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Bijlage 6: Norschoten locatie Elspeet 
Gerrit Mouwweg 93 a t/m w 

8075 AH Elspeet 

 

Omgeving: 

kleinschalig, landelijk gelegen aan de rand van het 

centrum, nabij de Oranjehof, scholen en kerken. 

 

Informatie cliënten 

Woning 1 t/m 4 

Begane grond en eerste etage 

15 cliënten psychogeriatrie (VPT), 5 cliënten somatiek 

Leeftijdsverdeling bewoners: Oudste: 102, jongste: 62 Gemiddelde leeftijd: 82,4 

ZORGPROFIEL verdeling: ZORGPROFIELVV5: 9 
ZORGPROFIELVV6: 6 
ZORGPROFIELVV7:6 

 

Een leidinggevende: 0,5 fte 

Aantal gediplomeerde zorgverleners: Niveau 1: 7 Niveau 3: 9 

 Niveau 2: 15 Niveau 4: 3 

Aantal leerlingen: 6  

Aantal vrijwilligers: Geregistreerd:  
 

Niet geregistreerd: 
onbekend 

Aantal welzijnsbegeleiders: 2  

Stakeholders: Intern: cliënten (dus ook 
verwanten) 

Extern:  
leveranciers, lokale 
samenleving, Oranjehof 
 
  

 

 
Leeftijdsverdeling: de oudste bewoner is 102, de jongste is 62 jaar. De gemiddelde leeftijd is 83+ 
 

Extra appartement met beperkte voorzieningen voor o.a. respijtzorg en overbruggingszorg 
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Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

 Elspeet doet het goed met betrekking tot iPVB, het 
Netwerkberaad. Hoewel het soms moeite kost, om de 
focus te houden; zijn de resultaten meer dan bemoedigend 
en wordt ook echt zichtbaar dat de cliënt de  regie meer in 
handen krijgt. 

 De persoonsgerichte zorg krijgt ook heel concreet handen 
en voeten door de uitbreiding van de sfeermakersuren, in 
de ochtend.  

 

Wonen en welzijn cliënten Het wonen en welzijn laat zich het beste samenvatten met de 
lustrumviering in september ’19. Een feestweek georganiseerd 
door een grote groep medewerkers, ondersteund door de 
welzijnsmedewerker: groot ontbijt, pannenkoekenhuis, 
kinderkoor, lezingen over natuur, chinees buffet waarbij ook 
een groot aantal collega’s uit andere organisatieonderdelen 
van Norschoten aanwezig waren. 
  

Veiligheid cliënten  Cliëntveiligheid wordt onder andere geborgd middels de 
MIC- procedure. Op teambesprekingen zijn de MIC’s een 
vast agendapunt. Niet altijd is er een bespreekpunt maar er 
is ruimte voor gereserveerd. Jaarlijks worden verschillende 
thema’s organisatie breed geëvalueerd: medicatiefouten, 
valrisico’s, agressie en verslikken. De aanbevelingen 
worden meegenomen naar het team. 

 Afgelopen jaar is de RI&E uitgevoerd.  

 Eind vorig jaar is er een MRSA-uitbraak geweest in Elspeet. 
Dit heeft veel impact gehad op cliënten en misschien nog 
wel meer op medewerkers. Eind maart is de uitbraak 
definitief onder controle. De laatste testen zijn nog later 
uitgevoerd maar ook deze testen laten zonder uitzondering 
zien dat de uitbraak echt onder controle was en is 
gebleven! 

 

Leren en werken aan 
kwaliteit 

 2019 heeft vooral in het teken gestaan van opleiden. In juli 
zijn twee medewerkers gediplomeerd niveau 2+. 

 Veel medewerkers zijn enthousiast geworden om een 
opleiding te gaan volgen. Een goede ontwikkeling. Het 
vinden van goed gekwalificeerd personeel wordt steeds 
lastiger. Zelf opleiden geeft voldoening, zelfvertrouwen en 
energie in het team. 

 In februari en maart zijn er twee teamdagen gehouden. De 
eerste met als thema: samenwerking. De tweede stond in 
het teken van procesinrichting.  

 Werken aan kwaliteit vindt zijn basis in vaste gezichten. 
Eén van de speerpunten blijft dan ook om de inzet van 
uitzendkrachten op nul te krijgen. In Elspeet is begin dit 
jaar een uitzendkracht over genomen. Voor de rest is er 
slechts twee keer een uitzendkracht ingezet!! 

 -Kwaliteit is voldoen aan de verwachting van de cliënt: 
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Begin dit jaar zijn we gestart met 3 maandelijks overleg met 
verwanten over allerlei thema’s variërend van 
arbeidsmarktproblematiek, welzijn van de cliënten, 
signalen ophalen voor verbeteringen. Het betrekken bij de 
inrichting van de woning. Dit zijn mooie en verbindende 
overleggen die gewaardeerd worden door team, 
verwanten en leidinggevende. 

Gebruik van hulpbronnen Dit gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van 
hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en 
ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en 
middelen.  
 

