
 

 

Bijlage 2. Evaluaties van de verbeterplannen 2019 van de locaties 

 

Locaties Elspeet en Garderen 

Elspeet zit in de koplopersgroep van het iPVB en netwerkberaad. Daar zullen onderwerpen uit 

voortkomen die ook van de zorgmedewerkers verandering vragen. Op het moment dat er zaken 

(vanuit cliëntperspectief) gaan veranderen, zal ook de omgeving mee veranderen. Het is belangrijk 

daarop niet te veel vooruit te lopen maar te blijven aansluiten. 

Locatie Elspeet is lokaal goed verbonden met ketenpartners, o.a. met Zorgcentrum De Oranjehof. 

Dat maakt het tot een krachtige locatie. Aandachtspunt is om in verbinding te blijven met (de cultuur 

van) het ‘grote’ Norschoten en omgekeerd.   

Door de toenemende vergrijzing zijn we in Elspeet aan het onderzoeken hoe de samenwerking met 

De Oranjehof, en de dienstverlening aan de lokale gemeenschap, verder kan worden geïntensiveerd. 

Op dit moment is locatie Garderen lokaal redelijk verbonden, hoewel dat beter kan; o.a. richting 

kerken, verenigingsleven, scholen en bedrijfsleven.   

Eind 2019 zijn ook de eerste initiatieven tot stand gebracht richting uitbreiding van dienstverlening. 

Het voornemen is om dit in MPT en VPT vorm te geven. Begin 2020 zijn we daar inmiddels op kleine 

schaal mee begonnen. 

 

Cliënt  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Het  iPVB en het netwerkberaad zijn in Elspeet  goede instrumenten gebleken om doorlopend het 

goede gesprek te blijven voeren met cliënten en familie over compassie, uniek zijn, autonomie en de 

zorgdoelen. 

Het is merkbaar geworden dat het gaat wringen tussen het oude en nieuwe gedachtegoed op 

vraagstukken als: wat is verantwoordelijke zorg, eindverantwoordelijkheden en verantwoording 

afleggen. Vooral tussen cliëntvertegenwoordigers en behandelaren kan spanning ontstaan.  

In Garderen zijn veel nieuwe medewerkers. Trouwe en nieuwe medewerkers; oude en nieuwe 

denkwijzen vermengen zich, waarbij deze thema’s hoog  op de agenda zijn gekomen.  Begin 2020 zal 

ook in Garderen worden gestart met het iPVB en het netwerkberaad. 

 

Wonen en welzijn  

Zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd, familieparticipatie, inzet vrijwilligers en 

wooncomfort zijn onderwerpen die door zorg, welzijn, familie en vrijwilligers cyclisch worden 

geëvalueerd en besproken.  Het netwerkberaad en het iPVB zijn middelen die daarvoor gebruikt 

worden in Elspeet.  

In Garderen is de familieparticipatie organisatorisch vormgegeven door periodiek met alle families, 

het hoofd, evv’ers en verpleegkundigen samen in gesprek te gaan.  
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Veiligheid 

Medicatieveiligheid  

Medicatie en medicatieveiligheid zijn geborgd middels aandachtsvelders. Medicatiefouten worden 

gemeld. Er is specifiek en gericht aandacht voor de meldcultuur. Via plan-do-check-act is er aandacht 

voor het continu verbeteren van de performance.  

Decubituspreventie  

Dit krijgt de aandacht die het verdient. In 2019 is geen decubitus ontstaan. 

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

Vrijheidsbeperkende maatregelen (vbm) worden nog te gemakkelijk ingezet. Het uitgangspunt ‘we 

doen geen vbm, tenzij er een hele goede reden is’, is nog geen gemeengoed. Nog te veel en te vaak 

wordt er door zorgmedewerkers én familie geredeneerd: ‘doe maar wel voor de zekerheid’. De 

discussie ‘vrijheid versus veiligheid’ is een lastig bespreekbaar onderwerp vanuit 

behandelverantwoordelijkheid én de zorg van de familie. 
 

Preventie acute ziekenhuisopname 

Hier is nog geen preventief beleid op. 

