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Inleiding 

 
Het kwaliteitsplan 2019 is onderdeel van de strategische beleidsdocumenten van Norschoten en is 

geënt op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals vastgesteld door het Zorginstituut.  

Per 1 januari 2017 hebben wij als verpleeghuisvoorziening ook met dit kader  te maken. In het 

kwaliteitskader is vastgelegd wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. 

Daarnaast biedt het kwaliteitskader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de 

kwaliteit en veiligheid te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het kwaliteitsplan en 

kwaliteitsverslag vormen het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg. 

In dit kwaliteitsplan zijn de onderwerpen beschreven zoals onder andere zijn opgenomen in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (samen leren en verbeteren) en het programma Kwaliteit 

Verpleeghuiszorg Thuis in het Verpleeghuis (waardigheid en trots op elke locatie).  
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Een kennismaking met Norschoten (profiel) 

 

 
In 1998 is de eerste locatie van zorgorganisatie Norschoten gebouwd op de Klaverweide (in de wijk 

Norschoten in Barneveld). In het gebouw bevindt zich ook een dependance van het ziekenhuis De 

Gelderse Vallei. Op locatie Klaverweide was plaats voor 90 cliënten en een dagbehandeling. Voor de  

cliënten van Barneveld hield dit in dat men voor verpleeghuiszorg niet meer naar Ede of Amersfoort 

hoefde te verhuizen, maar in de eigen vertrouwde omgeving kon blijven. Al snel werd duidelijk dat 90 

bedden niet voorzag in de behoefte en in 2002 werd de 

eerst uitbreiding een feit (36 bedden).  

Nu, bijna 20 jaar later, heeft Norschoten zeven 

intramurale locaties, waar wij diensten verlenen. Op vijf 

locaties huisvesten wij zowel de dagbehandeling als een 

verpleegunit. Het oorspronkelijke gebouw, Klaverweide, 

heeft inmiddels een renovatie ondergaan en er zijn extra 

vleugels aangebouwd.  

De gebouwen van Norschoten zijn allemaal aangepast 

aan de huidige wensen van de cliënt. Iedere cliënt heeft 

een eigen kamer met pantry, op 6 van de 7 locaties 

hebben de cliënten ook een eigen toilet en 

doucheruimte. 

 

 

 In Putten is ook de mogelijkheid voor echtparen om samen te verhuizen naar Norschoten, ook als 

maar een van beide een indicatie heeft. De gebouwen van Norschoten kenmerken zich door het vele 

licht dat van buiten wordt doorgelaten en hebben daardoor een open karakter. Dit komt de cliënt 

ten goede! Elk gebouw is omringd door een mooi aangelegde tuin waar de  cliënten vrij gebruik van 

kunnen maken. In een aantal tuinen is ook een tuinkas en moestuin gesitueerd. Voor de cliënten 

waar de BOPZ van toepassing is, is de tuin omsloten. Ook bij de geriatrische revalidatie heeft iedere 

cliënt een eigen slaapkamer en een douchecel waar men ook op een douchebrancard in gedoucht 

kan worden. De cliënten krijgen behandeling aangeboden vanuit het eigen kennis- en 

behandelcentrum (KBC) en er is een therapie- en beweegtuin.  

De dagbehandelingen kenmerken zich door relatief kleine groepen, aangepaste therapie, een 

duidelijke dagstructuur waar de bereiding van de warme maaltijd een belangrijk onderdeel van is. Er 

is op de dagbehandeling warme zorg met veel aandacht voor de mantelzorger. 

Op de locatie Kweekweg is een hospice met plaats voor vier gasten waar een verpleegkundige  

24 uur zorg verleent. Op de andere locaties zijn naast verpleegkundigen veel verzorgenden bij de 

zorg betrokken.  

Mede ten gevolge van de extra gelden is op de huiskamer extra toezicht gerealiseerd. Norschoten 

heeft er in 2018 voor gekozen om op de woningen psychogeriatrie zogenaamde ‘sfeermakers’ aan te 

stellen. Zij besteden extra aandacht aan de cliënt, lezen voor, drinken gezamenlijk een kopje koffie en 

letten goed op de  cliënten in de huiskamers. De inzet van sfeermakers wordt in 2019 ook op 

woningen gerealiseerd waar  cliënten wonen met een somatische  of psychiatrische aandoening. 

De essentie van goede zorg binnen Norschoten is gebaseerd op het gedachtegoed van presentie.  

locaties van Norschoten 1 
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Naast de betrokken zorgmedewerkers biedt Norschoten op elke locatie welzijn aan door de 

welzijnsbegeleiders; zowel groepsgewijs als individueel. Ook is er een schildersgroep, worden er 

arbeidsmatige activiteiten gegeven en is er een muziektherapeut beschikbaar. 

Tot slot maar wel heel belangrijk: Norschoten heeft een grote groep vrijwilligers (+/- 600). Hun taken 

zijn zowel figuurlijk als letterlijk van toegevoegde waarde,  dat wil zeggen dat Norschoten een 

duidelijke taakafbakening heeft tussen betaalde (professionele) taken en vrijwilligerstaken. 

Vrijwilligers bieden het ”extra’ aan de cliënt: ze gaan samen fietsen (op elke locatie is een duofiets), 

ondersteunen bij het koken, begeleiden bij de kerkdiensten of worden op een andere manier ingezet 

door en voor de cliënt.  

 

 

Zorgvisie en kernwaarden van Norschoten 

 

Norschoten is een zorgorganisatie met een algemene christelijke identiteit. Deze algemene 

christelijke identiteit kent vele richtingen, zogenaamde modaliteiten. Norschoten onderscheidt zich 

hierin dat de medewerkers en cliënten vanuit deze veelkleurigheid en schakeringen binnen het 

christelijke geloof op een warme en betrokken manier samenwerken en samen wonen. Deze 

veelkleurigheid is terug te zien in het vernieuwde logo van Norschoten.  

 

Visie 

Norschoten is een organisatie, die geïnspireerd door Gods woord, wonen, zorg, behandeling en 

welzijn aanbiedt aan mensen, die dit in een specifieke fase van hun leven nodig hebben. 

In Norschoten staat de beschermwaardigheid van het leven en het geestelijk, lichamelijk en sociaal 

welzijn van de cliënt voorop; de organisatie gaat uit van het unieke en de eenheid van de mens.  

Norschoten gaat uit van de cliënt als individu, en er wordt aansluiting gezocht bij de 

levensgeschiedenis en de huidige omstandigheden van de cliënt. Norschoten wil dat de cliënt de 

regie over zijn leven in eigen hand houdt en zichzelf kan blijven. Norschoten stimuleert dat mensen 

elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor de ander. 

 

Missie 

De cliënt treft een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan in Norschoten. De cliënt ervaart, 

dynamiek in de organisatie en betrokken medewerkers, die op een deskundige wijze voor hem 

klaarstaan en oog hebben voor zijn totale welzijn. De cliënt voelt zich beschermd en uitgedaagd om 

in vrijheid en zelfstandigheid te leven; de medewerkers zijn te gast bij de cliënt.  

 

Kernwaarden 

Samen, bijbels, betrokken, respectvol, open en deskundig. 
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Naast onze inhoudelijke visie die het uitgangspunt vormt voor ons handelen hebben we als 

Norschoten een verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze cliënten en medewerkers tevreden zijn, 

onze kwaliteit van zorg en behandeling zo goed als mogelijk is en onze organisatie financieel gezond 

is en blijft. Cliënt Medewerker Kwaliteit Financiën 

Alles waar we binnen Norschoten voor gaan, zal blijvend gericht moeten zijn op onze cliënten en 

medewerkers, kwaliteit en financiën. Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 

 

 

 
 

Cliënt 
 
 

 
 

Medewerker 
 

 
 

Kwaliteit 
 
 

 
 

Financiën 
 

 

 

 

Samenwerking in de regio 

Samenwerking is essentieel om goede zorg te kunnen (blijven) bieden aan de  cliënten en cliënten. 

De samenwerking in de keten (ziekenhuizen, huisartsen et cetera) verloopt structureel en goed. De 

samenwerking met de gemeentes (Barneveld, Scherpenzeel, Ede) vindt veelal plaats rond de 

onderhandelingen gelden Wmo. Met de gemeente Barneveld vindt breed overleg plaats over diverse 

onderwerpen. De samenwerking op locatieniveau verloopt met name op gebied van plaatselijke 

leveranciers, scholen, stichting welzijn en plaatselijke kerken.  

 

Evaluatie Norschoten kwaliteitsplan 2018  

Het Norschoten kwaliteitsplan 2018 is het eerste plan dat vanuit het kwaliteitskader is opgesteld. In 

het kwaliteitskader worden de elementen aangegeven die in het kwaliteitsplan dienen terug te 

komen. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het A3 jaarplan van de organisatie (A3 bestuurder) en 

de verschillende bedrijfsonderdelen (A3 managers) en worden door middel van de 

managementgesprekken geëvalueerd. Daarmee worden de onderwerpen dus geïntegreerd in de 

PDCA en regelmatig geëvalueerd. De evaluatie van het kwaliteitsplan 2018 in zijn geheel vindt plaats 

middels het kwaliteitsverslag 2018.  

