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Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsplan 2021 van Zorgorganisatie Norschoten. Met het 
plan maken we inzichtelijk waar we nu staan en waar we komende periode 
graag aan werken. Zo blijven we de kwaliteit van ons werk verbeteren, met 
als doel dat onze cliënten ervaren dat er (zeer) professioneel gewerkt wordt 
met oog voor het totale welbevinden van de cliënt. 

Terwijl we als samenleving en organisatie nog midden in de coronapandemie 
zijn, die vraagt om direct te handelen in het hier en nu, blijven we ook op de 
toekomst gericht. Geleerde lessen uit de coronaperiode nemen we mee in 
onze plannen. 

Totstandkoming kwaliteitsplan 2021 en opbouw

Het kwaliteitsplan is vanaf de werkvloer op de woonlocaties opgebouwd. Dáár woont de 
cliënt en het team is dáár waar de cliënt is. In de werkoverleggen zijn kwaliteit van zorg, 
de persoonlijke aandacht, het kennen van de cliënt, de veiligheid en het welbevinden voort-
durend onderwerp van gesprek. De leidinggevende van iedere locatie heeft samen met 
het team en een vertegenwoordiger van de cliëntenraad een (tussen)evaluatie gehouden 
van het kwaliteitsplan 2020. De verzamelde informatie is vervolgens organisatiebreed be-
sproken in een (digitale) bijeenkomst met alle leidinggevenden om met elkaar te leren en te 
ontwikkelen en de plannen te verbinden aan de overige diensten van Norschoten. De stra-
tegienotitie 2020-2025 is kaderstellend geweest in de plannen zoals beschreven per locatie. 
Al deze informatie is de basis voor het kwaliteitsplan 2021. Zo willen we samenwerken aan 
de kwaliteit van goede zorg voor onze cliënten en mooi werk voor onze medewerkers.

Leeswijzer

De opbouw van het kwaliteitsplan is als volgt: 
• Hoofdstuk 1 betreft een algemene beschrijving van Norschoten, de zorgvisie en kern-

waarden en een aantal ter zake doende thema’s uit de strategienotitie 2020-2025.
• In hoofdstuk 2 komen de thema’s uit het kwaliteitskader aan de orde. Deze thema’s  

worden organisatiebreed beschreven met de huidige stand van zaken en met een terug-
blik over het afgelopen jaar, inclusief de invloed van de coronamaatregelen. 

• Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de trends uit de voornemens 2021 van de locaties. 
De thema’s zijn allemaal per locatie uitgewerkt en uitgebreider terug te vinden in de bijla-
gen (bijlagen 1-7 ). De inbreng vanuit de teams is meegenomen bij de gegevens per thema. 

• Hoofdstuk 4 gaat in op de thema’s rond de medewerker, zoals arbeidsaanpak, scholing etc. 
• In hoofdstuk 5 worden de randvoorwaarden beschreven die nodig zijn om de plannen 

tot uitvoering te brengen. 
• Tot slot de bijlagen.

In 2019 is het kwaliteitsplan 2020 opgesteld. Dit kwaliteitsplan 2020 wordt geëvalueerd in 
het kwaliteitsverslag 2020 dat begin 2021 wordt geschreven. Hierin zal een uitgebreidere 
terugblik plaatsvinden t.a.v. de resultaten en de indicatoren 2020.
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In 1998 is de eerste locatie van Zorgorganisatie Norschoten gebouwd aan de 
Klaverweide (in de wijk Norschoten in Barneveld). Nu, 22 jaar later, heeft 
Norschoten negen locaties, waaronder zeven woonlocaties (waarvan twee 
‘geclusterde’ VPT-locaties en vijf Wlz-locaties). De locaties liggen verspreid over 
een ruim gebied waardoor elke locatie haar eigenheid en cultuur heeft, die met 
name bepaald wordt door de cliënten zelf. 
Norschoten heeft ook een verpleegunit bij woonzorgcentrum Elim in Barneveld. 
Naast langdurige zorg biedt Norschoten ook dagbehandeling, hospicezorg, 
geriatrische revalidatie (GRZ) en een kennis- en behandelcentrum (KBC). 

