigheid van niveau 3 

Woning 3/4:  

 Er is een welzijnswerker verbonden aan de woning.  

 Door de inzet van sfeermakers is  de cliënt ook in de 
avonduren niet alleen  en wordt er een gezellige activiteit 
aangeboden. 

 Er worden uitjes georganiseerd en grote activiteiten zoals 
een koor, film, bruidsmodeshow. 

 Driemaal per week is er inloopochtend waar de cliënten 
kunnen aansluiten bij een gezellige activiteit.  

 Er is een tuinactiviteit.  

 Een aantal cliënten gaat naar de werkplaats en naar de 
fitniss-groep.  

 De familie wordt goed geïnformeerd en zijn ook aanwezig 
bij het multidisciplinair overleg (MDO). 

 De inzet van de bewegingsagoog bevordert het bewegen 
van de cliënt. 

Veiligheid cliënten Woning 1  

 Voor de veiligheid van de cliënten bij de maaltijden is 
toezicht ingezet   

 Er is een voorkeur voor koken in de avond. 

Woning 2  

 De inzet van aandachtvelders medicatie en decubitus is een 
belangrijke bijdrage. 

Woning 3 /4 

 Inzet huiskamerassistent: Ook in de middag zijn er nu drie 
diensten waardoor er meer toezicht is. 

Leren en werken aan 
kwaliteit 

Woning 1: 

 Medewerkers kunnen betere persoonsgerichte zorg bieden 
als ze deskundigheidsbevordering krijgen gericht op de 
specifieke doelgroep.  

 De doelgroep heeft specifieke begeleiding nodig, zodat  de 
cliënt zo veel als mogelijk zichzelf kan zijn en er minder 
inzet nodig is van bijvoorbeeld psychofarmaca. 
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 Wens: scholing op maat theorie en praktijk. 

 Scholing voor beide woningen : gesprekstechnieken. 

Woning  2  
Specifieke begeleiding is nodig, dan kan de cliënt zo veel als 
mogelijk zichzelf zijn en is er minder inzet nodig van 
bijvoorbeeld psychofarmaca.  

Woning 3 en 4:  

 Coaching van medewerkers op de werkvloer. 

 Geven van specifieke begeleiding van cliënten en 
medewerkers bijvoorbeeld bij onbegrepen gedrag. 

 Vermindering van inzet van psychofarmaca. 

Leiderschap, governance en 
management 

Woning 1/2  

 Het planbureau krijgt een andere rol in de organisatie. 
Taken komen bij de leidinggevende. 

  Wens: planner op de locatie.  

 Norschoten heeft besloten dat leidinggevenden vele taken 
overnemen van personeelszaken. 

Woning 3/4 :  

 Leidinggevende neemt veel taken over van 
personeelszaken, 

 Medewerker planbureau op locatie ter ontlasting van 
leidinggevende. Hierdoor kent de medewerker planbureau 
de collega’s van de woningen beter. 

 Komst van praktijkverpleegkundige op woning als 
aanspreekpunt voor medewerkers en ter ontlasting van 
leidinggevende. 

Gebruik van informatie Woning 1: 

 Locatie Drostendijk wordt positief beoordeeld op 
Zorgkaartnederland.nl 

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

Woning 2:  

 zie woning 1  

 Protocollen worden gebruikt waar voorgeschreven 

Woning 3 en 4: 

 Protocollen worden geraadpleegd waar nodig.  

 In het elektronisch cliëntendossier (ECD) staat alle 
informatie over de cliënt. Het ECD is goed beveiligd. 
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Informatie medewerkers 

Woning 1: Somatiek plus Woning 2: 
Psychogeriatrie  

woning 3 en 4: Psychogeriatrie 

Aantal zorgmedewerkers: 12 
 
 
2 EVV’ers : 0.89 fte 
Niveau 3:  3.49 fte 
Niveau 1/2: 1.59 fte 
1verpleegkundige van 12 
uur per week 
1 leerling 
 
 
 

Aantal 
zorgmedewerkers: 14 
 
2 EVV’ers     0.89 fte 
niveau 3: 3.49 fte 
niveau 1/2:  1.59 fte 
Sfeermakers: 1,65 fte 
1 EVV’er is leerling 
verpleegkundige 

aantal zorgmedewerkers: 33 
 
 
3 EVV’ers niveau 3 
1 EEV’er  niveau 3 en in opleiding 
niveau 4 
1 leerling niveau 4 
2 leerling niveau 3 
6 niveau 1 
2 niveau 2+ 
9 niveau 3 
4 huiskamerassistenten 
4 sfeermakers 
1huishoudelijk medewerker 

10 vrijwilligers  4 vrijwilligers  14 vrijwilligers 

 

Binden van medewerkers woning 1 en 2:  

 elke medewerker 1x per jaar een jaargesprek minimaal 6x per jaar werkoverleg 

 minimaal 4x per jaar teamoverleg/bewonersoverleg 

 faciliteren van omgangsoverleg 

 jaarlijks teamuitje 

 verantwoordelijkheden op de woning laten en aansluiten bij de cliëntvraag 
 
Binden van medewerkers woning 3 en 4: 

 medewerkers mogelijkheid gegeven zich te ontwikkelen tot: niveau 4, niveau 2+. 