 

Cliëntenraad  

Zoals eerder genoemd is het de  cliënt die aangeeft wat hij/zij als goede zorg ervaart. De  cliënten 

worden vertegenwoordigd in de cliëntenraad (CR). De cliëntenraad heeft daarom een belangrijke rol 

bij het samenstellen van het kwaliteitsplan en de verbeterplannen.  
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De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar enthousiast ingezet om in aantal op sterkte te komen. 

Daarnaast heeft de CR een jaarplan 2018 opgesteld. Daarin staat onder meer dat elke locatie een 

afvaardiging (contactpersoon) heeft in de cliëntenraad. Dit is na de zomer (september/oktober) in 

2018 gerealiseerd. Deze contactpersoon per locatie zal vanaf 2019 ook vanaf de basis intensief 

betrokken worden bij de verbeterplannen per locatie. Bij de totstandkoming van dit jaarplan was 

onvoldoende gelegenheid om vanaf het begin de CR bij het plan te betrekken. Uiteraard is het 

concept-kwaliteitsplan in overleg met de CR besproken en na advies vastgesteld. 

 

Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Norschoten heeft haar bedrijfsvoering hierop 

aangepast. Zo heeft zij een functionaris gegevensbescherming aangesteld, is er een privacy-register 

en privacy verklaringen voor betrokkenen en zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld. In 2019 

moet de AVG geheel zijn ingebed in de bedrijfsvoering. 
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Personeel en opleiding 

 

In de huidige arbeidsmarkt is een goed strategisch formatieplan essentieel om zorgmedewerkers te 

werven en te behouden. Norschoten heeft daarmee een start gemaakt door samen met een extern 

bureau een plan op te stellen. De verwachting is dat dit in Q2 2019 gereed is. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een plan van aanpak. Ook het strategisch opleidingsplan is in ontwikkeling.  

 

Arbeidsmarktaanpak 

 

Om zorgmedewerkers te vinden en te binden heeft Norschoten verschillende acties ingezet. Zo is er 

een uitgebreide marketingcampagne opgezet, met huis-aan-huisfolder, grote banners bij de locaties 

en natuurlijk doen we mee aan de landelijke campagne: Ik Zorg. Ook is er filmmateriaal gemaakt dat 

ingezet wordt bij het werven van medewerkers.  

 

Daarnaast is er ook intern gekeken hoe het werk van de zorgmedewerker aantrekkelijker gemaakt 

kon worden: huishoudelijke taken worden in 2019 ‘weggehaald’ bij de zorg en door de inzet van 

sfeermakers kunnen de zorgmedewerkers meer aandacht geven aan en tijd nemen voor de  cliënt .  

Ten aanzien van de leerlingen heeft Norschoten na de zomer twee keer zoveel leerlingen (42) 

aangenomen als het jaar ervoor . Tevens is het aantal werkbegeleiders uitgebreid. 

 

Tot slot heeft Norschoten vanuit het verleden nog altijd hele goede contacten met de omliggende 

middelbare scholen. Leerlingen komen dan ook nog steeds regelmatig maatschappelijke stage in 

Norschoten doen en krijgen zo op jongere leeftijd een beeld van de zorg en de mogelijkheid om te 

ervaren.  

 

Omdat er steeds complexere dagelijkse zorg nodig is, en er op de arbeidsmarkt een tekort is aan  

verzorgende niv. 3, zal de focus de komende jaren meer verschuiven naar verpleegkundige niveau 4 

en 5. In het strategisch formatieplan, dat in kwartaal 2 2019 is afgerond, zullen deze verwachte 

ontwikkelingen worden opgenomen.  

 

Overzicht ZZP's en VPT's Zorgorganisatie Norschoten, WLZ financiering, begroting 2019  

(inclusief leegstandpercentage) 
    

     ZZP's  Dagen Aantal clienten Aandeel % ZZP's 
 ZZP 5, incl. BH        32.420                            89  43% 
 ZZP 6, incl. BH           7.380                            20  10% 
 ZZP 7, incl. BH        14.235                            39  19% 
 ZZP 8, incl. BH           3.285                               9  4% 
 VG5, incl. BH           1.460                               4  2% 
 LG 4, incl. BH           2.920                               8  4% 
 LG 5, incl. BH           1.709                               5  2% 
 LG 6, incl. BH           9.774                            27  13% 
 LG 7, incl. BH           1.460                               4  2% 
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         74.643                          205  100% 
 VPT's Dagen Aantal clienten Aandeel % VPT's  
 VPT 4, incl BH           1.041                               3  6% 
 VPT 5, incl BH           6.936                            19  38% 
 VPT 6, incl BH           4.161                            11  23% 
 VPT 7 incl BH           5.548                            15  31% 
 VPT 8 incl BH              347                               1  2% 
          18.033                            49  100% 
 * BH = behandeling 
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Persoonsgerichte zorg 

 
Kwaliteit en presentie 

Kwaliteit gaat over goede zorg! Goede zorg die geboden wordt aan de  cliënten (en cliënten) van 

Norschoten. Het is dan ook de  cliënt die aangeeft wat hij/zij als goede zorg ervaart . Norschoten wil 

vanuit de christelijke identiteit die goede zorg geven aan de cliënten in de gemeente Barneveld en 

omgeving en een mooie werkomgeving voor de medewerker realiseren.  

De essentie van goede zorg binnen Norschoten is gebaseerd op het gedachtegoed van presentie. 

Presentie is, dat iedereen aandachtig en toegewijd een relatie aangaat met de ander, leert zien wat 

er bij de ander op het spel staat, aansluit en begrijpt wie je voor de ander kunt zijn en dat ook bent. 

De presentiebenadering wordt van het management en medewerkers gevraagd, zowel in het 

primaire proces als in contacten (relaties), die binnen en buiten de organisatie worden aangegaan. 

 

Persoonlijke zorg 

Privacy 

Zoals ook in het profiel is beschreven hebben de  cliënten van Norschoten allemaal een eigen 

zit/slaapkamer en op een locatie na ook een eigen toilet en doucheruimte. De eigen slaapkamer 

zorgt voor voldoende privacy voor de cliënt en zijn/haar familie.  

 

Betrokkenheid familie 

Vanuit de pilot netwerkberaad wordt familie meegenomen in het proces van verhuizing vanuit de 

thuissituatie. Deze betrokkenheid vergroot de betrokkenheid van het netwerk. Voor verder 

informatie: zie onderwerp ‘ plannen en voornemens’.  

 

Maaltijden 

Wat betreft de maaltijd: de  cliënten kunnen elke dag genieten van vers gekookt eten dat (vaak 

samen met de  cliënten) op de woning wordt bereid. Vrijwilligers ondersteunen veelal bij de maaltijd.  

Zingeving 

Veel  cliënten van Barneveld en omgeving hebben een christelijke identiteit. Norschoten wil daar bij 

aansluiten en heeft daarom drie geestelijk verzorgers in dienst.  Cliënten van Norschoten kunnen 

veelal met zingevingsvragen bij hen terecht, maar ook bij de psycholoog, maatschappelijk werk of 

welzijnsbegeleider .  

Palliatieve zorg 

Norschoten heeft een hospice waar plaats is voor vier gasten. In de hospice wordt gebruik gemaakt 

van de methodiek levenspad-stervensfase. Deze methodiek wordt nu ook op de woningen uitgerold. 

Verpleegkundigen van de hospice begeleiden dit proces.  

 

Vrijwilligers 

Norschoten heeft meer dan 600 vrijwilligers. De vrijwilligers worden gecoördineerd door vrijwillige 

coördinatoren per locatie. Elke vrijwilliger heeft een taakomschrijving. De taakomschrijvingen zijn 
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getoetst in de vrijwilligersraad om te voorkomen dat er een spanningsveld ontstaat tussen betaald en 

onbetaald werk binnen Norschoten.  

 

Wondzorg 

In Norschoten is veel aandacht voor wondzorg. De praktijkverpleegkundigen zijn extra geschoold op 

wonden en wanneer er onduidelijkheid is, is er een directe lijn met het ziekenhuis Gelderse Vallei. 

Ter voorkoming van doorliggen zijn de juiste middelen (matrassen en dergelijke) aangeschaft en 

worden de zorgmedewerkers goed geschoold op herkennen van de eerste signalen. 

 

Mondzorg 

De mondzorg in Norschoten is op orde.  cliënten hebben regelmatige controles door een tandarts. 

Daar waar mogelijk en wenselijk kan ook de eigen tandarts worden aangehouden. Ook  cliënten met 

een prothese krijgen regelmatig controle.  

 

Veiligheid 

Norschoten heeft een erkend kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ) en voldoet aan de norm 2015. 