Zorgorganisatie Norschoten: 
wie we zijn en waar we voor staan1

Norschoten heeft negen locaties. 
Dat zijn in Barneveld: Klaverweide (Wlz, 
GRZ en dagcentrum), Kweekweg (Wlz en 
hospice), Drostendijk (Wlz). 
Verder locaties in Putten (VPT en dagcen-
trum), Kootwijkerbroek (Wlz), Scherpen-
zeel (dagcentrum), De Valk (dagcentrum), 
Garderen (Wlz en dagcentrum) en Elspeet 
(VPT).

De woonlocaties omvatten samen 256 ap-
partementen voor de langdurige zorg en 32 
bedden voor herstelzorg (GRZ/eerstelijns-
verblijf). Voor logeren zijn drie plaatsen be-
schikbaar. De hospice heeft plaats voor vier 
gasten. Dagbehandeling in de dagcentrums 
is gericht op psychogeriatrie (PG) en soma-
tische aandoeningen. Eén dagcentrum is 
gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson.

1.1. 
Missie en visie 
  
In 2019 heeft Norschoten een nieuwe mis-
sie en visie ontwikkeld. Een missie en visie 
die aansluit bij de zorgvraag van de cliënt, 
het vakmanschap van onze medewerkers 
en de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Hier staan we voor (missie) 
De cliënt treft in Norschoten een informele, 

warme en gemoedelijke sfeer aan. We bie-
den zorg, behandeling, welzijn en wonen. 
Dit doen we van hart tot hart, vanuit een 
veelkleurige christelijke identiteit. Het totale 
welbevinden van de cliënt staat voorop met 
als basis de beschermwaardigheid van het 
leven. 
Norschoten is specialist in behandeling en 

Locaties Norschoten

Locaties Norschoten
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begeleiding van cliënten met dementie en/
of somatische aandoeningen en is sterk in 
palliatieve zorg. Wij zijn expert in multidisci-
plinaire behandeling van complexe aandoe-
ningen (zoals Parkinson, niet-aangeboren 
hersenletsel, CVA), behandeling op het 
gebied van geriatrie en revalidatie.

Hier gaan we voor (visie)
Wij ondersteunen samen met de naasten 
van de cliënt, professionals, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners onze cliënten bij 
hun (hoog)complexe vragen voor zorg en 
behandeling. Hierbij gaan we uit van de 
mogelijkheden van de cliënt waarbij het 
welbevinden centraal staat. We werken 
vanuit vakmanschap, in vertrouwen en 
verbinding met elkaar.

1.2. 
Strategische koers 2020-2025

Naast onze inhoudelijke visie die het uit-
gangspunt vormt voor ons handelen, heeft 

Norschoten een verantwoordelijkheid voor 
de cliënten en medewerkers, voor onze 
kwaliteit van zorg en behandeling en voor 
een	blijvend	financieel	gezonde	organisatie.	

Alles waar we binnen Norschoten voor 
gaan, zal blijvend gericht zijn op onze cliën-
ten	en	medewerkers,	kwaliteit	en	financiën.	
Deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.

Om klaar te zijn voor de toekomst wil Nor-
schoten zich onderscheiden door focus op 
multicomplexe aandoeningen en/of inten-
sieve (geriatrische) verpleeghuiszorg, zowel 
binnen de keten van de care als binnen de 
keten van cure. De inzet van de nieuwste 
technologie in de zorg is voor de organisa-
tie een belangrijk te benutten ontwikkeling, 
mede gezien de arbeidsmarktproblematiek 
en verdere verbetering van de kwaliteit van 
zorg. 
Cliënten wonen langer thuis. Voor thuiswo-
nende cliënten zullen daarom voor meer 
doelgroepen en op meer locaties een dag-

Cliënt Medewerker

Kwaliteit Financiën

De zorgvraag van de cliënt is leidend. 
Het vakmanschap van de medewerker staat voorop. 

Vertrouwen en verbinding kenmerken onze organisatie.



