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Bijlage 4: Norschoten locatie Kweekweg 
Ligging: kleinschalig, in een open woonwijk nabij een 

park. 

Locatie Kweekweg is gebouwd in een woonwijk en 

omvat 3 etages met op elke etage 24 bewonerskamers 

en 4 huiskamers. Per 3 bewonerskamers is er 1 

sanitaire voorziening. 

 

Informatie cliënten 

Woning 1 t/m 4 
psychogeriatrie 
 

Woning 5 t/m 8 
somatiek 
 

 

 6 per woning cliënten  6 per woning cliënten   

woning 9  
gerontpsychiatrie 

woning 10 
meervoudig complex 
gehandicapt 

woning 11 en 12 
jong somatiek 

7 cliënten: leeftijd 61-84 jaar 5 cliënten: leeftijd 30-56 
jaar  

6 per woning: cliënten leeftijd 30-
62 jaar  

Zorgprofiel VV5 : 14   

zorgprofiel  VV7: 7 + 6   
zorgprofiel VV8: 1 + 4   
zorgprofiel LG6: 1 +8  
zorgprofiel VG5: 1 – 
zorgprofiel LG5: 4  
zorgprofiel  LG7: 2 

 

 

Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

Locatiebreed:  

 Op 5 van de 12 woningen zijn de EVV’ers getraind in het 
voeren van netwerkberaad en werken met iPVB. De 
daadwerkelijke invoering hiervan moet nog verder 
geïmplementeerd worden. Het doel van netwerkberaden 
om de autonomie te bevorderen moet dus nog verder 
vorm krijgen. In het 4e kwartaal 2019 starten ook de 
overige woningen met de scholing en voorbereiding van 
het netwerkberaad en iPVB. 

 De aansluiting van het huidige multidisciplinair 
samenwerken (inclusief MDO) op het netwerkberaad is in 
ontwikkeling.  

 Er is een vervolg gegeven aan de presentiescholing 
waardoor alle teams einde 2019 daarin geschoold zijn. 
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Wonen en welzijn cliënten Locatiebreed: 

 De huishoudelijke werkzaamheden worden niet meer door 
het zorgteam gedaan zodat het zorgteam zich meer op de 
zorg kan richten. Hierdoor zijn er wel weer meer ‘vreemde’ 
gezichten waarbij er gestreefd wordt naar vaste mensen 
per woning.  

 Tijdens de familiebijeenkomsten (in samenwerking met de 
CR) is er gesproken over de wensen ten aanzien van de 
maaltijden. Over het algemeen is men hier tevreden over. 
 

Woning 1 t/m 4:  
De inzet van sfeermakers tussen 17- 21 uur is een groot succes. 
Behalve hulp bij de warme maaltijd (rond 17 uur) is er daarna 
toezicht en zijn er veel activiteiten zoals wandelen, spelletje, 
groepsgym, enz. 
 
Woning 5 t/m 8: 

 Op zaterdag van 9.30 uur tot 16.30 uur is er een 
sfeermaker voor vier woningen. Ook dit is een groot succes 
omdat bewoners individuele aandacht en activiteiten 
krijgen aangeboden. 

 Tijdens de bewoner/familieavonden (mei) is de wens om 
de warme maaltijd van 17 uur te verplaatsen besproken. 
Besloten om dit voor een periode te gaan proberen. Moet 
nog uitgewerkt worden en dan starten. 
 

Woning 9 t/m 12 

 De inzet van sfeermakers en extra inzet tijdens de maaltijd 
was nog niet begroot voor 2019. Op woning 9 is er een 
periode wel twee maal per week inzet van een sfeermaker 
geweest. Deze persoon wordt nu ingezet in 
assistentendiensten. Inzet van sfeermakers is zeker positief 
geweest en wordt weer opgepakt. Het biedt gezelligheid en 
cliënten voelen zich duidelijk prettiger. Er zijn wel wat uren 
voor extra activiteiten begroot en indien er een extra 
activiteit is, wordt daarvoor soms extra ingezet. 

 Daarnaast wordt er extra ingezet om meer medewerkers in 
te werken waardoor er bij inval een beter bekende kracht 
ingezet kan worden en er dus beter bij de cliënt 
aangesloten kan worden.  

  

Veiligheid cliënten Woning 9-12 

 Bij inzet van invalkrachten wordt er naar gestreefd dat de 
onbekende medewerker ingewerkt wordt en/of er back-up 
is vanuit een andere woning. Tevens dat er op de 
naastgelegen woning een basis-bekendheid is van de 
cliënten/werkzaamheden op de andere woningen zodat er 
onderling ondersteuning geboden kan worden. Hierdoor 
kan er beter aangesloten worden bij de cliënten en de 
werkwijze op een woning.  

 Er is voor alle medewerkers die ook nachtdiensten doen 
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gelegenheid geweest om een scholing te volgen in verband 
met de complexere zorgvraag op woning 10.  

Leren en werken aan 
kwaliteit 

Locatiebreed: In individuele gesprekken en soms teamgesprek 
spreken over wat is de visie en hoe kunnen we meer vorm 
geven aan het aansluiten bij de individuele bewoner. Effect is 
dat er vaker vanuit de cliënt gedacht wordt. 

Gebruik van informatie Er worden verschillende vormen van informatie gebruikt maar 
kan nog verder uitgewerkt worden 

 

Informatie medewerkers 

Woning 1 t/m 4 Woning 5 t/m 8 Woning 9 t/m 12 

Zorgverleners per 24 
bewoners (begane grond): 
45  
 
psychogeriatrie:  
niveau 3: 12.6 fte (gem.19 
personen) 
niveau 1:7.2 fte (gem. 14 
personen) 
Sfeermakers: 12 personen 
 
. 
 