In 2018 heeft door de IGj een bezoek plaatsgevonden op locatie Drostendijk op gebied van 

medicatieveiligheid. Ook daaruit blijkt dat Norschoten de medicatieveiligheid goed op orde heeft.  

 

Aanpak administratieve lasten 

Tot slot wil Norschoten de administratieve taken verlichten bij de zorgmedewerkers. Hiervoor zal 

begin 2019 een werkgroep worden ingericht. Er zal daarbij gekeken worden naar de landelijke 

ervaringen binnen ‘ontregel de zorg’. Uiteraard wordt dit onderwerp nu ook al regelmatig besproken 

tijdens werkoverleggen. Overigens zal het individueel persoonsgebonden budget (ipvb) ook kunnen 

leiden tot minder administratieve lasten (zie onderwerp ‘ plannen en voornemens’).  

 

Deelname waardigheid en trots op locatie 

Norschoten heeft ervoor gekozen dit jaar niet aan te sluiten bij waardigheid en trots op locatie. 

Norschoten wil in 2019 inhoud geven aan de verbeterplannen door per locatie de verbeterplannen te 

koppelen aan het netwerkberaad/ipvb. De uitrol daarvan vraagt van zorgmedewerkers en organisatie 

een andere manier van denken en veel tijd en inzet. Norschoten is van mening dat met dit 

instrument (netwerkberaad en ipvb) goede zorg vanuit cliëntperspectief verantwoord wordt.  

 

Inzet technologie 

Norschoten heeft als doelstelling passende en ondersteunende ICT (Informatie & Communicatie 

Technologie) middelen in te zetten, ter ondersteuning van (de werkzaamheden van) medewerkers, 

cliënten en de organisatie in zijn geheel. ICT-middelen worden ingezet om de activiteiten en 

informatievoorziening van de organisatie te beveiligen, te ondersteunen en/of effectiever en 

efficiënter vorm te geven. 

Informatiebeveiliging is voor Norschoten van cruciaal belang. Hieronder wordt verstaan: het 

behouden van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. 

 Vertrouwelijkheid of exclusiviteit: is de informatie alleen beschikbaar met de juiste autorisaties 

en niet voor eenieder? 

 Betrouwbaarheid of integriteit: is de informatie inhoudelijk juist en volledig?  

 Beschikbaarheid: is de informatie beschikbaar op het juiste moment?  
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Het beveiligen van informatie is in de eerste plaats van belang voor zowel de zorg- als 

ondersteunende dienstverlening, maar zeker ook omdat gegevens van cliënten worden verzameld en 

beheerd. Verstoringen in de informatiebeveiliging kunnen grote consequentie tot gevolg hebben. 

Norschoten heeft daarom tal van technische en organisatorische (beheers)maatregelen getroffen om 

haar informatie te beveiligen en heeft zich ten doel gesteld om aantoonbaar te gaan voldoen aan de 

NEN-7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. 
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Leren en verbeteren 

 
PDCA, de basis voor leren en verbeteren 

Op basis van onder andere wet- en regelgeving, uitkomsten van interne en externe audits (HKZ) en 

uitkomsten van cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken wordt het beleid in Norschoten 

steeds bijgesteld.  

Dit wordt zichtbaar gemaakt in de A3 jaarplannen. De opvolging van verbeteracties worden 

genoteerd op de werkbladen van alle leidinggevenden. In managementgesprekken, die op alle 

niveaus worden gehouden worden ook afwijkingen en verbeteracties besproken. 

Vanaf 2017 maakt ook het kwaliteitsplan deel uit van de PDCA-cyclus.  

 

Leernetwerk  

Norschoten vormt een lerend netwerk met Ena en Neboplus, beide zorgorganisaties uit de dezelfde 

regio. De bestuurders van deze zorgorganisaties vergaderen regelmatig om het ‘van elkaar leren’ te 

stimuleren. Daarnaast werken de bestuurders ook samen op het gebied van zorgcontinuïteit (GHOR), 

transitiemiddelen, inzet van zorg bij vraag en dergelijke. Beleidsadviseurs en opleidingsadviseurs 

weten elkaar te vinden. Onderwerpen jaarplan 2019 lerend netwerk: 

 klachtencommissie medewerkers 

 Wet zorg en dwang 

 samenwerking opleidingen en uitwisseling van onderzoeksplannen leerlingen  

 opleiden statushouders 

 collegiaal auditen (KK) 

 uitwisselen kwaliteitsplan en –verslag (KK) 

 

Leren op de werkvloer 

Ook op de werkvloer, daar waar de zorgmedewerker dicht bij de  cliënt betrokken is, is het leren van 

elkaar een belangrijk onderwerp. Presentie biedt daar mooie middelen voor zoals het moreel beraad, 

intervisie volgens de stappen van presentie, learning community et cetera. En ook het 

gedachtengoed zelf gaat uit van een lerende houding: door in relatie te zijn met de ander (cliënt) sluit 

je aan bij de leefwereld van de cliënt, voorkom je mismatch en zoek je de verbinding om te 

onderzoeken of dat wat je doet ook het goede is. Onderdeel van de scholing van presentie is een 

exposure , dat wil zeggen dat de zorgmedewerker op een andere locatie van Norschoten (locaties 

Barneveld naar de buitenlocaties en buitenlocaties naar Barneveld) gaat voelen hoe het is om daar  

cliënt te zijn.  

Norschoten onderzoekt de behoefte onder zorgmedewerkers om ook bij collega-instellingen te 

kijken hoe men daar werkt en wat men daar van kan leren. Op dit moment lijkt die behoefte niet 

groot.  
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Meerjarenbegroting 

 

Om te kunnen voldoen aan de verantwoording voor het kwaliteitskader is gevraagd om een 

meerjarenbegroting aan te leveren. Een deel van de begroting is , vertaald in functies, terug te 

vinden bij de verbeterplannen per locatie. In de bijlage (2) zijn de financiële overzichten terug te 

vinden.  

Hieronder vindt u een samenvatting van het aantal fte’s per jaar per functie voor de handen aan het 

bed.  
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Plannen en voornemens 

 

In dit kwaliteitsplan zijn verbeteracties per locatie opgenomen. Veel van deze verbeteracties hebben 

betrekking op de verschillende onderwerpen uit het kwaliteitskader rond persoonsgerichte zorg, 

wonen en welzijn, veiligheid en leren en verbeteren (de vier thema’s over kwaliteit en veiligheid). 

Daarnaast wil Norschoten op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning ook een aantal 

organisatiebrede verbeteringen op gebied van kwaliteit realiseren:  
Norschoten zet zich in om de  cliëntenkwaliteit te bieden op gebied van wonen, zorg, welzijn en 

behandeling. Maar wat de ene  cliënt ervaart als goede kwaliteit, kan voor de ander niet voldoen: de 

ene mens is nu eenmaal anders dan de ander. En in veel gevallen kán de kwaliteit ook verbeterd 

worden. Dat blijkt duidelijk uit voortschrijdend inzicht (bijvoorbeeld uit klachten en evaluaties), 

invloeden van buitenaf, metingen, studies en publicaties et cetera. Norschoten wil graag de kwaliteit 

behouden en optimaliseren en werkt dan ook, mede door middel van de PDCA, aan een constante 

verbetering, zowel op organisatieniveau als op locatieniveau. 

In Norschoten is de basiszorg goed op orde. Dat is natuurlijk zichtbaar in de basisroosters, 

gerefereerd aan de kaders van personeelssamenstelling uit het kwaliteitskader. Regelmatige 

gesprekken met en signalen van medewerkers bevestigen dit, al heeft het tekort van 

zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt ook hier invloed op. Maar de mooiste bevestiging dat de 

basiszorg (en meer) goed op orde is komt toch wel naar voren uit de tevredenheid van de cliënten 

(november 2018: 8,3 op Zorgkaart Nederland).  

Toch zijn er op organisatieniveau ook nog onderwerpen/ thema’s waar Norschoten de kwaliteit van 

zorg wil verbeteren:  

Geef zorgprofessionals de ruimte om de taken/werkzaamheden te doen waar ze goed in zijn. 

Biedt  cliënten de randvoorwaarden om regie te behouden die voor hen passend is.  

 

Geef de zorgprofessional de ruimte om de taken/werkzaamheden te doen waar ze goed in zijn. 

 

De krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector is urgent en dagelijks voelbaar. Ook Norschoten heeft 

vacatures die moeilijk vervuld worden. Voor de langere termijn is Norschoten bezig met een 

strategisch personeelsbeleidsplan. Echter, Norschoten wil  ook de kwaliteit van zorg op korte termijn 

garanderen en waar mogelijk verbeteren 

In het verleden, vanaf de start van de Kweekweg in 2007, is de inhoud van zorgfuncties verschoven. 