Norschoten Kwaliteitsplan 2021 Norschoten Kwaliteitsplan 2021 9

centrum mogelijk worden gemaakt.  
Dagcentrum Scherpenzeel is verhuisd naar 
een locatie die beter aansluit bij de behoef-
te van de cliënten. Voor begin 2021 staat 
uitbreiding met een dagcentrum op Het 
Schaffelaar	Erf	in	Barneveld	gepland.	Even-
tuele verdere uitbreiding van het werkge-
bied	van	Norschoten	gebeurt	in	geografisch	
aangrenzende gebieden. 
Inhoudelijk wordt ingezet op de juiste zorg 
op de juiste plek door de juiste professional. 
Het netwerkberaad is hierbij een middel 
voor familieparticipatie en het versterken 
van de autonomie en regie van de cliënt.

Niet alleen de inzet van de nieuwe tech-
nologie, maar ook de mogelijkheden van 
samenwerking met andere partners is en 
blijft speerpunt. Norschoten richt zich naar 
buiten en ontwikkelt zich verder op het 
gebied van diverse zorg- en behandelmoge-
lijkheden. In Barneveld startten we samen 
met lokale partners een onderzoek naar de 
mogelijkheid gezamenlijk een transmuraal 
centrum op te zetten.
Met zorgorganisaties ’s Heeren Loo, (ge-
handicaptenzorg) en De Rozelaar (zorg voor 
mensen met een verstandelijk beperking) 
zijn intenties uitgesproken om wederzijds 
kennis te delen en van ieders expertise te 
leren voor een optimalere kwaliteit van zorg 
aan onze cliënten.

Norschoten is een zorgorganisatie met 
een algemene christelijke identiteit. Deze 
identiteit is onze inspiratie bij ons ‘zijn’ ten 
opzichte van onze cliënten en onze collega’s, 
en daarmee in ons werken en leven bij  
Norschoten. Een algemene christelijke  
identiteit kent vele richtingen, zogenaamde 
modaliteiten. Onze organisatie onderscheidt 
zich hierin dat onze cliënten en medewer-
kers vanuit deze veelkleurigheid en  
schakeringen binnen het christelijk geloof 
op een warme en betrokken manier samen-
wonen en samenwerken. Met het werken 
vanuit het presentiegedachtegoed geven we 

in de praktijk handen en voeten aan deze 
identiteit. Cliënten en medewerkers die 
geen christelijke achtergrond hebben zijn 
vanzelfsprekend welkom.

In het leven van onze cliënten zijn zingeving 
en betekenisgeving belangrijke aspecten. 
Geestelijke verzorgers geven aandacht 
aan zingevingvraagstukken vanuit breder 
perspectief en zoeken naar wegen voor 
geloofsbeleving die aansluiten bij onze 
cliënten. Om te voorzien in de behoefte 
aan geestelijke zorg zal verbinding worden 
gezocht met lokale kerkgenootschappen en 
geestelijke verzorgers ter plaatse.
De interne cultuurverandering ‘hartverove-
rend’ is ingezet. We willen elkaar, cliënten 
én medewerkers, van hart tot hart kennen. 
Met elkaar samenwerken vanuit ‘vertrou-
wen, verbinding en vakmanschap’ en het 
presentiegericht werken in de gehele orga-
nisatie versterken.

Voor de korte en middellange termijn is de 
care de komende jaren gericht op:1 
• klantwaarde verhogen 
• uitbreiden van het dagcentrum 
• specialismen van Norschoten worden 
 zichtbaar in de keten 
• keuze doelgroepen
• deskundigheid versterken en 
 specialiseren, passend bij de 
 ontwikkeling van de doelgroepen
• herpositionering aanwezige 
 specialistische doelgroepen.

Op lange termijn is de strategie gericht op:
• behouden en eventueel uitbreiden 
 marktaandeel 
• aantrekkelijkheid verhogen om te 
 werken bij Norschoten
• planning huisvesting lange termijn.

1 Zie ook de notitie Norschoten beweegt, en hoe! Strategische koers 2020-2025
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2.1.  
Corona

De coronacrisis heeft ons allemaal diep in 
het hart geraakt. De veiligheid van alle be-
trokkenen en het persoonlijk welbevinden 
van de cliënten legden een grote druk op 
medewerkers en familie. Verdriet bij ziekte 
en overlijden werd gedeeld met de naasten 
en in de teams. De samenhorigheid van 
de medewerkers, op locaties die werden 
getroffen	door	een	uitbraak,	was	groot.	De	
coronacrisis, en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen, heeft alles overschaduwd in 
het afgelopen jaar. Gemaakte plannen kon-
den niet worden uitgevoerd zoals bedacht. 
Soms werd een alternatief gevonden, maar 
veel plannen moesten noodgedwongen 
worden uitgesteld. 
Het	effect	van	corona	zal	hieronder	per	
onderwerp, indien van toepassing, worden 
meegenomen.