 
 

Zorgverleners per 24 
bewoners (1ste 
etage) somatiek: 35 
 
niveau 3: 16.5 
fte(gem. 28 
personen) 
niveau 1: 4.3 fte 
(gem. 6 personen) 
Sfeermaker: 1 
persoon 

Zorgverleners in vaste dienst: 36 
Ernstig meervoudig beperkt: 6,2 
fte(11 personen)  
Geronto-psychiatrie: 5 fte (8 
personen)  
Jong somatiek/NAH: 9.6 fte (18 
personen) 
 

verhouding leerling en gediplomeerden: per twee woningen een leerling 

Verdeling zorgverleners over functies en niveaus 

 psychogeriatrie:  
niveau 3: 12.6 fte (gem.19 
personen) 
niveau 1:7.2 fte (gem. 14 
personen) 
Sfeermakers: 12 personen 
 

niveau 3: 16.5 
fte(gem. 28 
personen) 
niveau 1: 4.3 fte 
(gem. 6 personen) 
Sfeermaker: 1 
persoon 

eerstverantwoordelijk 
verpleegkundige: 0,66 fte  
woonzorgbegeleider niveau 4: 1,44 fte  
woonzorgbegeleider niveau 3: 2, 3 fte 
woonzorgbegeleider niveau 2: 0.72 fte 
assistent woonzorgbegeleider: 1,11 
fte  
Geronto-psychiatrie: 
eerstverantwoordelijk zorgende: 0.78 
fte 
woonzorgbegeleider niveau 4: 1,66 fte  
woonzorgbegeleider niveau 3: 0.66 fte 
leerling verzorgende niveau 3: 0.78 fte 
assistent woonzorgbegeleider: 1,15 
fte  
op deze woning nog vacature ruimte 
(ongeveer 6 fte)  
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Jong somatiek/NAH:  
eerstverantwoordelijk verzorgende: 
3,5 fte(3 niveau 4 opgeleid) 
woonzorgbegeleider niveau 3: 2,7 fte  
leerling verzorgende niveau 3: 0.89 fte 
leerling helpende niveau 2: 0.72 fte 
assistent woonzorgbegeleider: 1,72 
fte  
op deze woning nog vacature ruimte 
(ongeveer 1,7 fte)  
 

Woning 1 t/m 4: 
9 vrijwilligers  
 
 
 

woning 5 t/m 8:  
15 vrijwilligers 

woning 9 t/m 12:  
16 vrijwilligers 

Er zijn 36 vrijwilligers die een vaste taak hebben op de woningen. Vier zijn verbonden aan 
meerdere woningen. Daarnaast zijn er nog de kerkvrijwilligers en de vrijwilligers die helpen 
bij allerlei groepsactiviteiten. 

Binden van medewerkers 

 Relatie opbouwen en onderhouden. Daar waar mogelijk aansluiten bij individuele wensen 
en mogelijkheden. Het effect is dat er vrijwel geen medewerkers vertrokken zijn. 

 Woning 9-12: is het vertrek van medewerkers te relateren aan het feit dat het studenten 
betrof die naast hun studie hier werkten. Een persoon vertrok vanwege een verhuizing. 
Helaas zijn alle bestaande vacatures nog niet ingevuld. In het 4e kwartaal wel een nieuwe 
medewerker maar dat is nog niet voldoende. Doordat de aanwezige medewerkers 
gebleven zijn is er wel een bepaalde mate van continuïteit en meerdere momenten dat 
cliënt wel een vertrouwd persoon om zich heen heeft. 

  

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

  2019 2020 2021 

Niveau 1 17,59 17,63 22,45 

Niveau 2 1,75 1,77 2,11 

Niveau 3 47,12 51,83 52,01 

Niveau 4 5,92 6 6 

Niveau 5       

Niveau 6 (SO)       

Behandelaren       

Overige zorgpersoneel       

Totaal 72,38 77,23 82,57 
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Verbeterplan 2020 

Woning 1 t/m 4 Woning 5 t/m 8 Woning 9 t/m 12 

 Er komt meer begeleiding 
van de welzijnsmedewerker 
voor sfeermakers op de 
woning maar ook plenair 1 à 
2 x per jaar. 

 Aandachtspunt blijft de 
verbinding van 
verzorgenden/sfeermakers.  

 

 Plan maken voor 
verschuiving warme maaltijd 
naar 17 uur.  

 Functienaam van huidige 
sfeermaker is voor somatiek 
niet passend waardoor er 
een andere functie (en 
functiebeschrijving) moet 
komen.  

 Daarna medewerkers werven 
voor de maaltijdbereiding en 
begeleiding. 

 Start verwachting januari 
2020 

 

 Netwerkberaden in de 
praktijk gaan uitvoeren. 
Voor iedere cliënt in het 
1e kwartaal 2020 één 
gevoerd netwerkberaad. 

 i-PVB’s invullen en op 
basis daarvan de 
personele samenstelling 
in fte’s bepalen en 
daaraan de roostertijden 
aanpassen. Duidelijkheid 
hierover zomer 2020 en 
daarop begroting 2021 
aanpassen.  

 Definitief bepalen van de 
huisvesting van de 
verschillende doel-
groepen aan de hand van 
het doelgroepenbeleid 
dat in ontwikkeling is. 
Eerste halfjaar 2020 
duidelijkheid daarover.  

 Per doelgroep duidelijk 
krijgen wat er aan 
competentiemix bij 
medewerkers nodig is 
(eerste halfjaar) en aan 
de hand daarvan teams 
op orde brengen door 
scholing en/of 
samenstelling team 
aanpassen (tweede 
halfjaar met uitloop in 
2021). 

 

Onderwerpen met cliëntenraadslid zijn verwerkt in bovenstaande. 