Dit had te maken met de inzet van kleinschalig wonen, waarbij de visie was dat er voor de  cliënten 

zo min mogelijk ‘verschillende gezichten ‘ op een woning zouden moeten zijn en het wonen niet 

alleen zorg is, maar ook huishouden, koken, welzijn en toezicht. ‘Wonen als thuis’ vormde de 

basisfilosofie onder het concept van kleinschalig wonen. Later bleek toch functiedifferentiatie 

noodzakelijk te zijn. De taken werden naar inzicht, competenties en afhankelijk van de  

cliëntenpopulatie verdeeld tussen de woonzorgbegeleider (evv’er niveau 3+ en VIG niveau 3) en 

assistent-woonzorgbegeleider (niveau 1 en 2). Dit zal in de komende jaren nog verder vervolgd 

worden.  

 

Huishoudelijke taken 

Mede naar aanleiding van de krapte op de arbeidsmarkt heeft Norschoten de taken van de 

verschillende functies in het operationeel proces opnieuw onder de loep genomen. Daaruit blijkt 

onder andere dat Norschoten de verzorgenden meer wil inzetten waar ze voor opgeleid zijn en goed 



 

16 

13-11-2018 Kwaliteitsplan 2019   

in zijn. De huishoudelijke taken zullen dan bij andere medewerkers worden belegd. Op deze wijze 

willen we medewerkers meer boeien en binden. Voor de huishoudelijke taken zijn we dan niet meer 

afhankelijk van de ‘schaarse’ verzorgenden, maar kunnen we huishoudelijk medewerkers hiervoor 

aantrekken en inzetten. Norschoten gaat op alle woningen de huishoudelijke dienst zelfstandig 

inzetten als aparte dienst binnen de woningen. Dit sluit in veel gevallen ook aan bij de leefwereld van  

cliënten die zelf vaak thuis (zeker in de latere levensfase) ook iemand voor het huishouden in huis 

hadden. Er zal wel zoveel als mogelijk gezorgd worden voor vaste gezichten die dit werk zullen gaan 

doen. Op een aantal locaties was dit al zo geregeld maar Norschoten wil dit dus nu organisatiebreed 

inzetten. Hiervoor wil Norschoten gebruik maken van een deel van de extra kwaliteitsgelden die 

beschikbaar zijn gesteld.  

 

Huishoudelijke dienst en gastvrouwen, meer handen aan bed in de zorg, 

zorgkantoor Menzis 

Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie 

ingedeeld op niveau 

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 9,13 17,23 17,23 17,23 

Totaal 9,13 17,23 17,23 17,23 

     
     Huishoudelijke dienst en gastvrouwen, meer handen aan bed in de zorg, 

zorgkantoor Zilveren Kruis 

Meerjarenoverzicht in fte's van de inzet zorgmedewerkers per locatie 

ingedeeld op niveau 

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 2,96 5,57 5,57 5,57 

Totaal 2,96 5,57 5,57 5,57 
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Sfeermakers 

Uit de eerste ervaringen bij de inzet van sfeermakers , vanaf 2018, blijkt dat  cliënten, doordat ze 

meer activiteit hebben in de avond, zij overdag en ’s avonds actiever zijn. Hierdoor slapen ze beter en 

ligt er ook minder druk bij de begeleiding in de nacht. 

Daarnaast kan de zorgmedewerker zich overdag meer op de zorgtaken richten. Aandachtspunt is 

hierin dat de zorgmedewerker in relatie blijft met de  cliënt als mens, en blijft aansluiten op de 

wensen van de cliënt. Het is de zorgmedewerker die vanuit het presentiegedachtengoed een 

belangrijke bijdrage heeft in het welzijn en zingeving, en wordt daarin dus ondersteund door de 

sfeermaker (naast uiteraard de welzijnsmedewerkers die in Norschoten werken). Een ander 

aandachtspunt is nog dat soms blijkt dat de sfeermaker onvoldoende ruimte krijgt/neemt  om met 

de cliënten activiteiten te ondernemen,  met name wanneer er ook veel bezoek aanwezig is op de 

woonkamer. Zorgmedewerkers (en sfeermakers) zouden gecoacht kunnen worden om in gesprek te 

gaan hierover met de familie.   

N.B.: sfeermakers zijn geen vrijwilligers, maar zijn in dienst van Norschoten 

 

 

Biedt de  cliënt de randvoorwaarden om regie te behouden die voor hen passend is 

Vanuit waardigheid en trots is Norschoten in 2016 de pilot gestart met het netwerkberaad. 

Netwerkberaad is een ondersteuning (een manier van samenwerken ) voor de familie en de 

(zorg)medewerkers om ‘de regie’ bij de cliënt te behouden, daar waar mogelijk en wenselijk. Voordat 

het netwerkberaad rond de  cliënt opgezet kan worden zijn twee interventies van belang, namelijk: 

Het invullen van een leefstijldagboek en het maken van een ecogram.  

De informatie die uit het leefstijldagboek en ecogram verkregen wordt, wordt gebruikt als basis voor 

het zorgleefplan en -profiel, dat wordt ingevuld nog voordat de cliënt is verhuisd naar Norschoten. 

Het netwerkberaad vindt twee tot vier keer per jaar plaats, de eerste keer nog bij de cliënt thuis. Uit 

het leefstijldagboek en ecogram kan worden afgelezen hoe de leefwereld van de  cliënt eruit ziet (in 

de thuissituatie) en wat de wensen zijn/ wat nodig is om dit zoveel als mogelijk en wenselijk te 

behouden nadat er naar Norschoten is verhuisd. 

 

 

Pilot netwerkberaad en individueel persoonsvolgend budget (iPVB)  

De pilot heeft op twee locaties plaatsgevonden (twee woningen Drostendijk en twee woningen 

Elspeet). Uit de evaluatie (begin 2017) bleek dat Norschoten hiermee een grote stap zet in 

kwaliteitsverbetering voor de cliënt wanneer dit verder in de organisatie wordt uitgewerkt en 

uitgerold. Norschoten heeft hiermee een effectief instrument in handen dat op den duur ook kan 

leiden tot efficiëntie: door het netwerkberaad zullen processen beter op elkaar worden afgestemd. 

Het netwerkberaad gaat namelijk uit van de individuele leefwereld en kijkt vanuit cliëntperspectief. 

Daarnaast gaat Norschoten meedoen met het individueel persoonsvolgend budget (iPVB) en  het 

netwerkberaad is hiervoor een krachtige basis.  

Voor meer informatie over het netwerkberaad: 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/norschoten/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/06/Ken-je-clie%CC%88nt.pdf 

 

Het cliëntperspectief als uitgangspunt gebruiken voor het iPVB is voor de ontwerpers van het iPVB 

nieuw. Norschoten ziet in de iPVB juist een goede aanvulling om de regie (en inzicht) echt bij de  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/norschoten/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/06/Ken-je-clie%CC%88nt.pdf


 

18 

13-11-2018 Kwaliteitsplan 2019   

cliënt te leggen. Door het iPVB krijgt het netwerkberaad ook een vervolg die naar de  cliënt 

inzichtelijk maakt wat er (individueel afhankelijk van de zzp) aan financiën binnen komt, wat 

afgenomen wordt, waar financiële ruimte zit en welke zorg inwisselbaar is (bijvoorbeeld door 

mantelzorg) of aanvullend kan worden bijgekocht. Daarbij is de basiszorg uiteraard altijd 

gegarandeerd en gefinancierd door Norschoten . 

Voor meer informatie iPVB: https://persoonsvolgend-budget.nl/.  

 

Het netwerkberaad en iPVB sluiten precies aan bij dat waar Norschoten de waarde van kwaliteit in 

ziet en waar de kwaliteitsgelden voor bedoeld zijn, namelijk kwaliteit verbeteren vanuit de vraag/ 

zorgbehoefte van de cliënt! Daarom wil Norschoten in 2019 tijd, kennis, energie en middelen 

inzetten voor een pilot.  

De pilot voor het iPVB in aanvulling op het netwerkberaad is gestart in november 2018 op drie ver- 

schillende locaties:  

Drostendijk woning 1 en 2 (Wet Langdurige Zorg (WLZ): acht  cliënten psychogeriatrie en acht  

cliënten somatiek-plus) ,  

Elspeet woning 1 en 2 (Volledig Pakket Thuis, vijftien  cliënten psychogeriatrie en vijf  cliënten 

somatiek)  

Kweekweg woning 1 en 2, 10, en 11 en 12 (Wlz), twaalf  cliënten psychogeriatrie, vijf  cliënten 

meervoudig complex gehandicapt en twaalf  cliënten jong somatiek /NAH) ) 

Voor de woningen waar gestart wordt met het netwerkberaad wordt voor 2019 financiële ruimte 

gevraagd om bij de verantwoording te substitueren aan de hand van de ingevulde iPVB’s (de reële 

zorgbehoefte). De verwachting is dat het opslagtarief van 6% onvoldoende is gezien de benchmark 

vanuit de deelnemers aan het landelijke Volumetraject (allen werken met het iPVB-instrument). Als 

Norschoten echt tegemoet wil komen aan de vraag/zorgbehoefte vanuit de  cliënt is een hoger 

percentage gewenst in de orde van grootte van 12-15% over alle drie de jaren. Dus in tegenstelling 

tot de huidige 6% + 6% + 6% vragen we om maximaal 15% waardoor we uiteindelijk 3% minder nodig 

hebben dan de te verwachten landelijke aanvraag door zorgorganisaties van totaal 18%. 