2.2.  
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning

Norschoten voldoet aan de kaders van het 
kwaliteitskader. De basis is op orde. Dat 
betekent: voldoende medewerkers op de 
intensieve zorgmomenten. Soms is het een 
puzzel om roosters rond te krijgen met 
voldoende zorgmedewerkers. Gelukkig er-
varen we dat de verantwoordelijkheid naar 
cliënten en loyaliteit naar collega’s groot is. 
In geval van nood worden uitzendkrachten 
ingezet. Alle cliënten hebben een up-to-
date zorgleefplan. Dit is een goed beveiligd 
systeem. 

De sfeermakers die vanaf 2018 zijn ingezet 
dragen	bij	aan	een	fijn	woonklimaat.	 
Ze zorgen voor meer toezicht, zingeving 

en gezelligheid en waarborgen de aanwe-
zigheid op de huiskamers. Cliënten voelen 
zich duidelijk prettiger. In eerste instantie 
werden sfeermakers alleen ingezet op de 
avonden op PG-woningen. Nu zijn ze ook 
aanwezig op somatiek-woningen en onder-
steunen ze ook op piekmomenten en in 
het weekend. De inzet van sfeermakers is 
succesvol en wordt zeer gewaardeerd door 
cliënten en familie. 
Door de inzet van huishoudelijke mede-
werkers hebben verzorgenden hun handen 
meer vrij om te doen waar ze goed in zijn: 
aandacht geven en verzorgen van cliënten.

2.2.a. 
Presentie

Binnen Norschoten wordt gewerkt vanuit 
‘de theorie van presentie’. Deze normen 
en waarden zitten in de DNA van de orga-
nisatie en sluiten aan bij onze christelijke 
identiteit. Presentie is een andere manier 
van kijken naar de kwaliteit van zorg en het 
fundament voor al het handelen van alle 
medewerkers. Werken vanuit een vragende 
en lerende houding staat daarin centraal. 
Aansluiten bij de cliënt, zien wat er van be-
lang is, aanklampbaar zijn en vanuit kennis 
en deskundigheid met ‘praktische’ wijsheid 
het goede doen voor de cliënt. In de prak-
tijk betekent dit werken vanuit de relatie, 
van hart tot hart. Aandachtvolle zorg en be-
handeling worden verleend vanuit betrok-
kenheid en gedreven door deskundigheid.
Omdat we het werken vanuit presentie be-
langrijk vinden zijn (en worden) alle mede-
werkers hierin getraind. Ook medewerkers 
facilitaire dienst en kantoormedewerkers. 
Leerbegeleiders worden per locatie ingezet 
om in direct contact met team en leidingge-
vende casuïstiek uit te werken.

Thema’s van het kwaliteitskader: 
actuele stand van zaken en terugblik2
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2.2.b. 
Netwerkberaad en individueel 
persoonsvolgende bekostiging 
(iPVB)

Het netwerkberaad is een belangrijk middel 
gebleken in de familieparticipatie. Cliënt en 
familie ervaren het netwerkberaad als heel 
cliëntgericht. De cliënt kan beter gezien 
en benaderd worden in zijn ‘uniek-zijn’, 
persoonlijke leefstijl en context etc. Net-
werkberaad wordt ingezet met behulp van 
het leefstijldagboek. Dit leefstijldagboek is 
speciaal door Norschoten multidisciplinair 
ontwikkeld om het leven thuis van alledag 
zo goed mogelijk in beeld te krijgen, zodat 
de cliënt zo ‘drempelloos’ mogelijk naar 
Norschoten kan verhuizen. Helaas konden 
door de coronamaatregelen de bezoeken 
bij cliënten thuis niet plaatsvinden. Net-
werkberaden moesten i.v.m. de groeps-
grootte worden uitgesteld of vonden in 
aangepaste vorm (digitaal) plaats. 
Het netwerkberaad wordt organisatiebreed 
de basis van de communicatie tussen cliënt, 
familie en medewerkers.
De gebruikte software voor de iPVB is een 
helpend middel gebleken voor de cliënt, 
de familie en de zorgmedewerker. De pilot 
iPVB draait najaar 2020 op één locatie, 
zodat we een helder inzicht krijgen hoe 
we het iPVB zo optimaal mogelijk kunnen 
maken voor alle betrokkenen. De onderne-
mingsraad en cliëntenraad zijn betrokken 
bij de ontwikkelingen. Het resultaat van de 
pilot wordt begin 2021 verwacht. 