 

Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

Eind 2018 zijn de pas afgestudeerde verpleegkundigen van de locatie Garderen vertrokken naar  

andere afdelingen en/of uit dienst gegaan.  Het gevolg was dat de (continuïteit van) zorg in 2019 

onder druk heeft gestaan. Vacatures waren moeilijk te vervullen.  

In juni was er een eerste teamdag, met het een grotendeels nieuw team, met als thema: 

samenwerking. Dit was een inspirerende dag!   

Eind 2019 was de personele formatie weer op orde. Het samenwerkingsproces en de  

procesinrichting binnen Garderen zullen in 2020 de nodige aandacht krijgen.  

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 én verwanten) 

samen onderzoeken hoe we de zorg kunnen blijven bieden en blijven verbeteren en hoe we met 

elkaar keuzes maken in het belang van de cliënten. 

Ten aanzien van kwaliteit zijn op meerdere onderwerpen aandachtsvelders ingezet. Deze staan in 

verbinding en contact met de aandachtsvelders Norschoten-breed.  

 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

Grotendeels voldoen wij aan deze norm, hoewel niet 100% geborgd. Er is altijd iemand op de 

woonkamer aanwezig is. Het afgelopen jaar zijn zowel in Garderen als in Elspeet de uren van de 

sfeermakers uitgebreid.  

Grote vooruitgang is wel, dat de inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) tot bijna 0% is 

gereduceerd. Het is onze overtuiging dat het heel moeilijk wordt om kwaliteit te leveren, als we de 

kwantiteit niet op orde hebben. 

Voldoende personeel is er inmiddels, waardoor er hard gewerkt kan worden om de kwaliteit verder 

te verbeteren o.a. door het (blijven) werven én opleiden  van verpleegkundigen. 
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Specifieke kennis, vaardigheden 

Zowel in Garderen, als in Elspeet is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en 

vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en 

bekwaam is voor de vereiste zorgtaken.  

Op papier is er in iedere locatie (volgens KvK-registratie) voor cliënten met een indicatie ‘verblijf met 

verpleging of behandeling’, 24/7 een BIG-geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter 

plaatse.  

Er is in iedere locatie (volgens KvK-registratie) voor cliënten met een indicatie ‘verblijf met verpleging 

of behandeling’ 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk 

binnen 30 minuten ter plaatse. 

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende 

complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen specialist 

ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt 

naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise 

(CCE), ingang zetten ‘meerzorg’. 

 

Reflectie, leren en ontwikkelen 

Iedere zorgverlener heeft voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, 

intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het kwaliteitsplan. CAO-

afspraken en eisen van de beroepsvereniging worden nageleefd en de beoogde CAO-gelden worden 

hiervoor ingezet.  

Er is voldoende tijd beschikbaar om als evv’er of contactverzorgende deel te nemen aan 

multidisciplinair overleg. 

Methodisch en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een deel van de 

deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire) aandacht. 

Er is een scholingsbeleid, voor zittende en aankomende zorgverleners, waardoor hun 

vakbekwaamheid aantoonbaar wordt versterkt (op basis van de diverse onderdelen van het 

kwaliteitskader en nadrukkelijke aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s en adequate zorg bij het 

levenseinde).  

Periodieke vinden gesprekken plaats waarin competentie-en loopbaanontwikkeling  

 

Locatie Putten 

(gebaseerd op kwaliteitsplan 2020) 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Woning 1:  

Minimaal drie zorgverleners op somatiek-woning  tijdens intensieve zorgmomenten, omdat complexe 

zorg geleverd moet worden door meer deskundigheid. Naast algehele dagelijkse levensverrichtingen 

(ADL) ook begeleiding bij het dagritme voor cliënten. 

Somatiek--woning in de avond extra ondersteuning in het begeleiden van de cliënten. 

Woning 2:  

In de avond extra begeleiding om cliënten te ondersteunen in hun kwetsbaarheid. Begeleiding bij de 

avondmaaltijd 

Woning 3 en 4: Iedere cliënt heeft een actueel zorgplan. 
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Voor alle woningen geldt dat ze bezig zijn met netwerkberaad en iPVB. Medewerkers worden hierin 

geschoold. Dit is een betere invulling voor autonomie en eigen regie van de cliënt. 