 In 2019 kan Norschoten aan de hand van de iPVB’s aantonen welke budget noodzakelijk is voor 

2020, omdat de deelnemende woningen een afspiegeling zijn van de organisatie. Er zijn voor de 

woningen waar de pilot plaats gaat vinden uren gereserveerd voor de evv’ers en welzijnsbegeleiders 

(ambassadeurs) om het experiment iPVB te begeleiden.  

Zowel bij de pilot die gestart is in 2017, als bij de uitrol is de cliëntenraad actief betrokken en heeft 

de cliëntenraad actief meegedacht. Deze samenwerking is leerzaam en verloopt zeer prettig.  

 

Andere investeringen in kwaliteit 

Als landelijk richtsnoer geldt dat de extra middelen voor 85 procent bedoeld zijn voor de inzet van 

extra medewerkers en  voor maximaal 15 procent voor andere investeringen in kwaliteit. Deze 

andere investeringen heeft Norschoten ingezet op de onderwerpen zoals genoemd in onderstaand 

kader (inclusief de bedragen). 

 

https://persoonsvolgend-budget.nl/
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Verbetervoorstellen per locatie, nu en in de toekomst 

  

Norschoten is van mening dat de verbetervoorstellen die gedaan worden, voort dienen te komen uit 

de  cliënt zelf, dus vanuit het netwerkberaad/iPVB: de leefwereld van de  cliënt staat hierin centraal 

en de  cliënt kan (onderbouwd met budget) tot verantwoorde keuzes komen. Het 

netwerkberaad/iPVB zal in de toekomst dan ook de basis zijn waaruit voor de organisatie zichtbaar 

wordt waar de kwaliteit kan verbeteren.  

Voor nu is het nog niet zover en om die reden hebben de leidinggevenden van de verschillende 

locaties op basis van de gesignaleerde knelpunten en gesprekken met de zorgteams per locatie 

aangegeven waar ze in 2019 op in willen zetten om de kwaliteit te verbeteren. De middelen hiervoor 

komen beschikbaar vanuit de kwaliteitsgelden. De verbetervoorstellen per locatie, 

verbetervoorstellen ten aanzien van de dienst welzijn en vrijwilligers en de verbetervoorstellen van 

de kennis- en behandeldienst zijn terug te vinden in bijlage 1.  

 

 

Norschoten biedt ook verpleeghuiszorg  aan cliënten in Elim (Barneveld) in samenwerking met de 

SVRO (locatie Elim), waar de zorgmedewerkers in dienst zijn van de SVRO. De afspraak is gemaakt 

met het zorgkantoor dat de gelden vanuit het kwaliteitskader worden overgeheveld naar de SVRO. 

Om die reden is Elim niet meegenomen in de verbeterplannen van Norschoten, maar worden de 

verbeterplannen en de verantwoording opgesteld door SVRO. 
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Bijlage 1: verbetervoorstellen per locatie 

 

Locatie Klaverweide 

Norschoten (Klaverweide) 

Klaverweide 1 

3773 AW Barneveld 

  

 

Ligging : kleinschalig, in open woonwijk nabij 

park 

 

Doelgroep: 

woning 1 t/m 4: 32  cliënten psychogeriatrie 

(Wlz) 

woning 5 en 6: 16  cliënten somatiek (wlz) 

Verbetervoorstel 

Vanuit de visie op kleinschalig wonen en werken is gekozen om de teams per twee woningen samen 

te voegen.  Cliënten krijgen daarmee vertrouwde gezichten te zien en de continuïteit van de zorg is 

geborgd.  

Voor 2019 wordt ingezet op uren voor een huishoudelijk medewerker die de appartementen en de 

algemene ruimtes schoon maakt, zodat de verzorgenden zich weer meer op de zorg kunnen richten. 

En een belangrijke verbetering voor 2019 zijn de sfeermakers, ingegeven door zowel mantelzorg als 

de zorgmedewerker. Er worden op vaste tijden sfeermakers ingezet op de psychogeriatrie (dagelijks 

tussen 17.30 en 20.30 uur). Sfeermakers hebben ook een preventieve functie ten aanzien van 

veiligheid: door aanwezigheid van iemand op de huiskamer hebben  cliënten minder onrust en 

valrisico.  

De sfeermakers worden aangestuurd door de welzijnsbegeleiders, echter ook de zorgverlener zou 

daar door middel van scholing meer in kunnen ontwikkelen. Scholing presentie voor het team staat 

op de wensenlijst. Dit zou een combinatie moeten zijn van visieontwikkeling op wonen en 

teambuilding.  

Op de somatiekwoningen is toezicht geen issue maar daar ligt vanuit de  cliënten een wens om 

daginvulling en zingeving. Ten aanzien van daginvulling wordt in 2019 de sfeermaker (of assistent  

welzijn) ingezet vanaf 14.30 uur voor een gezellige sfeer in de huiskamer en tijdens de maaltijden. 

Tevens ligt de vraag bij de welzijnswinkel om bijvoorbeeld dagelijks de mogelijkheid te bieden om 

activiteiten aangeboden te krijgen buiten de woning.  

De vraag van de  cliënten van de somatiekwoningen ligt ook bij zingeving en levensvragen. Daar 

wordt de welzijnsbegeleider en maatschappelijk werk meer voor ingezet.  

    Locatie Klaverweide (woning 1-6) 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 12,97 14,71 17,69 20,68 

Niveau 2         

Niveau 3 26,73 26,73 26,73 26,73 
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Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 0,51       

Totaal 40,21 41,44 44,42 47,41 
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Locatie Kweekweg 

 
Norschoten locatie Kweekweg 

Kweekweg 5 

3773 BH Barneveld 

  

 

Kleinschalig, ligging in een open woonwijk nabij 

park. 

 

woning 1 t/m 4: 24  cliënten 

psychogeriatrie(Wlz) 

woning 5 t/m 8: 24  cliënten somatiek (Wlz) 

woning 9: 7  cliënten psychogeriatrie (Wlz) 

woning 10: 5  cliënten meervoudig complex   

gehandicapt(Wlz) 

woning 11 en 12: 12  cliënten jong somatiek (en 

NAH) (Wlz) 

hospice: plaats voor vier gasten 

Verbetervoorstel 

De inzet van de sfeermakers in 2018 heeft een positief effect op de  cliënten van de woningen 

psychogeriatrie. Om die reden worden die uren ook uitgebreid: zeven dagen per week is een 

sfeermaker aanwezig op de woning van 17.00 tot 20.00 uur of van 18.00 tot 21.00 uur. De 

sfeermakers hebben als taken om ondersteuning rond de maaltijd te bieden maar zorgen ook voor 

welzijn: ze nemen de  cliënt mee voor een wandeling, doen spellen en zorgen voor gezelligheid. 

Daarnaast zorgen ze voor permanente toezicht (veiligheid) op de momenten dat de 

zorgmedewerkers de  cliënten helpen bij het klaar maken voor de nacht. Ook op de woningen 

somatiek worden sfeermakers ingezet, om gezelligheid te bieden en met de  cliënten naar buiten te 

kunnen.  

Op alle woningen somatiek en psychogeriatrie wordt ook extra ondersteuning ingezet tijdens de 

maaltijden. Er wordt op deze woningen PG ’s avonds warm gekookt, iets wat ten goede komt aan 

zowel de dagstructuur van de  cliënt als de spreiding van de maaltijden/eetmomenten op de dag. 

 In 2019 zal verder onderzocht worden hoe goed aan te sluiten bij de wensen van de  cliënten ten 

aanzien van de maaltijden. Er wordt dan gekeken naar de maaltijdcyclus, de aankleding, het tijdstip 

en de lengte van de maaltijd, de extra verstrekkingen etc. Ook wordt onderzocht waar de  cliënt bij 

voorkeur eet (huiskamer, restaurant, eigen kamer) en met wie (mede cliënten, familie etc.) .  

Op woning 9 en 10 worden extra uren ingezet zodat de  cliënten toezicht en gezelligheid hebben en 

niet alleen op de huiskamer zijn als zorgmedewerkers met een  cliënt bezig zijn op de slaapkamers.  

Op de woningen 11 en 12 (jong somatiek) worden sfeermakers ingezet, mede om deze doelgroep 

ook extra te activeren. 

De uren voor de hospice zijn ter ondersteuning van de verpleegkundigen.  

De woningen 1 en 2, en 10, 11 en 12 gaan meedoen met het netwerkberaad. 