2.3.  
Wonen en welzijn

De locaties van Norschoten voldoen alle-
maal aan de gestelde eisen. Ten aanzien 
van welzijn wordt normaal gesproken vaak 
een beroep gedaan op de -meer dan 600- 
vrijwilligers. Door de coronamaatregelen 
werd hun aanwezigheid in 2020 beperkt. 
Hun inzet en betrokkenheid was een gemis 

voor cliënten en medewerkers.
De beperkingen van het aantal bezoe-
kers door de coronamaatregelen leidde 
tot meer rust in de huiskamers. Cliënten 
ervaarden minder prikkels. Voor de meeste 
cliënten was dit prettig; ze werden rustiger. 
Enkele cliënten hadden juist behoefte aan 
meer prikkels. Hier werd extra aandacht 
aan besteed door zorg- en welzijnsmede-
werkers met individuele dagbestedings-
programma’s op maat. Door de rust in de 
huiskamers waren zorgmedewerkers in de 
gelegenheid meer persoonlijke aandacht 
aan cliënten te geven. Op alle locaties 
zullen familiegesprekken worden gehouden 
over hoe we de rust in de huiskamer in de 
toekomst kunnen behouden.

In de coronaperiode is veelvuldig gebruik 
gemaakt van digitale middelen voor sociale 
contacten, zoals beeld- en raambellen. Op 
alle locaties zijn ontmoethofjes gerealiseerd 
zodat er toch, hoewel op (digitale) afstand, 
contact met dierbaren mogelijk was.

Beweegagogen organiseren op alle locaties 
beweegactiviteiten. In het zorgleefplan wordt 
de beweegbehoefte van de cliënt vastgelegd. 
Het uitgangspunt is de beweegnorm voor 
verpleeghuiszorg én het plezier in bewegen. 
In de coronaperiode vond het bewegen in 
aangepaste vorm en meer individueel plaats. 
In de tuin bij locatie Klaverweide is een ge-
neratuin gerealiseerd, om meer bewegen in 
de buitenruimte mogelijk te maken. De tuin 
is al in gebruik, maar door de coronacrisis 
is	de	officiële	opening	uitgesteld	naar	2021.	
De generatietuin biedt mogelijkheden om 
meer verbinding aan te gaan met omwo-
nenden van deze locatie.
Op de Klaverweide bevindt zich een atelier 
waar cliënten aan diverse groepsactivitei-
ten kunnen deelnemen, zoals schilderen, 
werken met hout, handwerken, bakken etc. 
Het ‘huis van weleer’ is een gezellige ruimte, 
ingericht in de woonstijl van de jaren 50 en 
60. Hier kan men herinneringen ophalen 
aan de hand van allerlei voorwerpen.  
In de naastgelegen welzijnswinkel wordt 
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aangepast (spel)materiaal uitgeleend aan 
cliënten, familie en medewerkers van de 
gehele organisatie. De spelbus gaat regel-
matig on tour langs alle locaties om materi-
alen te wisselen, zodat kan worden aange-
sloten bij de behoefte op de locaties. 

Door de coronamaatregelen konden 
groepsactiviteiten buiten de eigen woning 
niet doorgaan. Welzijnsbegeleiders waren 
meer op de woningen aanwezig om per-
soonlijke aandacht aan cliënten te geven en 
kleinere groepsactiviteiten te doen.  
Ze hebben oplossingen bedacht en gevon-
den om cliënten een prettige en zinvolle 
dag te laten ervaren. Welzijnsbegeleiders 
organiseerden en ondersteunden het con-
tact met familie en naasten, o.a. via beeld- 
en raambellen en de ontmoethofjes. 