 er worden veel cursussen aangeboden. 

 medewerkers worden betrokken in de ontwikkelingen van de woningen 

 
    Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op 

niveau 

  2019 2020 2021 

Niveau 1 11,07 11,93 14,31 

Niveau2       

Niveau 3 17,42 16,11 16,11 

Niveau 4   1,63 1,63 

Niveau 5       

Niveau 6 (SO)       

Behandelaren       

Overige zorgpersoneel       

Totaal 28,49 29,67 32,05 
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Evaluatie kwaliteitsplan 2019 

Woning 1:  

 Uitbreiding in de ochtend van 7-10 uur is een meerwaarde voor cliënten. W we kunnen nu 
gebruik maken van een structuurplan wat goed werkt voor de cliënten. Hierdoor wordt er  
eenduidig gewerkt. . 

 J-dienst in de avond geeft ook structuur voor de cliënten. 
 
Woning gerontopsychiatrie (GP) in Putten:  

 Er is weinig uitbreiding ontvangen in uren: 1,5 uur per dag extra wordt ingezet in de avond 
samen met de naastgelegen  woning in een dienst van 3 uur. 

 Dit wordt als prettig ervaren voor de cliënten en ingezet voor een spelletje, voorlezen op het 
appartement of een praatje. Het is prettig om zo de dag af te sluiten. 
 

Woning 2:  
In deze PG- woning is toezicht in de huiskamer toegenomen door een korte dienst. Deze dienst 
wordt onder meer gefinancierd vanuit gelden voor meerzorg. Hierdoor is er meer rust in de 
huiskamer. 
 
Woning 3 en 4: 

 De cliënt heeft behoefte aan  een zinvolle dag invulling en ondersteuning bij het zoveel mogelijk 
houden van de eigen regie. De daginvulling biedt structuur, gericht op cognitieve en psychische 
functiebeperking. 

 Meerdere cliënten hebben behoefte aan individueel begeleide activiteiten op de woning, omdat 
de woning voor hen vertrouwd is.  

 Begeleiden van leerlingen.  

 Inzet praktijk opleider.  

 Deskundige begeleiding van leerlingen. 
 
 

 

Verbeterplan 2020 

Woning 1 Woning 2 Woning 3 en 4 

 Veiligheid voor de cliënten 
bij de maaltijden door meer 
toezicht. 

 Voorkeur koken in de avond. 
Zie aanvraag uitbreiding 
persoonsgerichte 
ondersteuning 

 Cerein : training 
gesprekstechniek 

 

 Inzet van orthopedagoog of 
psychiater is gewenst  om 
medewerkers te begeleiden 
bij cliënten met hun 
complexe zorgvragen. Met 
deze inzet kan de cliënt zo 
veel mogelijk zichzelf blijven. 

 Uitbreiding: drie uur voor 1 
woning niveau 1 
extra zorgverlener voor de 
ochtendmaaltijd, 
toezicht in de huiskamer. 
Uitbreiding:3 uur niveau 1 

 Werken volgens het iPVB: Zie 
schema projectplan 
netwerkberaad/iPVB 
(scholing en vervangkosten!) 

 Scholing onbegrepen gedrag 

 Wens voor een planner op de 
locatie 

 Uitbreiding 
welzijnsbegeleiding met 
10 uur per week, niveau 
4 

 Muziektherapeut 1 uur 
per week,  niveau 5 

 Extra ondersteuning in 
de nachtdienst in 
verband met de 
zorgzwaarte van de 
verschillende 
doelgroepen en 
veiligheid van 
medewerkers 

 Ondersteunende dienst 
kan daarnaast taken 
verrichten zoals 
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 Inzet van professionele 
begeleiding voor moreel 
beraad, of intervisie 

 Werken volgens het iPVB: 
Zie schema projectplan 
netwerkberaad/iPVB 
(scholing en vervangkosten!) 

 

huiskamers 
schoonhouden, 
rolstoelen soppen. 

 Praktijkverpleegkundige 
op de woning. 

 Continueren waar 
mogelijk: Praktijkopleider 
is gekoppeld aan de inzet 
psycholoog op alle 
woningen  

 

 extra uren per week voor begeleiden van de leerling. Of praktijk-
opleider op de woning. 

 Uitbreiding van evv-uren , per cliënt. Bijhouden van zorgplan/ 
gesprekken familie/disciplines. 
 

 

 

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan: 
 

 

 Woning  1 en 2: Veilig en gezond werken. Balans werk en privé . 
 

 Woning 3 en 4: Team denkt mee tijdens de werkoverleggen. Komt met suggesties betreffende 
veiligheid, werkdruk en goede zorg voor cliënten. 

 

 

Input vanuit CR: 
 

 
Gesprek met cliëntenraadslid vindt plaats in december. Deze is verlaat door het uitvallen van een 
hoofd zorg en welzijn. 
 
 

 

 