    Locatie Kweekweg en Hospice 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 18,38 17,59 22,98 27,73 

Niveau 2 1,53 1,75 2,09 2,42 
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Niveau 3 39,44 42,51 42,51 42,51 

Niveau 4 10,45 10,53 10,72 10,9 

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel     0,34 0,34 

Totaal 69,8 72,38 78,64 83,9 
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Locatie Drostendijk 

 
Norschoten locatie Drostendijk 

Klaverweide 1b 

3773 AW Barneveld 

  

 

Locatie Drostendijk: kleinschalig, in open woonwijk naast 

park 

 

woning 1, 3 en 4: 24  cliënten psychogeriatrie (Wlz) 

woning 2: 8  cliënten somatiek-plus (Wlz) 

Verbetervoorstel 

Voor de gehele Drostendijk wordt een extra nachtdienst ingezet omdat er binnen de Drostendijk een 

paar complexe doelgroepen zijn. De  afgelopen periode is gebleken dat één nachtdienst erg 

kwetsbaar/ onverantwoord is, zodat er  nu altijd twee mensen voor de nacht aanwezig zijn. Op de 

Drostendijk woning 1 worden de diensten na de warme maaltijd iets verlengd zodat er meer toezicht 

is. Op woning 3 en 4 kwam ook naar voren dat de  cliënten die na de warme maaltijd niet gingen 

rusten op hun kamer veelal alleen zaten op de woonkamer. Om die reden (dus zowel voor bieden 

van gezelligheid maar ook voor toezicht) wordt er dagelijks een assistent woonzorgbegeleider ingezet 

van 13.00 tot 15.30 uur. Overigens is het een wens van de  cliënten om de warme maaltijd te 

verschuiven naar de avond in plaats van tussen de middag, omdat de verdeling van de maaltijden 

dan beter over de dag gespreid zijn. ‘s Morgens wordt er gekeken wie er wakker is en eruit wil. Om 

voor de  cliënten die vervolgens opgefrist en aangekleed zijn een gezellig ontbijt aan te kunnen 

bieden wordt er op de huiskamers een assistent woonzorgbegeleider ingezet voor het ontbijt. 

Daarnaast is er een uitbreiding van de sfeermakers dagelijks van 15.00 tot 20.00 uur. Woning 1 en 2 

gaan meedoen met het netwerkberaad.  

 

Drostendijk 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 8,85 11,07 11,9 14,26 

Niveau 2         

Niveau 3 17,36 17,42 18,32 18,32 

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 1,04       

Totaal 27,25 28,49 30,22 32,58 
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Locatie Elspeet 

 
Gerrit Mouwweg 93 a t/m w 

8075 AH Elspeet 

  

 

Locatie Elspeet : kleinschalig, landelijk gelegen aan rand 

van woongebied 

 

woning 1 t/m 3: 15  cliënten psychogeriatrie (vpt) 

woning 4: 5  cliënten somatiek (vpt) 

Verbetervoorstel 

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 voortkomen 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 Norschoten-breed. Uitbreiding van een aantal 

diensten zal de cliëntveiligheid vergroten (toezicht, niveau).  

     Locatie Elspeet 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 6,49 8,12 8,12 9,98 

Niveau 2         

Niveau 3 9,76 9,82 11,24 11,24 

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 0,81       

Totaal 17,06 17,94 19,36 21,22 
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Locatie Kootwijkerbroek 
 

 
Norschoten locatie Kootwijkerbroek 

Schoonbeekhof 55 

3774 DA Kootwijkerbroek 

  

 

Locatie Kootwijkerbroek : centraal gelegen in 

Kootwijkerbroek 

 

woning 1: 8  cliënten somatiek (Wlz) 

woning 2, 3 en 4: 24  cliënten psychogeriatrie (Wlz) 

 

Verbetervoorstel 

 In Kootwijkerbroek is gekozen om bij het opstarten van de dag (7.00- 10.00 uur) en bij het afsluiten 

van de dag (18.00-21.00 uur) een extra dienst in te zetten.  cliënten kunnen daardoor opstaan en 

naar bed gaan op het moment dat voor hun prettig is (in plaats van te moeten wachten tot ze aan de 

beurt zijn) en krijgen in de ochtend meer ondersteuning en gezelligheid bij het ontbijt: er wordt meer 

aandacht besteed aan een gedekte tafel en onderlinge gesprekken. Ook in de avond is op deze 

manier meer rust en gezelligheid tijdens de maaltijden en kan de  cliënt beter zijn/haar eigen tijd 

kiezen om te gaan slapen. Deze wens sluit ook aan bij wat de familie/mantelzorg signaleert, namelijk 

dat er hard gewerkt wordt maar minder tijd is voor persoonlijke aandacht en gezelligheid. Het is de 

bedoeling dat er meer met de  cliënten/familie in gesprek gegaan wordt. Dit wordt na de pilot 

gerealiseerd middels het netwerkberaad. Ten aanzien van welzijn wordt er veel georganiseerd door 

de welzijnsbegeleiders, maar de aansluiting tussen welzijn en zorg kan verbeterd worden, 

bijvoorbeeld door de welzijnsbegeleiders ook deel uit te laten maken van de teamvergaderingen. De 

teamvergaderingen worden meer interactief. Een scholing dementie staat voor de zorgmedewerkers 

ook op het programma, mede omdat de  cliënt die nu binnen komt vaak meer onbegrepen gedrag 

heeft.  

     Locatie Kootwijkerbroek 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 8,49 10,11 12,2 14,29 

Niveau 2         

Niveau 3 17,24 13,88 13,88 13,88 

Niveau 4   3,83 3,83 3,83 

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 1,21       

Totaal 26,94 27,82 29,91 32 

 

 

 



 

28 

13-11-2018 Kwaliteitsplan 2019   

 

 

Locatie Garderen 

 
Norschoten Garderen 

Oud Milligenseweg 34-11 

3886 ME Garderen 

  

 

Locatie Garderen : kleinschalige woonvorm op 1e etage , 

aan de bosrijke rand van het dorp. 

 

1 woning met acht  cliënten psychogeriatrie (Wlz) 

 

Verbetervoorstel 

De locatie Garderen is een kleinschalige woonvorm van slechts acht  cliënten psychogeriatrie. 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 zodat kwalitatief 

betere zorg kan worden geleverd en het voor het personeel een minder kwetsbare plaats te maken. 

 

     Locatie Garderen 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 2,01 2,14 2,14 2,14 

Niveau 2         

Niveau 3 2,54 2,74 3,18 3,61 

Niveau 4 3,72 3,72 3,72 3,72 

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 0,13       

Totaal 8,4 8,6 9,04 9,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

13-11-2018 Kwaliteitsplan 2019   

Locatie Putten 
 

 
Norschoten locatie Putten 

Jan Nijenhuisstraat 183 

3882 HS Putten 

  

 

Locatie Putten: kleinschalig, op eerste en tweede 

verdieping, gelegen aan de rand van een woonwijk, 

aangrenzend aan de weilanden 

 

Op 4 woningen plaats voor 32  cliënten (VPT) met een 

indicatie somatiek, psychogeriatrie of gerontopsychiatrie 

Verbetervoorstel 

In Putten zal op de woningen gerontopsychiatrie en somatiek de dagdienst worden uitgebreid om 

wat langer gezelligheid op de huiskamers te garanderen. Daarnaast zal de evv’er extra uren krijgen 

voor het uitvoeren van  (administratieve) taken, omdat dit nu regelmatig in eigen tijd wordt gedaan 

of met de laptop op de huiskamer in plaats van  de relatie aangaan met de  cliënten . Er wordt 

overwogen om dit Norschoten breed anders te faciliteren zodat er ook hier meer ruimte komt om 

ook daadwerkelijk de handen ‘aan het bed’ te verhogen. Ook zal er meer aandacht worden besteed 

aan de werkoverleggen. Het is van belang om regelmatige overleg met het team te hebben om 

afspraken af te stemmen en vast te leggen voor en rond de cliënt. In het verleden is er op deze 

werkoverleggen bezuinigd. Werkoverleggen omvatten een vaste lijst met bespreekpunten en op 

deze manier is er ook ruimte voor  cliëntenbespreking (casuïstiekbespreking / intervisie) of andere 

zaken. Op de psychogeriatriewoningen wordt een sfeermaker ingezet om individuele aandacht te 

geven aan de  cliënten die ’s middags niet rusten. Ook zal de functie van welzijnsbegeleider worden 

uitgebreid. De welzijnsbegeleider heeft naast de evv’er vooral een coördinerende functie t.a.v. de 

zingeving (begeleiden van vrijwilligers, coachen zorgmedewerkers ten aanzien van welzijn en 

zingeving etc.). 

