
 

 

 

Bijlage 3 Evaluatie dagbehandelingen  

 

Voor wat betreft scholing/lerend klimaat. Passend bij het plan  “doen we niet te veel, maar ook 

sluiten we goed aan”: 

Voor de evv’ers een scholing over de verschillende toegangswegen naar de dagbehandeling, hoe als 

beschikking/indicatie moet veranderen de routing is. 

Voor alle medewerkers dagbehandeling een scholing over de verschillende toegangswegen naar de 

dagbehandeling en wat voor cliënt je daarbij kunt verwachten. 

Voor alle medewerkers dagbehandeling is de scholing presentie afgerond. 

Aandacht voor Infectiepreventie op de dagbehandeling door workshop vanuit de aandachtsvelder 

hygiëne. 

Twee medewerkers zijn naar scholing geweest rondom gemengde doelgroep en hoe met de 

verschillende wensen en aandachtspunten om te gaan. Deze kennis is gedeeld in het gezamenlijk 

overleg dagbehandelingen 

Veel aandacht voor bewegen: Contact met de beweegagogen is verstevigd in 2019. Ook zijn twee 

medewerkers naar een congres geweest. Deze kennis wordt gedeeld in het gezamenlijk overleg 

dagbehandelingen. 

 

Netwerk 

Er zijn weer bijeenkomsten bijgewoond of georganiseerd rondom gemeentelijke netwerken; 

medeorganisaties zoals Voor Elkaar in Putten, waar gezamenlijk mantelzorgondersteunende 

activiteiten zijn ontplooid. Het netwerk rondom Parkinson is uitgebreid door actief de Parkinson- 

verpleegkundigen in de ziekenhuizen te benaderen en wederom is aangehaakt bij Parkinsoncafé 

Barneveld. 

Er is contact gezocht met externe partijen om te oriënteren of Norschoten in gezamenlijkheid 

dagbehandeling kunnen uitbreiden voor nieuwe doelgroep (GP). En kijken naar 

uitbreidingsmogelijkheid rondom ruimte voor deze nieuwe groep, als ook voor de Parkinson- 

doelgroep. 

 

Intern is een dagbehandelingsoverleg gestart met medewerkers uit beleid, zorgconsulent, pr, 

manager en hoofd dagbehandelingen. Dit om een passend antwoord te geven op de groeiende vraag 

en de veranderende vraag vanuit de cliënt, maar ook passend bij de missie van Norschoten. En het 

product dagbehandeling breder te dragen binnen de organisatie. 

De banden met de cliëntenraad zijn versterkt. De vertegenwoordiger voor de dagbehandelingen 

heeft een bezoek gebracht aan diverse dagbehandelingen en heeft ook een start gemaakt om de 

mantelzorgers te ontmoeten bij activiteiten die daarvoor georganiseerd worden.  
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Jaarverslag Norschoten 2019/DV 

Nieuw: De verhuizing naar een nieuwe locatie voor dagbehandeling Scherpenzeel is goed verlopen. 

Cliënten zijn blij met hun nieuwe onderkomen. Groter en op de begane grond, waardoor hun wens 

en veiligheid beter geborgd zijn. 

 

De tuin voor de dagbehandeling in Putten is gerealiseerd. Hierdoor is het buitenzijn en buiten 

bewegen een stuk aantrekkelijker geworden. De cliënten zijn heel tevreden. 

RI&E is afgenomen in 2019 en actieplan is in werking en voor zover haalbaar afgerond. 

MBO is afgenomen met een goede score, gezamenlijk met elkaar zorgen we voor verdere uitvoeren 

van een plan om de goede punten te behouden en de knelpunten te verbeteren. 

 


