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Bijlage 5: Norschoten locatie 

Kootwijkerbroek 

Schoonbeekhof 55 

3774 DA Kootwijkerbroek  

 

Omgeving: 

Landelijk gelegen aan de rand van het dorp 

Kootwijkerbroek 

 

Informatie cliënten 

Woning 1, 2 en 3  Woning 4 

Begane grond en eerste etage Eerste etage 

8 cliënten per woning psychogeriatrie  8 cliënten somatiek Wlz 

 
 
ZORGPROFIEL verdeling,  
ZORGPROFIEL VV5:16 
ZORGPROFIEL VV6: 1 
ZORGPROFIEL VV7: 4 
ZORGPROFIEL VV8: 2 
ZORGPROFIEL VV9: 1 

 
 
ZORGPROFIEL verdeling,  
ZORGPROFIEL VV6: 7 
ZORGPROFIELVV5 :1 
 
 
 

 
Leeftijdsverdeling:  
Gemiddelde leeftijd 90 jaar 
 

 
Leeftijdsverdeling:  
Gemiddelde leeftijd 84 jaar 

 
 

Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

we gaan starten met het netwerkberaad. 
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Informatie Medewerkers: 

Woning 1 t/m 4 

 
55 zorgmedewerkers  

Verdeling functies en niveaus 
4 x niveau 4,  
3 leerlingen,  
3 stagiaires,  
10 x niveau 1, 
3 x helpenden plus,  
5 x helpenden, 
10 sfeermakers,  
19 x niveau 3 

Binden van medewerkers:  

 Aanbieden scholingen en stimuleren om naar symposia te gaan. 

 Organiseren team BBQ en attentie geven met Pasen en bloemen bij extra inzet. 

 

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

    2019 2020 2021 

Niveau 1   10,11 10,24 12,35 

Niveau 2         

Niveau 3   13,88 14,15 14,15 

Niveau 4   3,83 3,88 3,88 

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel         

Totaal   27,82 28,27 30,38 

 

Evaluatie kwaliteitsplan 2019 

 Avonddienst van 18.00 tot 21.00 wordt niet meer ingezet. Wel heeft elke woning nu op elke 
avond ( uitgezonderd de zondag ) een sfeermaker. 

 Scholing dementie en onbegrepen gedrag. Was helemaal opgezet, helaas teruggetrokken en 
nu Norschotenbreed opgezet, waarbij medewerkers KWB in 2019 niet gaan. Ze zullen in 
2020 deelnemen aan de scholing ónbegrepen gedrag’ 
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Verbeterplan 2020 

Vanwege tekorten op niveau 3 en 4 niveau zal er nu en ook in 2020 meer gebruik gemaakt moeten 
worden van lagere niveaus, waarbij het belangrijk is dat de wel aanwezige niveau 3 of 4 een soort 
van boventallig is en met meer handen van niveau 1 en 2 gaan werken. Ook het opleiden van de 
aanwezige lagere niveaus is belangrijk. Op die manier creëren we onze eigen kweekvijver. 
 

 

 

Input vanuit CR: 
 

 
Op 30 september 2019 heeft een lid van de clientenraad een gesprek gehad met de leidinggevende 
om samen vanuit het cliëntenperspectief naar de stand van zaken van de verbeterpunten in het 
kwaliteitsplan 2019 en de input voor het kwaliteitsplan 2020 te kijken.  
 
Algemeen: 
Een afgesproken gezamenlijke bijeenkomst met cliënten en familie/mantelzorgers met een lid van 
de cliëntenraad is nog niet uitgevoerd. Deze zal door de leidinggevende gepland worden.  
 
Stand van zaken verbeterpunten kwaliteitsplan 2019 (blz. 26) 
 

 de extra dienst bij het afsluiten van de dag (18-21 uur) is/wordt niet doorgevoerd. Door de extra 
kosten verbonden aan zwaardere zorgzwaartepakketten kan hiervoor geen extra geld 
vrijgemaakt worden. Het clientenraadslid gaat hierover nog in gesprek. 

 Scholing dementie voor medewerkers op de locatie is door veranderde inzichten gecanceld en 
wordt in plaats daarvan Norschotenbreed aangeboden. Op dit moment hebben maar een 
beperkt aantal medewerkers van Kootwijkerbroek zich daarvoor opgegeven.  

 De overige verbeterpunten zijn volgens het hoofd zorg en welzijn tot tevredenheid van allen 
doorgevoerd.  

 Ziekteverzuim. Is nog steeds hoog. Heeft bijzondere aandacht. De oorzaken van enkele 
langdurige ziektegevallen die het percentage sterk beïnvloeden zijn niet werkgebonden.  

 De logeerkamer is omgebouwd naar tijdelijke opvang, dit gaat extra middelen opleveren. Men 
streeft er naar in 2020 weer in de zwarte cijfers te zitten.  

 
voorstel voor Kwaliteitsplan 2020  

 Personeel 
Geschikt en beschikbaar personeel is een must. Hoe zorgt Norschoten ervoor dat gelet op de 
krappe arbeidsmarkt we dit doel (blijven) halen? Niet eenvoudig. Leidinggevende  pleit er voor 
om binnen Norschoten veel aandacht aan interne werving met de daaraan gekoppeld de 
benodigde opleiding te besteden. Er liggen volgens haar daar kansen!  

 Cultuuromslag 
Als je verantwoordelijkheden lager in de organisatie gaat leggen wordt het nog belangrijker dat 
de medewerkers binnen de teams elkaar over en weer elkaar wijzen op het nakomen van de 
vereiste/afgesproken kaderstellingen. Op dit vlak is er het nodige te winnen Norschotenbreed 
en specifiek ook in Kootwijkerbroek. Een belangrijk verbeterpunt voor 2020. 

 

 

 