 

Wonen en welzijn  

Woning 1:  

De cliënt heeft een zinvolle daginvulling en behoudt zijn eigen regie. De doelgroep vraagt specifieke 

dagbesteding in de vorm van passende activiteiten, met een vaste frequentie per week. 

Woning 2:  

Uitbreiding van vrijwilligers voor de specifieke doelgroep . De doelgroep vraagt specifieke 

dagbesteding in de vorm van activiteiten, met een bepaalde frequentie per week 

Woning 3 en 4:  

Er is een welzijnsbegeleider verbonden aan de woning. Inzet van sfeermakers, zodat de cliënt ook in 

de avonduren niet alleen is en er een gezellige activiteit wordt aangeboden. Er worden uitjes 

georganiseerd en grotere activiteiten zoals een koor-, filmavond of bruidsmodeshow. Familie wordt 

goed geïnformeerd en zijn ook aanwezig bij het multidisciplinair overleg (MDO).  

Familie wordt betrokken bij het welzijn van de cliënt. | 

Inzet van de bewegingsagoog bevordert het bewegen van de cliënt. 

Alle woningen ontvangen inzet van vrijwilligers: Zanggroepen, fietsvrijwilligers, wandelgroep, 

kookvrijwilligers, individuele vrijwilligers, kerkvrijwilligers, strijkvrijwilligers. 

 

Veiligheid  

Woning 1:  

Smartphone in plaats van Dect telefoon 

Woning 2:  

Smartphone in plaats van Dect telefoon. Extra  

Woning 3 /4: Inzet huiskamerassistenten ’s morgens bij het ontbijt geeft meer veiligheid, omdat 

cliënten dan niet alleen in de huiskamer zijn. 

Alle woningen:  

Medicatiereview, 2x per jaar decubitusmeting, elk werkoverleg bespreking MIC’s, betreffende 

medicatieveiligheid, valincident en evaluaties van vrijheidsbeperkende maatregelen. In zorgplannen 

zijn afspraken gemaakt betreffende ziekenhuisopname en reanimatie.  

Op PG-woningen in de avond inzet van sfeermakers. In de ochtend uitbreiding van medewerkers in 

de huiskamer voor toezicht bij de maaltijd. 

 

 Leiderschap 

Woning 1/2:  

Norschoten heeft besloten dat leidinggevenden veel taken overnemen van personeelszaken. Het 

planbureau krijgt een andere rol in de organisatie. Taken komen daarom bij de leidinggevende. 

Wens: planner op de locatie. 

Woning 3/4: 

Leidinggevende neemt veel taken over van personeelszaken. 

Medewerker planbureau op locatie ter ontlasting van leidinggevende. Hierdoor kent de 

medewerker planbureau de collega’s van de woningen beter en zijn er kortere lijnen. 

Planner/roosteraar is gerealiseerd, werkt op locatie 
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Organisatie gaat meer naar verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Hierdoor komen beslissingen 

lager in de organisatie te liggen. Met elkaar zijn we nog zoekende hoe dit precies in te vullen. We 

krijgen hier hulp bij van een deskundig bureau.   

Inzet praktijkverpleegkundige op woning.  

Praktijkbegeleiders aangesteld vanuit afdeling opleiding voor betere begeleiding van leerlingen.  

 

 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel  

In Putten is het moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. Er is vacatureruimte.  

De actie: ‘met een contract de deur uit’ wordt begin 2020 gestart. Op locatie komen twee 

dagdelen waarop men kan solliciteren en direct een vast contract krijgt. 

 

Kwaliteit 

Woning 1:  

Medewerkers kunnen betere persoonsgerichte zorg bieden als ze deskundigheidsbevordering 

krijgen, gericht op de specifieke doelgroepen somatiek  en gerontopsychiatrie. Beide doelgroepen 

vragen specifieke begeleiding, zodat de bewoner zoveel als mogelijk zichzelf kan zijn,  en is er 

minder inzet nodig van bijvoorbeeld. psychofarmaca.  Wens: scholing op maat 

Inzet van geestelijk verzorger voor moreel beraad, of intervisie 

Structureel teamoverleg/intervisie met specifieke doelgroep met doel deskundigheidsbevordering.  

Eén medewerker is gestart tot opleiding verpleegkundige niveau 4. 

