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Bijlage 7: Norschoten locatie Garderen 
Oud Milligenseweg 34-11 
3886 ME Garderen 

Omgeving: kleinschalige woonvorm op 1e etage , aan de 

bosrijke rand van het dorp.  

 

Informatie cliënten 

Een woning 

Eerste etage, groot balkon, 60 m2 

8 cliënten psychogeriatrie Wlz 

 

   

Leeftijdsverdeling bewoners: Oudste: 92jongste: 75 Gemiddelde leeftijd: 84 

ZORGPROFIEL verdeling: ZORGPROFIEL VV5:3, 
ZORGPROFIELVV7:4, 
ZORGPROFIELVV10:1 

 

Een leidinggevende 0,2 fte 

Aantal gediplomeerde zorgverleners: Niveau 1: 1  Niveau 3: 8 

 Niveau 2: 2 Niveau 4: 2 

Aantal leerlingen: 1  

Aantal vrijwilligers: 24 6 (geregistreerd)  

Aantal welzijnsbegeleiders: 2  

Stakeholders: Intern: cliënten, (dus ook 
verwanten) 

Extern: Leveranciers, lokale 
samenleving, 
 
  

 
 

 

Thema’s uit het kwaliteitskader 

Persoonsgerichte zorg 
 
 
 

Afgelopen jaar zijn de medewerkers van Garderen (opnieuw) 
getraind in de methodiek: Presentie. 
Voorjaar 2020 gaan we aan de slag met het netwerkberaad en 
het iPVB.  

Wonen en welzijn cliënten  

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 organisatiebreed geëvalueerd: medicatiefouten, 
valrisico’s, agressie en verslikken. Aanbevelingen worden 
meegenomen naar het team. 
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 Afgelopen jaar is de RI&E uitgevoerd. Verbeterpunten 
worden helaas slechts mondjesmaat 
geaccordeerd/uitgevoerd. (o.a. het binnenklimaat is wel 
eens een punt van aandacht gebleken. Voor 2020 staat de 
aanschaf van een airco op de planning. 

Leren en werken aan 
kwaliteit 

 2019 heeft vooral in het teken gestaan van het verbeteren 
van de zorgcontinuïteit. Veel medewerkers zijn eind vorig 
jaar vertrokken en het heeft de nodige moeite gekost om 
dit op te lossen. Ondertussen hebben in juni wel een 
teamdag gehouden waarin het thema ‘samenwerking’ 
centraal stond. In november staat nog een teamdag 
gepland waarin procesinrichting centraal zal staan.  

 Werken aan kwaliteit vindt zijn basis in vaste gezichten. 
Eén van de speerpunten blijft dan ook om de inzet van 
uitzendkrachten terug te dringen. O.a. door het verbeteren 
van de flexibele inzet van( een aantal ) medewerkers uit 
Elspeet, maakt dat de gezichten bekend zijn. 

 Eén verpleegkundige verpleeghuiszorg heeft besloten om 
de EVV-opleiding te gaan doen om zichzelf sterker te 
maken in datgene wat er van haar wordt verwacht. 

 Kwaliteit is voldoen aan de verwachting van de cliënt: Begin 
dit jaar zijn we gestart met driemaandelijks 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 informatie Gebruik van informatie is een thema dat in 2020 hoog op de 
agenda staat. Medewerkers worden zich al steeds bewuster 
van informatieveiligheid en hoe Norschoten hier mee om 
wenst te gaan (project implementatie NEN 7510). 
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Informatie medewerkers: 

Verdeling functies en niveaus 
Verpleegkundige verpleeghuiszorg:2 
EVV’er(i.o): 1  
Wzb’er 3 : 7  
Wzb’er 2/ helpende plus:2 
Leerling wzb’er 3:1 
Assistent wzb’er:1  
Sfeermaker:3 

 
 

