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Bijlage 9: Norschoten Welzijn en vrijwilligers 
 

Gevestigd op de locatie Klaverweide, welzijnsbegeleiders (wb’ers) en vrijwilligers worden pro-actief 

ingezet op alle locaties, zowel voor individuele als groepsactiviteiten om alle cliënten welzijn op maat 

te bieden. 

 

In het algemeen neemt de complexiteit van de cliënten toe. Dit vraagt meer deskundigheid van de 

teamleden en meer creativiteit in het zoeken en vinden van passende oplossingen voor zingeving en 

dagbesteding en overig welzijn. Het team welzijnsbegeleiders werkt op alle locaties. De verdeling van 

inzet is naar aantal cliënten per locatie. (Wb’ers werken niet op dagbehandelingen, alleen incidenteel 

voor specifieke hulpvraag ambulant). 

 

De hoeveelheid zorgverleners en vrijwilligers is als volgt (per 1.1.2020) 

 14 welzijnsbegeleiders (waarvan 1 oproep) 

 2 recreatief begeleiders 

 4 assistent welzijnsbegeleiders, (waarvan 3 oproep) 

 1 stagiaire welzijn 

 1 BBL leerling welzijn niveau  4 

 4 bewegingsagogen 

 1 stagiaire bewegingsagogie  

 1 medewerker vrijwilligerszaken 

 Totaal ca. 650 vrijwilligers 

  

Welzijnsbegeleiders en bewegingsogen hebben minimaal niveau  4, drie wb’ers niveau 5, drie 

bewegingsagogen niveau  5, Assistent wb’ers niveau  3 of studerend voor niveau 3, 4 of 5. 

 

Ontwikkelingen 

Wb’ers werken vanuit de presentiegedachte: nabijheid, aansluiten etc. Beweegagogen nemen nu en 

begin volgend jaar deel een presentiescholing. Door netwerkberaad kan de cliënt nog beter gezien en 

benaderd worden in zijn uniek zijn, persoonlijk context e.d. het Netwerkberaad wordt verder 

uitgerold in 2020.  

 

Zingeving en zinvolle dagbesteding zit in het DNA van de welzijnsbegeleiders. Blijvend aandachtspunt 

is nog meer te werken vanuit wens/behoefte van de cliënt. (Ja- en cultuur). Afspraken die met 

cliënten zijn vastgelegd in zorgleefplan zijn leidend (geaccepteerde risico’s). 
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Bewegen: Vitaliteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Om de vitaliteit zolang mogelijk te 

behouden of te verbeteren zijn beweegagogen actief. Zij zorgen voor een positief beweegklimaat in 

Norschoten. Ze borgen het dagelijks bewegen in de zorgleefplannen, voeren activiteiten uit en 

coachen medewerkers, familie en vrijwilligers in het actief bewegen met cliënten. 

 

Ten aanzien van Leren en kwaliteit worden de volgende acties ingezet 

 Intervisie in kleine groepen 4x per jaar 

 Teambuilding 1x per jaar 

 Levend houden van presentie 

 Laten bezoeken van relevante congressen, 

 Kennisdeling 3 a 4 x per jaar in lunchreferaten 

 In groot werkoverleg inhoudelijke thema’s uit kwaliteitskader bespreken.  

 In 2020 scholing op coachende rol . 

 Netwerkberaad, i-PVB en gespreksvaardigheden 

 

Voor vrijwilligers: voor sommige taken ‘verplichte’ scholing of instructie. 

 

Meer verbinding maken met de scholingen die al worden aangeboden in Norschoten, zoals 

bijvoorbeeld dementie. 

Om medewerkers te houden is het volgende ingezet 

 Individuele gesprekken, doorverwijzen naar personeelsadviseur voor loopbaangesprekken/ 

advies. 

 Functiebeschrijving wb’ers is in herziening in samenspraak met wb’ers. (Meer op afstand 

coachende rol). Is in stadium om voorgelegd te worden aan de betrokken manager. 

 Idem bewegingsagogen (deze is nog nooit vastgesteld)  

 Inzet van meer vakantie- en oproepkrachten 

 

Evaluatie kwaliteitsplannen 2019 

In uitvoering. Coachende rol op afstand is ontwikkeling die zowel enthousiasme als weerstand 

oproept bij teamleden. Dit is de cultuur verandering die tijd kost. Ingezette koers volgend jaar 

consolideren. De functiebeschrijving wordt hierop aangepast. 

 

Waar wb’ers coachende rol naar sfeermalers oppakken (en daar uren voor hebben) loopt het beter 

ten aanzien van welzijn op de woning.  

 

Inloopactiviteit locatie Klaverweide is gerealiseerd en geëvalueerd. Voorziet in behoefte, maar er zijn 

nog praktische punten die verbeterd kunnen worden. Nog geen definitief besluit of en hoe het 

voortgezet wordt of dat een ander vorm beter aansluit bij de behoefte. 

De extra middelen W&T gaan per 1 januari 2020 naar welzijn & vrijwilligers. Dat betekent dat 

ingezette projecten (welzijnswinkel, Norschoten beweegt) geconsolideerd kunnen worden en 

geborgd zijn. 
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Gerealiseerd  

 Norschoten beweegt, project is afgerond en geborgd. Plannen voor 2020 e.v. zijn 

gedocumenteerd. 

 effect op de cliënt: 

- betere aansluiting bij wensen/behoeftes van cliënten voor welzijn en bewegen 

- beweegklimaat is toegenomen 

 

Wat (nog) niet gerealiseerd is 

 inkoopactiviteit heeft (nog ) niet resultaat dat we graag willen. 

 wringt ook met mogelijkheden op ander locaties.  

 

Wat er wel al is uitgezet? 

 Netwerkberaad wordt verder uitgezet op alle locaties 2020 

 

Verbeterplannen 2020 

 netwerkberaad 

 samenwerking met en rond de cliënt (medewerker, familie/netwerk, vrijwilliger) uitgaande van 

gelijkwaardigheid 

 coachende rol wb’ers 

 door ontwikkelen team beweegagogen , beweegklimaat 

 mantelzorgbeleid (is al start mee ge maakt) 

 verbindende evenementen waar alle locaties (cliënten en hun netwerk, medewerkers en 

vrijwilligers), bij aan kunnen haken (welzijn en bewegen) 

 

Locatie Welzijn, zorgkantoor Menzis 
   Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau 

  2019 2020 2021 

Overige zorgpersoneel 7,99 11,2 11,59 

Totaal 7,99 11,2 11,59 

 

 

Locatie Welzijn, zorgkantoor Zilveren Kruis 
  Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau 

  2019 2020 2021 

Overige zorgpersoneel 2,59 3,63 3,75 

Totaal 2,59 3,63 3,75 

 