Woning 2: 

De doelgroep op de woning vraagt specifieke begeleiding, waar medewerkers na de basisopleiding 

zorg nog niet voldoende op geschoold zijn. Door de inzet van een verpleegkundige niveau 4 en 

scholing op onderwerpen die passend zijn voor psychiatrie, willen we de kwaliteit bevorderen.  

Scholing gesprekstechnieken.   

Inzet van geestelijk verzorger voor moreel beraad en/of intervisie 

Structureel teamoverleg/intervisie met specifieke doelgroep met doel deskundigheidsbevordering. 

Psycholoog is betrokken bij omgangsadvies en casuïstiek. 

 

Woning 3 en 4:  

Huiskamerassistenten volgen de opleiding ‘eerste hulp bij verslikken’ en een cursus ‘verslikken’ die 

gegeven wordt door de logopedist, zodat ze leren waar ze op moeten letten bijvoorbeeld bij het 

verdikken van dranken.  

Twee medewerkers volgen de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 

Eén medewerker volgt de cursus: u woont nu hier, verdieping in PG-problematiek.  

Psycholoog is betrokken bij omgangsoverleg en geeft adviezen hoe om te gaan met onze cliënten. 

 

Scholing op maat is nog niet gerealiseerd. Dit is wel de wens voor de komende periode.  

Op woning 1 en 3 zijn drie medewerkers gestart met de opleiding verpleegkundige niveau 4.  

Teamoverleg is structureel.  

Psycholoog en geriatrisch verpleegkundige ondersteunen de teams waar nodig. 

Praktijkverpleegkundige is gekoppeld aan de woning en beschikbaar voor vragen. 

Scholing van deskundigen ingeroepen waar nodig bijvoorbeeld Koninklijke Kentalis en Bartiméus. 

Huiskamerassistenten zijn inmiddels geschoold. 
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Gebruik van hulpbronnen  

De tuin is aangelegd. Cliënten kunnen in speciaal op hoogte gemaakte tuinbakken in de tuin 

werken. Zithoekjes en spelmateriaal voor de tuin.  

Motomed en fietslabyrint, snoezel-katten, tovertafel, braintrainer e.d. 

 

 

Kennisuitwisseling met collega’s zorgorganisatie: Koninklijke Kentalis en Bartiméus 

 Gebruik van informatie  

• Kennisuitwisseling met collega’s zorgorganisatie: Koninklijke Kentalis en Bartiméus 

• Goed gebruik van YouForce 

• Financiële informatie en overleg met collega salarisadministratie 

• Vilans-protocollen 

• In verband met cultuuromslag: ondersteuning van Broosz 

• In- en externe audits 

• Zorgkaart Nederland 

 

Locatie Kootwijkerbroek 

 

Beschrijving locatie: Kootwijkerbroek bestaat uit een locatie met vier woningen. Op elke woning 

verblijven acht bewoners. drie woningen met PG-bewoners en een woning somatiek. 

 

Op een woning bevindt zich een logeerkamer ten behoeve van respijtzorg en/of tijdelijk kortdurend 

verblijf. In verband met  de wachtlijst is er nu besloten om de logeerkamer permanent te laten 

bewonen door een cliënt die op de wachtlijst staat voor somatiek. Dat betekent dat deze cliënt ’s 

nachts op de PG-woning verblijft in de logeerkamer en overdag na de ADL op de somatiek-woning is. 

Zodra daar plek is, krijgt deze cliënt daar een appartement en komt de logeerkamer weer vrij.  

Dit is zowel een goede oplossing voor deze cliënt, maar het geeft de locatie ook wat financiële 

armslag om personeel dat extra ingezet wordt, te bekostigen. 

 

Op de locatie werken vier verpleegkundigen die zowel meewerken in de dagelijkse zorg, maar 

daarnaast ook de niveau 3 en lager coachen. Ook voeren zij de triage uit. Zij zijn vooral aanwezig 

tussen 7.00 en 23.00 uur,  verdeeld over 7 dagen. 

Ook is er een praktijkverpleegkundige aanwezig, ter ondersteuning en training van de 

verpleegkundigen. 

Behalve sfeermakers tussen 17.30 en 20.30, hebben we sinds december 2019 ook sfeermakers 

tijdens het ontbijtmoment. Het geeft rust en cliënten kunnen op deze manier fijn de dag beginnen. 