Binden van medewerkers:  
Medewerkers van Norschoten zijn ons belangrijkste kapitaal. Dit kapitaal staat bij tijd en wijle 
behoorlijk onder druk en er wordt ook vaak een groot beroep op hen gedaan. Dat betekent dan 
ook dat de leidinggevende er veel aan doet om te zorgen dat bij recruitment en opleidingen de 
juiste mensen binnenkomen en blijven. Dat betekent ook dat we medewerkers uit blijven 
dagen om nieuwe dingen te leren, verder op te leiden enz. Maar het betekent ook om die 
mensen die geen ruimte ervaren in hun eigen bestaan, geen druk op te leggen. De financiële 
ruimte voor het binden is beperkt. Alles wat we investeren in de medewerker lijkt ten koste 
van de cliënt(-zorg). Het is immers zijn of haar Zorgprofiel waar we alles van moeten betalen. 
 
Binden zit echter ook in de mate waar in men tevreden of betrokken is. Begin oktober is de 
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek geweest. De resultaten zijn bemoedigend 

 

Evaluatie kwaliteitsplan 2019 

De locatie Garderen is een kleinschalige woonvorm van slechts 8  psychogeriatrie cliënten. Omdat 
het zo’n kleine locatie betreft is het plannen van een kostendekkend en kwalitatief goed 
dienstenpatroon vaak een uitdaging geweest. Mede door de grote betrokkenheid van mantelzorg en 
vrijwilligers ( betrokken dorpsgenoten) heeft deze locatie altijd een zeer huiselijke sfeer. Met de 
kwaliteitsgelden zullen in deze locatie een aantal diensten worden uitgebreid.  

 

Verbeterplan 2020 

Eind 2018 zijn de pas afgestudeerde verpleegkundigen vertrokken naar andere afdelingen en/of uit 
dienst gegaan. Het gevolg was dat de (continuïteit) van zorg in 2019 behoorlijk onder druk heeft 
gestaan. Vacatures zijn moeilijk te vervullen en een verpleegkundige is in sept 2019 vertrokken in 
verband met het gebrek aan uitdaging op deze kleine eenheid. In juni hebben we een eerste 
teamdag gehad met als onderwerp de samenwerking. Dit was een inspirerende dag. 
Als gevolg van de toenemende zorgvraag, zijn de uren van het dienstpatroon in 2019 uitgebreid op 
huiskamerniveau. Daarnaast hebben we een periodiek overleg in het leven geroepen met de 
verwanten. In dit overleg staat de verbinding op de agenda waarbij wij( Norschoten en verwanten) 
samen onderzoeken hoe we de zorg kunnen blijven bieden en hoe we met elkaar keuzes maken in 
het belang van de cliënten. 
 
Op dit moment is locatie Garderen lokaal redelijk verbonden hoewel dat beter kan; o.a. richting 
kerken, verenigingsleven, scholen en bedrijfsleven. Nog dit jaar(2019) zal de procesinrichting binnen 
Garderen nog de nodige aandacht krijgen tijdens een teamdag. Door de vele nieuwe medewerkers 
gaan we  dit jaar de aandachtsvelden herverdelen en organiseren.  
Norschoten neigt naar de keuze om ook in Garderen uit te gaan breiden. Grootste risico is en blijft de 
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mate waarin het ons lukt om voldoende medewerkers in Garderen te boeien en te binden. Daarnaast 
is het als op zichzelf staande locatie moeilijk om ook hier leerlingen aan te nemen op vig en vk-
niveau. 
 
In de uitrol van het netwerkberaad en  iPVB sluit Garderen de rij. Eén van de redenen waarom 
Garderen hekkensluiter is, is de kwetsbare personele situatie, die maakt dat alle pijlen op continuïteit 
van de dagelijkse zorggericht zijn geweest.  
Voor begin 2020 staat de scholing iPVB gepland. Het werken via netwerkberaad is eigenlijk iets in de 
basis best al gebeurd: aansluiten bij  de al bestaande leefwereld en  familie en vrijwilligers echt 
betrekken bij de zorg.  
 

 

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan 
 

bespreking met team staat  gepland op het werkoverleg van november, evenals het A3 jaarplan.  

 

 