     Locatie Putten 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 7,68 10 12,29 14,3 

Niveau 2         

Niveau 3 17,17 17,24 17,73 18,13 

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 1,08     0,34 

Totaal 25,93 27,24 30,02 32,77 
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Welzijn en vrijwilligers 

 

  

Gevestigd op de locatie Klaverweide, 

welzijnsbegeleiders en vrijwilligers worden pro-actief 

ingezet op alle locaties, zowel voor individuele als 

groepsactiviteiten om alle cliënten welzijn op maat te 

bieden 

 

Verbetervoorstel 

Norschoten heeft vanaf 2017 sfeermakers in dienst genomen en daarnaast vele vrijwilligers die een 

bijdrage leveren aan het welzijn van de  cliënten.  

De inzet van deze sfeermakers en de vele vrijwilligers is van invloed op de rol van de 

welzijnsbegeleider. Was zij (hij) eerst voornamelijk gericht op de cliënt, nu wordt de rol meer 

coachend en coördinerend richting vrijwilligers en sfeermakers. De vrijwilliger/sfeermaker is 

uitvoerend, de welzijnsbegeleider blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het welzijn. De inzet 

van de kwaliteitsgelden worden ten aanzien van  welzijn vooral ingezet voor die veranderende rol. 

Vanuit de woningen komt op locatie Klaverweide ook de vraag naar structurele groepsactiviteiten 

buiten de woning (maar wel op dezelfde locatie). Dit wordt met de gelden van Waardigheid en Trots 

vorm gegeven. Daarnaast verandert toch óók de cliënt: de  cliënt staat bij binnenkomst al verder weg 

van het gewone dagelijks leven en het vraagt meer inzicht en vaardigheden om aan te kunnen 

(blijven) sluiten bij de leefwereld van de cliënt. 

 

 

    Locatie Welzijn, zorgkantoor Menzis 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 7,89 7,99 8,67 9,06 

Totaal 7,89 7,99 8,67 9,06 

     

     

    Locatie Welzijn, zorgkantoor Zilveren Kruis 

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

  2018 2019 2020 2021 
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Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         

Niveau 4         

Niveau 5         

Niveau 6 (SO)         

Behandelaren         

Overige zorgpersoneel 2,55 2,59 2,81 2,93 

Totaal 2,55 2,59 2,81 2,93 
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Kennis- en behandelcentrum  

 

  

Gevestigd op de locatie Klaverweide, behandelaren zijn 

werkzaam op alle locaties van Norschoten. Tevens werken 

behandelaren op zorgaanbieders ENA, Beweging 3.0, ???  

 

Verbetervoorstel 

Binnen de zorgverlening van Norschoten wordt een aantal knelpunten gesignaleerd: 

 Hoe kunnen we de werkdruk onder de artsen verlagen,  

 hoe boeien en binden we de verpleegkundige niv 4 en  

 hoe kunnen we de kwaliteit van verpleegtechnische handelingen beter borgen.  

Uit deze vragen is een prachtig initiatief gegroeid: ‘de Triagepost’. Norschoten zal per 1 januari 2019 

een triagepost inrichten van waaruit de triages gedaan kunnen worden. Ook worden er vanuit deze 

post waar nodig de verpleegtechnische handelingen uitgevoerd en kan INR geprikt worden. Deze 

triagepost zal in eerste instantie vijf dagen per week van 7.30 uur – 12.30 uur geopend zijn. 

De geestelijke verzorgers zijn betrokken bij beleid inzake de christelijke identiteit en 
zingevingsvraagstukken. Denk aan ontwikkelen en aanbieden van moreel beraad, 
professionalisering medisch ethische commissie, starten van gesprekken/activiteiten gericht 
op zingevingsvraagstukken. Zo ook aandacht voor het christelijke imago van Norschoten. Maar 
ook op het niveau van de bewoner waar specifieke aandacht voor geestelijke verzorging is en 
in samenspraak met de zorg naar nieuwe wegen wordt gezocht. Met elkaar gaan we in de 
organisatie werken aan herijking van missie, visie en kernwaarden. Er vind een uitbreiding plaats van 
8 uur geestelijk verzorging  
 
Bewegen is, zo blijkt uit onderzoek, niet alleen goed voor de fysieke gesteldheid van de mens maar 

ook voor de mentale gesteldheid. Bewegen is preventief en leid tot een minder hoge zorgvraag en 

meer zingeving. Beweging zit m ook in kleine dingen, zoals zelf koffie inschenken, de was vouwen of 

(het initiatief kunnen nemen ) om te wandelen. De bewegingsagoog speelt een belangrijke rol bij 

wonen zoals thuis/ netwerkberaad  

 

 

    Behandelaren, zorgkantoor Menzis 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         
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Niveau 4         

Niveau 5 2,55 3,53 4,31 5,09 

Niveau 6 (SO) 5,32 6,47 6,47 6,47 

Behandelaren 17,48 18,58 18,58 18,58 

Overige zorgpersoneel         

Totaal 25,35 28,58 29,36 30,14 

     

     

    Behandelaren, zorgkantoor Zilveren Kruis 

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

  2018 2019 2020 2021 

Niveau 1         

Niveau 2         

Niveau 3         

Niveau 4         

Niveau 5 0,83 1,14 1,4 1,65 

Niveau 6 (SO) 1,72 2,1 2,1 2,1 

Behandelaren 5,66 6,02 6,02 6,02 

Overige zorgpersoneel         

Totaal 8,21 9,26 9,52 9,77 
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Dagbehandelingen 

 
 

Dagbehandelingen in Putten, Garderen, 

De Valk, Barneveld en Scherpenzeel 

  

 

Verschillende doelgroepen: psychogeriatrie, somatiek, 

gerontopsychiatrie, NAH etc.  

Bekostiging zowel Wlz als Wmo.  

Verbetervoorstel  

De dagbehandeling kan geen gebruik maken van de kwaliteitsgelden. Voor Norschoten is de 

dagbehandeling een belangrijk ‘organisatieonderdeel’: de cliënten die daar komen verhuizen na 

verloop van tijd vaak naar een woning van Norschoten. Voor de cliënten heeft het een meerwaarde 

omdat ze al enigszins bekend zijn met de organisatie, de organisatie kent de cliënt! Daarnaast zien 

we dat de dagbehandeling een enorme ondersteuning is voor de cliënt en de mantelzorg en dat 

cliënten daardoor langer thuis kunnen wonen. Als het om persoonsgerichte zorg gaat op de 

dagbehandeling zijn er twee verbeterpunten: hoe kan de zorgverlener (nog meer) met de handen op 

de rug zorg verlenen en bewaken we als organisatie dat we de lat niet te hoog leggen ten aanzien 

van  de kwaliteit: dat we niet veel meer doen dan aan inkomsten is geborgd.  

Hoe dragen we bij aan een maximale eigen regie en welbevinden bij de veelal kwetsbare cliënt.  
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Bijlage 2 

 

 
 

 
 

 

 

Recapitulatie aantallen kwaliteitskader en verdeling naar zorgkantoor 2018

Verdelings percentage niet locatiegebonden kosten, zoals welzijn, huishouding etc, verdeling naar vastgesteld kaderbudget door zorgkantoren

Menzis 75,54%

Zilveren Kruis 24,46%

15%

FTE SO 

Afdeling nivo 1 nivo 2 nivo 3 nivo 4 nivo 5 nivo 6 behandelaar overig zorg niet zorg

Klaverweide Menzis 12,97                    -                       26,73                    -           -           -                    -               0,51           -         

Kweekweg en Hospice Menzis 18,38                    1,53                      39,44                    10,45       -           -                    -               -             -         

Drostendijk Menzis 8,85                      -                       17,36                    -           -           -                    -               1,04           -         

Kootwijkerbroek Menzis 8,49                      -                       17,24                    -           -           -                    -               1,21           -         

Garderen Menzis 2,01                      -                       2,54                      3,72         -           -                    -               0,13           -         

Putten Zilveren Kruis 7,68                      -                       17,17                    -           -           -                    -               1,08           -         

Elspeet Zilveren Kruis 6,49                      -                       9,76                      -           -           -                    -               0,81           -         

Welzijn, Zorgregio Menzis Menzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               7,89           -         

Welzijn, Zorgregio Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               2,55           -         

Overige zorgondersteuning, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             11,57     

Overige zorgondersteuning, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             3,75       

64,87                    1,53                      130,23                  14,17       -           -                    -               15,23         15,32     

KBC zonder revalidatieafdeling, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           2,55         5,32                  17,48           -             2,75       

KBC zonder revalidatieafdeling, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           0,83         1,72                  5,66             -             0,89       

Overige afdelingen die wel onder kwaliteitskader vallen, HAB

Gastvrouwen, Menzis Menzis 5,27           

Gastvrouwen, Zilveren KruisZilveren Kruis 1,71           

Huishouding, Menzis Menzis 3,86           

Huishouding, Zilveren KruisZilveren Kruis 1,25           

12,08         

Totaal Zorkantoor Menzis 50,70                    1,53                      103,30                  14,17       2,55         5,32                  17,48           19,91         

Totaal Zorkantoor Zilveren Kruis 14,16                    -                       26,93                    -           0,83         1,72                  5,66             7,40           