Vanwege toenemende zorgzwaarte wordt er vanaf februari elke avond een extra dienst ingezet 

tussen 18.30 uur en 21.30 uur ter ondersteuning van de zorg.  

Welzijn heeft een belangrijke taak in Kootwijkerbroek, er wordt veel georganiseerd, denk daarbij aan 

de wandelclub, dames-eetclub, gym, muziektherapie en binnenkort ook belevingsconcerten in 

samenwerking met de geestelijk verzorger. 
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Het netwerkberaad en iPVB worden uitgerold om zo nog beter de cliënt de eigen regie over zijn leven 

te geven en te laten houden. Uiteraard in goede afstemming met de familie of mantelzorgers. 

De scholing voor dementie voor heel de locatie was samen met leidinggevende, de psycholoog en 

scholingsbegeleider afgestemd en voorbereid, maar mocht / kon helaas vanwege moverende 

redenen vanuit de organisatie geen doorgang vinden. Alleen de sfeermakers zijn op die manier tot 

grote tevredenheid van henzelf geschoold. De overige medewerkers kunnen nu de scholing volgen 

via YouForce (softwareprogramma) op eigen initiatief. 

 

Er zijn in 2020 regelmatig MIM’s ingevuld, daarover heb is steeds contact geweest met de 

preventiemedewerker. MIC heeft vooral betrekking op valincidenten, veelal bij bewoners met een 

geaccepteerd valrisico. Het zou wenselijk zijn om daar vanuit een Norschoten gedragen beleid 

kritisch naar te kijken of dit soort valpartijen gemeld moet blijven worden. Evenals bij medicatie MIC-

meldingen bij weigeren van medicatie (de vraag blijft altijd: is dit een incident of mag je ook 

accepteren dat een bewoner iets niet neemt en maak daar afspraken over die vastgelegd worden, 

zodat het voor iedereen duidelijk is.) 

Aansluiting wonen en welzijn zal naar verwachting met de implementatie netwerkberaad in 2020 een 

grote slag gaan maken. Het zou mooi en wenselijk zijn als welzijn een natuurlijk onderdeel wordt van 

de zorg. 

Met de inzet van de verpleegkundigen is het plan om een kwaliteitsverbetering in te zetten door alle 

niveaus ( 1, 2 en 3 ) te coachen en waar nodig opnieuw in hun professionele kracht te zetten. 

 

Locatie Drostendijk 

(gebaseerd op kwaliteitsplan 2020) 

Cliënt  

Minimaal drie zorgverleners tijdens intensieve zorgmomenten op de dag, gebaseerd op complexe 

zorgvraag op somatisch, psychisch en sociaal gebied (inadequaat gedrag en afwijkend psychosociaal 

functioneren). Cliënten hebben de hele dag structuur nodig.  

Om de wens om in de namiddag te koken te vervullen, is er toezicht  en begeleiding nodig om 

veiligheid van de cliënten te garanderen. Een andere invulling voor autonomie en eigen regie bij de 

cliënt is netwerkberaad en IPVB. Hiermee is een start gemaakt en op woning 3-4 wordt de start in 

2020 gemaakt. 

 

De  cliënt heeft behoefte aan een  zinvolle daginvulling en behoudt zijn eigen regie , omdat de 

daginvulling structuur biedt, gericht op cognitieve en psychische functiebeperking van de cliënt. Extra 

zorgverlener voor de ochtendmaaltijd , van 7.30 tot 10.30 uur of van 8.00 tot 11.00 uur. Toezicht in 

de huiskamer. Extra toezicht van 14.00 tot 17.00 uur in de huiskamer is ingezet door middel van 

aanstelling huiskamerassistent. Iedere cliënt heeft een  up-to-date zorgplan. 

 

Wonen en welzijn  

De cliënt heeft behoefte aan een zinvolle daginvulling en behoudt zijn eigen regie, omdat de 

daginvulling structuur biedt gericht op cognitieve en psychische functiebeperking van de cliënt. 