Gebruik van informatie  Dit gaat enerzijds over het actief gebruik maken van 
informatie rondom de inzet van middelen, voor het 
leveren, monitoren, managen en verbeteren van zorg: 

 De hulpbronnen zijn volop in ontwikkeling.  

 Het afgelopen jaar heeft het iPVB zijn intrede gedaan, 
waardoor heel snel duidelijk wordt wat de cliënt aan zorg 
nodig heeft en wat dit betekent aan inzet van middelen. 

 We zijn begonnen met beleidsplanning in A3. Dit plan 
wordt twee a drie keer per jaar besproken in het team. 

 InPlanning wordt steeds efficiënter: o.a. het zichtbaar 
maken van de medewerkers die BHV- geschoold zijn, is een 
grote stap voorwaarts. 

 Zorgen zijn er ook: het sturen op betrouwbare en recente 
cijfers is nog onvoldoende. 

 Het op transparante wijze verstrekken van 
kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en aan de 
samenleving: 

 In Elspeet gaat er geen formele organisatorische 
informatierichting verwanten. We zijn wel gestart met het 
delen van het wel en wee in het verpleeghuis maar er is 
nog geen orgaan, vergelijkbaar met een interne 
verwantenraad. Deze behoefte is wel gepeild maar hier lijkt 
(nog) geen behoefte aan. 
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Informatie Medewerkers: 

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

  2019 2020 2021 

Niveau 1 8,12 8,7 10,58 

Niveau 2       

Niveau 3 9,82 6,13 6,13 

Niveau 4   3,88 3,88 

Niveau 5       

Niveau 6 (SO)       

Behandelaren       

Overige zorgpersoneel       

Totaal 17,94 18,71 20,59 

 

 

Verdeling functies  Niveau aantal  

EVV’er  
Wzb’er 3   
Wzb’er 2/ helpende plus  
Leerling wzb’er 2,2+ &3 :  
Assistent wzb’er  
Sfeermaker  
Welzijnsbegeleider: 2 

3 en 4 
3 
2 
2.3 
1 
- 
4 

4 
11 
8 
6 
4 
9 
2 

 
vrijwilligers: 35 
 

Binden van medewerkers:  

 Medewerkersbelevingsonderzoek is gehouden in september:  

 Bevlogenheid: 9 

 Betrokkenheid: 9 

 Tevredenheid: 8,4 

 Werkgever: 8,4 

 Ten opzichte van 2017 zijn de cijfers (en dus resultaten)significant verbeterd. 

 Medewerkers in Elspeet voelen zich niet alleen betrokken; ze zijn ook betrokken! Ze worden ook betrokken 

 

  



Bijlage 6 bij kwaliteitsplan 2020  

 

Evaluatie kwaliteitsplan 2019 

Ook Elspeet doet mee aan het  netwerkberaad. Vanuit de pilot hebben ze hier al ervaring opgedaan. 
Elspeet wil stap voor stap dit veranderingsproces in. Er zullen onderwerpen uit voort komen die ook 
van de zorg verandering vragen. Op het moment dat er zaken (vanuit cliëntperspectief) gaan 
veranderen, zal ook de omgeving mee veranderen. Het is belangrijk niet te veel daarop vooruit te 
lopen maar te blijven aansluiten. Elspeet is lokaal goed verbonden en dat maakt het tot een 
krachtige locatie. Aandachtspunt is het in verbinding blijven met (de cultuur van) Norschoten in zijn 
geheel. Ten aanzien van kwaliteit zullen ook op meerdere onderwerpen aandachtsvelders worden 
ingezet, die ook weer in contact staan met de aandachtsvelder Norschotenbreed. Uitbreiding van 
een aantal diensten zal de cliëntveiligheid vergroten (toezicht, niveau).  
 

 

Verbeterplan 2020 

Genoemde punten van 2019zijn verder in uitvoering gebracht: Resultaten zijn bemoedigend. 
De plannen hebben veel meer handen en voeten gekregen.  

 Het netwerkberaad en iPVB zijn in elkaars verlengde liggende instrumenten die het mogelijk 
maken om de zorg vanuit de leefwereld te organiseren in plaats van vanuit de systeemwereld.  

 De toenemende Wlz-vraag, doet ons voorbereiden op uitbreiding. 

 Voorwaardelijk is de mate waarin het ons lukt om medewerkers aan ons te binden en te boeien. 
Besloten is om zelf veel meer mensen op te gaan leiden op allerlei niveaus. Bovendien leiden we 
nieuwe mensen op en motiveren huidige medewerkers om zich te ontwikkelen naar een niveau 
hoger. 

 De samenwerking in de lokale omgeving is geïntensiveerd, o.a. met de Oranjehof. 

 Efficiency en effectiviteit van zorgmedewerkers vergroten door  
- meer leerlingen op alle niveaus 
- meer sfeermakers 
- uitfaseren uitzendkrachten (maximaal 2% van de omzet) 
- verantwoordelijkheden ECHT lager in de organisatie.  

 

 

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan: 
 

Te bespreken in november. 

 

Input vanuit CR: 
 

CR lid 

 

 