64,87                    1,53                      130,23                  14,17       3,38         7,05                  23,13           27,31         

Gemiddelde loonkosten per niveau Menzis 42.428,44              45.847,40              46.527,26              58.268,79 62.765,31 119.966,62        64.377,94     41.037,38   

Gemiddelde loonkosten per niveau Zilveren Kruis 38.652,30              48.214,61              62.765,31 119.966,62        64.377,94     39.647,21   

85 % Handen aan Bed

Recapitulatie aantallen kwaliteitskader en verdeling naar zorgkantoor 2019

Verdelings percentage niet locatiegebonden kosten, zoals welzijn, huishouding etc, verdeling naar vastgesteld kaderbudget door zorgkantoren

Menzis 75,54%

Zilveren Kruis 24,46%

15%

FTE SO 

Afdeling nivo 1 nivo 2 nivo 3 nivo 4 nivo 5 nivo 6 behandelaar overig zorg niet zorg

Klaverweide Menzis 14,71                    -                       26,73                    -           -           -                    -               -             -         

Kweekweg en Hospice Menzis 17,59                    1,75                      42,51                    10,53       -           -                    -               -             -         

Drostendijk Menzis 11,07                    -                       17,42                    -           -           -                    -               -             -         

Kootwijkerbroek Menzis 10,11                    -                       13,88                    3,83         -           -                    -               -             -         

Garderen Menzis 2,14                      -                       2,74                      3,72         -           -                    -               -             -         

Putten Zilveren Kruis 10,00                    -                       17,24                    -           -           -                    -               -             -         

Elspeet Zilveren Kruis 8,12                      -                       9,82                      -           -           -                    -               -             -         

Welzijn, Zorgregio Menzis Menzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               7,99           -         

Welzijn, Zorgregio Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               2,59           -         

Overige zorgondersteuning, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             13,07     

Overige zorgondersteuning, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             4,23       

73,74                    1,75                      130,34                  18,08       -           -                    -               10,57         17,31     

KBC zonder revalidatieafdeling, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           3,53         6,47                  18,58           -             2,93       

KBC zonder revalidatieafdeling, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           1,14         2,10                  6,02             -             0,95       

Overige afdelingen die wel onder kwaliteitskader vallen, HAB

Gastvrouwen, Menzis Menzis 5,42           

Gastvrouwen, Zilveren KruisZilveren Kruis 1,75           

Huishouding, Menzis Menzis 11,81         

Huishouding, Zilveren KruisZilveren Kruis 3,82           

22,80         

Totaal Zorkantoor Menzis 55,62                    1,75                      103,28                  18,08       3,53         6,47                  18,58           25,21         

Totaal Zorkantoor Zilveren Kruis 18,12                    -                       27,06                    -           1,14         2,10                  6,02             8,16           

73,74                    1,75                      130,34                  18,08       4,67         8,57                  24,60           33,38         

Gemiddelde loonkosten per niveau Menzis 41.934,07              46.866,25              47.741,95              60.003,18 65.787,75 114.890,95        64.049,97     41.469,56   

Gemiddelde loonkosten per niveau Zilveren Kruis 40.389,76              49.353,28              65.787,75 114.890,95        64.049,97     41.469,56   

85 % Handen aan Bed
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Bijlage 3 Begroting Menzis en Zilveren Kruis ( apart toegevoegd in pdf) 

 

 

Recapitulatie aantallen kwaliteitskader en verdeling naar zorgkantoor 2020

Verdelings percentage niet locatiegebonden kosten, zoals welzijn, huishouding etc, verdeling naar vastgesteld kaderbudget door zorgkantoren

Menzis 75,54%

Zilveren Kruis 24,46%

15%

FTE SO 

Afdeling nivo 1 nivo 2 nivo 3 nivo 4 nivo 5 nivo 6 behandelaar overig zorg niet zorg

Klaverweide Menzis 17,69                    -                       26,73                    -           -           -                    -               -             -         

Kweekweg en Hospice Menzis 22,98                    2,09                      42,51                    10,72       -           -                    -               -             -         

Drostendijk Menzis 11,90                    -                       18,32                    -           -           -                    -               0,34           -         

Kootwijkerbroek Menzis 12,20                    -                       13,88                    3,83         -           -                    -               -             -         

Garderen Menzis 2,14                      -                       3,18                      3,72         -           -                    -               -             -         

Putten Zilveren Kruis 12,29                    -                       17,73                    -           -           -                    -               -             -         

Elspeet Zilveren Kruis 8,12                      -                       11,24                    -           -           -                    -               -             -         

Welzijn, Zorgregio Menzis Menzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               8,67           -         

Welzijn, Zorgregio Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               2,81           -         

Overige zorgondersteuning, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             15,38     

Overige zorgondersteuning, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             4,98       

87,32                    2,09                      133,58                  18,27       -           -                    -               11,81         20,36     

KBC zonder revalidatieafdeling, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           4,31         6,47                  18,58           -             2,93       

KBC zonder revalidatieafdeling, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           1,40         2,10                  6,02             -             0,95       

Overige afdelingen die wel onder kwaliteitskader vallen, HAB

Gastvrouwen, Menzis Menzis 5,42           

Gastvrouwen, Zilveren KruisZilveren Kruis 1,75           

Huishouding, Menzis Menzis 11,81         

Huishouding, Zilveren KruisZilveren Kruis 3,82           

22,80         

Totaal Zorkantoor Menzis 66,91                    2,09                      104,61                  18,27       4,31         6,47                  18,58           26,23         

Totaal Zorkantoor Zilveren Kruis 20,41                    -                       28,97                    -           1,40         2,10                  6,02             8,38           

87,32                    2,09                      133,58                  18,27       5,70         8,57                  24,60           34,62         

Gemiddelde loonkosten per niveau Menzis 42.014,31              46.851,49              47.776,28              60.030,31 65.717,78 114.890,95        64.049,97     41.667,07   

Gemiddelde loonkosten per niveau Zilveren Kruis 40.198,11              49.460,00              65.717,78 114.890,95        64.049,97     41.606,55   

85 % Handen aan Bed

Recapitulatie aantallen kwaliteitskader en verdeling naar zorgkantoor 2021

Verdelings percentage niet locatiegebonden kosten, zoals welzijn, huishouding etc, verdeling naar vastgesteld kaderbudget door zorgkantoren

Menzis 75,54%

Zilveren Kruis 24,46%

15%

FTE SO 

Afdeling nivo 1 nivo 2 nivo 3 nivo 4 nivo 5 nivo 6 behandelaar overig zorg niet zorg

Klaverweide Menzis 20,68                    -                       26,73                    -           -           -                    -               -             -         

Kweekweg en Hospice Menzis 27,73                    2,42                      42,51                    10,90       -           -                    -               -             -         

Drostendijk Menzis 14,26                    -                       18,32                    -           -           -                    -               0,34           -         

Kootwijkerbroek Menzis 14,29                    -                       13,88                    3,83         -           -                    -               -             -         

Garderen Menzis 2,14                      -                       3,61                      3,72         -           -                    -               -             -         

Putten Zilveren Kruis 14,30                    -                       18,13                    -           -           -                    -               0,34           -         

Elspeet Zilveren Kruis 9,98                      -                       11,24                    -           -           -                    -               -             -         

Welzijn, Zorgregio Menzis Menzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               9,06           -         

Welzijn, Zorgregio Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               2,93           -         

Overige zorgondersteuning, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             17,69     

Overige zorgondersteuning, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           -           -                    -               -             5,73       

103,36                  2,42                      134,42                  18,45       -           -                    -               12,66         23,42     

KBC zonder revalidatieafdeling, MenzisMenzis -                       -                       -                       -           5,09         6,47                  18,58           -             2,93       

KBC zonder revalidatieafdeling, Zilveren KruisZilveren Kruis -                       -                       -                       -           1,65         2,10                  6,02             -             0,95       

Overige afdelingen die wel onder kwaliteitskader vallen, HAB

Gastvrouwen, Menzis Menzis 5,42           

Gastvrouwen, Zilveren KruisZilveren Kruis 1,75           

Huishouding, Menzis Menzis 11,81         

Huishouding, Zilveren KruisZilveren Kruis 3,82           

22,80         

Totaal Zorkantoor Menzis 79,09                    2,42                      105,05                  18,45       5,09         6,47                  18,58           26,62         

Totaal Zorkantoor Zilveren Kruis 24,27                    -                       29,37                    -           1,65         2,10                  6,02             8,85           

103,36                  2,42                      134,42                  18,45       6,73         8,57                  24,60           35,47         

Gemiddelde loonkosten per niveau Menzis 42.284,87              46.840,66              47.790,45              60.058,50 65.669,24 114.890,95        64.049,97     41.740,33   

Gemiddelde loonkosten per niveau Zilveren Kruis 40.529,01              49.358,96              65.669,24 114.890,95        64.049,97     41.858,22   

85 % Handen aan Bed