Extra inzet huishoudelijke dienst (was/koken /schoonmaken) zodat zorgverlener zich kan richten op 

de zorg en begeleiding  (in plaats van. huishoudelijke zorg), komt tegemoet aan inzet niveau 3. Deze 

is al ingezet op woning 3-4. 
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Er is een welzijnswerker verbonden aan de woning. Ook is er inzet van sfeermakers zodat de cliënt 

ook in de avonduren niet alleen is en er een gezellige activiteit wordt aangeboden. Er worden uitjes 

georganiseerd en grote activiteiten zoals een koor, film, bruidsmodeschow. Driemaal per week is er 

inloopochtend waar de bewoners kunnen aansluiten bij een gezellige activiteit. Er is een 

tuinactiviteit. Een aantal cliënten gaat naar de werkplaats en naar de fitnessgroep. Familie wordt 

goed geïnformeerd en zijn ook aanwezig bij het multidisciplinair overleg (MDO). 

Inzet bewegingsagoog bevordert het bewegen van de cliënt. 

 

Veiligheid 

Veiligheid voor de cliënten bij de maaltijden toezicht voorkeur koken in de avond. Gezien de 

personele bezetting is dit nog niet gerealiseerd, de wens blijft. 

Wens in verband met veiligheid van cliënten en medewerkers is dat er een extra nachtdienst komt. 

Extra nachtdienst wordt al regelmatig ingezet als er een cliënt erg onrustig is of terminaal is. De 

cliënten binnen deze doelgroep hebben vaak ook in de nacht extra zorg nodig.    

 

Inzet huiskamerassistent 

Ook in de middag zijn er nu drie diensten waardoor er meer toezicht is. 

 

Leren en werken aan kwaliteit  

Medewerkers kunnen betere persoonsgerichte zorg bieden als ze deskundigheidsbevordering krijgen 

gericht op de specifieke doelgroep.  Deze doelgroep heeft specifieke begeleiding nodig, dan kan de 

bewoner zo veel als mogelijk zichzelf zijn en is er minder inzet nodig van bijvoorbeeld psychofarmaca.  

Wens: scholing op maat, zowel theorie als praktijk. 

 

Scholing voor beide woningen :  

Scholing gesprekstechnieken zijn gerealiseerd. 

Coaching van medewerkers op de werkvloer 

Geven van specifieke begeleiding van cliënten en medewerkers bijvoorbeeld bij onbegrepen gedrag, 

Vermindering van inzet van psychofarmaca. 

Inzet van praktijkverpleegkundige op de woning en geriatrisch verpleegkundige. 

Praktijkbegeleiders zijn ook aan de woningen verbonden. 

 

Leiderschap, governance en management 

Planbureaumedewerker is verbonden aan de locatie en werkt ook op locatie. Dit bevordert het 

contact met de medewerker. 

Leidinggevende komt verder van de werkvloer af te staan. In verband met cultuurverandering 

verbinden, vertrouwen en vakmanschap worden de beslissingen lager in de organisatie genomen. 

Hierbij zijn de leidinggevenden nog zoekende en krijgen hulp van een extern deskundig bureau. 

Protocollen worden geraadpleegd waar nodig. In het ECD staat alle informatie over de cliënt. Het 

ECD wordt goed beveiligd. 

Eerste contactpersonen kunnen meelezen in het ECD, dit wordt als prettig ervaren. 

Woning 1 en 2:  

Norschoten heeft besloten dat leidinggevenden veel taken overnemen van personeelszaken. 

Planbureau krijgt een andere rol in de organisatie. Taken komen bij de leidinggevende. Wens: 

planner op de locatie. 
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Woning 3 en 4:  

Leidinggevende neemt veel taken over van personeelszaken 

Medewerker planbureau op locatie ter ontlasting van leidinggevende. Hierdoor kent de medewerker 

planbureau de collega’s van de woningen beter. 

Planner/roosteraar is gerealiseerd, werkt op locatie. 

Organisatie gaat meer naar verbinding, vertrouwen en vakmanschap. Hierdoor komen beslissingen 

lager in de organisatie. Het is nog zoeken hoe dit precies in te gaan vullen, krijgen hier hulp bij van 

medewerkers van een deskundig bureau.  Inzet praktijkverpleegkundige op woning. 

Praktijkbegeleiders aangesteld vanuit opleiding voor betere begeleiding van leerlingen.  

Personeelssamenstelling  

Het is moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen. Er is wat vacatureruimte. Er is een 

aantal langdurig zieken. De opleiding iPVB en de opleiding verpleegkunde vragen veel vervang.  

De actie: ‘met een contract de deur uit’ is gestart, op locatie komen gedurende twee dagdelen 

mogelijkheden waarop men kan solliciteren en direct een contract krijgt. Dit vindt begin maart 

plaats. 

 

Kwaliteit 

Medewerkers kunnen betere persoonsgerichte zorg bieden als ze deskundigheidsbevordering krijgen 

gericht op de specifieke doelgroep. De doelgroepen zijn somatiek-plus  en PG. Beide doelgroepen 

hebben specifieke begeleiding nodig, dan kan de bewoner zoveel als mogelijk zichzelf zijn en is er 

minder inzet nodig van bijvoorbeeld psychofarmaca.  Wens: scholing op maat. 

Voor PG volgen de medewerkers de scholing: Onbegrepen gedrag bij dementie/ABC methodiek  

Inzet van geestelijk verzorger voor moreel beraad, of intervisie 

Structureel teamoverleg /intervisie met specifieke doelgroep met als doel 

deskundigheidsbevordering. Vier medewerker zijn gestart tot opleiding verpleegkundige niveau 4. 

Door de inzet van een verpleegkundige niveau 4 en scholing op de onderwerpen die passend zijn op 

de psychiatrie, willen we de kwaliteit bevorderen .  

Psycholoog is betrokken bij omgangsadvies en casussen. 

Inzet geriatrisch verpleegkundige. 

Inzet praktijkverpleegkundige verbonden aan de woningen. 

Inzet praktijkopleider . 

 

Huiskamerassistenten volgen de opleiding ‘eerste hulp bij verslikken’ en een cursus ‘verslikken’ die 

gegeven wordt door de logopediste zodat ze leren waar ze op moeten letten, bijvoorbeeldbij 

verdikken van dranken.  

Een medewerker volgt de cursus: ‘u woont nu hier’, verdieping in PG-problematiek.  

Een medewerker heeft de opleiding ‘gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie’ gevolgd en heeft 

zich verdiept in moeilijk begrepen gedrag. 

Teamoverleg is structureel.  

Psycholoog en geriatrisch verpleegkundige geven de teams ondersteuning waar nodig. 

Praktijkverpleegkundige is gekoppeld aan de woning en beschikbaar voor vragen. 

Scholing van deskundigen ingeroepen waar nodig,  bijvoorbeeld bij Koninklijke Visio en Bartiméus. 

Huiskamerassistenten zijn inmiddels geschoold. 
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Gebruik van hulpbronnen  

De tuin is aangelegd, cliënten kunnen in speciaal op hoogte gemaakte tuinbakken in de kas werken, 

zithoekjes, Motomed en fiets labyrint, snoezelkatten, tovertafel, braintrainer 

Kennisuitwisseling met collega’s zorgorganisatie: Koninklijke Visio en Bartiméus. 

 

Gebruik van informatie  

• Kennisuitwisseling met collega’s zorgorganisatie: koninklijke Visio en Bartiméus 

• Goed gebruik van Youforce 

• Financiële informatie en overleg met collega salarisadministratie 

• Vilans-protocollen 

• In verband met cultuuromslag: ondersteuning van Broosz 

• In- en externe audits 

• Zorgkaart Nederland 

 

Locatie Kweekweg 

Cliënt  

• Zingeving: er zijn meerdere nieuwe vormen aangeboden door de geestelijk verzorger en haar 

team om vorm te geven aan zingeving. Denk aan beleving door middel van muziek, thema-

avonden en  themaweken in de lijdens- en adventsperiode. Dit wordt ondersteund door 

uitgewerkte programma’s overdenkingen, suggesties voor bijbelverhalen en muziek. Dit wordt 

voor de verschillende doelgroepen uitgewerkt en biedt de medewerkers op de woningen 

ondersteuning om het ook op de woningen op te pakken.  

• Op woning 9 is een nieuwe start gemaakt met de omgangsoverleggen waar nu veel meer vanuit 

de cliënt gekeken wordt en de relatie met zijn achtergrond gelegd wordt.  

• De eerste netwerkberaden zijn op de woning 1, 2, 10, 11 en 12 gevoerd. Dit vereist in 2020 nog 

volop de aandacht. Mede door personele wisselingen/tekorten is hier minder vorm aan gegeven 

dan verwacht en gewenst was.  

• Op woning 9-11-12 is bij een aantal cliënten extra aandacht besteed aan de aankleding en 

inrichting van de kamers in samenwerking met familieleden. Cliënten hebben daardoor een 

persoonlijker woonomgeving waar zij ook echt van genieten.  

• Naar aanleiding van gesprekken met (medewerkers van) de Rozelaar (organisatie voor 

verstandelijk beperkten) worden cliëntprofielen opgesteld en gaat gezocht worden naar (meer) 

mogelijkheden voor dagbesteding passend bij de leeftijd en aandoening van de jongere cliënten.  

 

Medewerker  

• De laatste groepen hebben de presentiescholing ontvangen en zijn er positief over. 

• De inzet van de huishoudelijk medewerkers hebben op woning 9-12 niet tot veel verandering 

geleid omdat het daar al anders ingezet werd. Op de overige woningen wordt ervaren dat deze 

inzet leidt tot meer tijd voor de cliënten.   

• Er is ondersteuning geboden door het CCE. Dit is zeer leerzaam geweest voor medewerkers en 

leidt er toe dat er in 2020 een traject gestart wordt om te komen tot voldoende kennis en 

vaardigheden voor het team dat ondersteuning biedt aan cliënten met NAH.  
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• In de zomer zijn er bijeenkomsten geweest waarin medewerkers van de nachtdiensten extra 

informatie en scholing kregen in verband met de meer complexe zorg van cliënten op woning 10 

en deels 11. Dit is door de nachtdiensten als zeer leerzaam en ondersteunend ervaren. Dit krijgt 

in 2020 een vervolg waarbij ook cliënten die op andere woningen verblijven en een meer 

specifieke omgang nodig hebben, aandacht krijgen.  

 

Kwaliteit 

 

• Naar aanleiding van gesprekken met (medewerkers van) de Rozelaar worden  Voor de woningen 

9-12 zijn gesprekken gestart intern (en met andere organisaties) om te komen tot duidelijkheid 

wat er voor deze doelgroepen nodig is. Te denken valt dan aan groepsgrootte, woonomgeving en 

locatie, invulling personele bezetting. Organisatiebreed wordt in 2020 bezien wat deze doelgroep 

op alle fronten nodig heeft.   

 

 

Locatie Klaverweide 

 

• Het  werken in teams per twee woningen is geïmplementeerd en gehandhaafd. 

• De inzet van een huishoudelijk medewerker is geïmplementeerd en geëvalueerd. 

• Het werken met sfeermakers voor de woningen 1-4 gaat naar tevredenheid. 

• De inzet van sfeermakers is op de woningen 5 en 6 – in 2019 – ingevoerd en geëvalueerd.  

• In het najaar is dit met een dienst uitgebreid.  

• De inzet van 3 uur  op donderdagen voor de cliënten van Klaverweide woningen 1-4 geeft een 

grote bijdrage ten aanzien van. welzijn.  

• De vraag van cliënten van woning 5 en 6 ten aanzien van. zingeving en levensvragen heeft nog 

onvoldoende aandacht kunnen gekregen. Dit heeft onder andere. te maken met 

visieontwikkeling.  

 

Hospice 

 

In 2019 is er een verpleegkundige gestart met de opleiding verpleegkundig specialist palliatieve zorg. 

Zij is makkelijker en beschikbaar en vaker aanwezig voor de hospicemedewerkers en brengt ook 

nieuwe kennis in. Daarnaast ondersteunt haar deskundigheid de arts in zijn werkzaamheden.   

De cliënten en nabestaanden zijn erg tevreden over de geleverde begeleiding en zorg. Wat betreft de 

leefomgeving is het wenselijk dat er meer mogelijkheden zijn om makkelijk naar buiten te gaan. Dus 

een locatie op begane grond met directe toegang tot een tuin.  

De personele bezetting is in 2019 een periode maar net voldoende geweest. Inmiddels is dit goed op 

orde.  

 

 