Kerkelijke vieringen konden door de coro-
namaatregelen niet doorgaan. Als alter-
natief werd door de geestelijk verzorgers, 
via Norschoten-TV een aangepaste viering 
mogelijk gemaakt die cliënten in de eigen 
huiskamer konden volgen.

2.3.a. 
Voeding en gastvrije zorg

Over de maaltijden zijn de cliënten over het 
algemeen erg tevreden. Deze worden op 
alle locaties zelf bereid en weekmenu’s wor-
den in overleg met de cliënten opgesteld. 
Op een aantal locaties wordt in de avond 
gekookt, op andere locaties weer in de mid-
dag, dit is afhankelijk van de wens van de 
cliënten. Op woningen waar de zorg onder 
druk stond door een corona-uitbraak, is ca-
tering ingezet zodat zorgmedewerkers zich 
konden concentreren op de zorgtaken. 

Hoewel cliënten over het algemeen tevre-
den zijn, streven we naar beter. Goede voe-
dingszorg is belangrijk om ondervoeding en 
voedingsproblemen te voorkomen. Alleen 
een goed voedingsaanbod is onvoldoen-
de; ambiance, gastvrijheid en benadering 

spelen ook een belangrijke rol. Norschoten 
is daarom een organisatiebreed project 
‘voeding en gastvrije zorg’ gestart om struc-
tureel verschil te maken op de gezondheid 
en kwaliteit van leven van onze cliënten. 
In 2020 is een onderzoek verricht naar de 
gastvrijheid op iedere locatie. Bevindingen 
en aanbevelingen zullen worden gedeeld 
in een plan van aanpak. In het najaar van 
2020	wordt	de	kick-off	van	de	uitvoering	
van de plannen verwacht.

2.4.  
Veiligheid

Wie werkt, maakt fouten, maar daar willen 
we in Norschoten van leren, zodat we kun-
nen verbeteren. Veel aandacht gaat naar de 
MIC (melding incidenten cliënten). De eerst-
verantwoordelijk verzorgenden (evv’ers) 
zijn de eerste beoordelaars van de MIC. 
Hierdoor wordt de MIC ingezet waar deze 
voor bedoeld is: leren op de werkvloer. Op 
teambesprekingen zijn de MIC’s een vast 
agendapunt. 

Jaarlijks worden verschillende thema’s 
organisatiebreed geëvalueerd en worden 
zorgmedewerkers geschoold op onderwer-
pen die tot de cruciale processen behoren: 
medicatiefouten, valrisico’s, agressie en 
verslikken. De hieruit voortkomende 
aanbevelingen worden meegenomen naar 
het team. 
De inzet van de aandachtsvelders medi-
catie, hygiëne en decubitus leveren een 
belangrijke bijdrage aan de (medische) 
veiligheid van de cliënt. In het kwaliteitsver-
slag, dat begin 2021 wordt opgesteld, zullen 
de kwantitatieve gegevens van deze veilig-
heidsthema’s worden opgenomen.

De aandacht voor vrijheid en veiligheid in 
de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) sluit 
aan bij de manier waarop wij willen werken. 
Het kennen van de cliënt is onze basis.  
In 2020 zijn een Wzd-functionaris en -pro-
jectleider aangesteld om de Wzd binnen 
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Norschoten te implementeren. De acties 
die nodig zijn om vrijheid en veiligheid op 
maat te borgen worden in het najaar ver-
der uitgewerkt. 

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
is organisatiebreed op orde. Per locatie 
wordt actie ondernomen op verbeterpun-
ten. Het is een stabiel voortgaand proces 
waarin de PDCA-cyclus geborgd is. 

Veiligheidsmaatregelen voor de één gaan 
soms ten koste van de autonomie van de 
ander en omgekeerd. Beperkingen door co-
ronamaatregelen stelde de zorg soms voor 
dilemma’s in de afweging van belangen en 
risico’s. Moreel beraad wordt ingezet om di-
lemma’s samen te bespreken, om te leren en 
te verbeteren. Het op locaties multidiscipli-
nair en in de driehoek samenwerken maakt 
een meerzijdig partijdige blik op cliënten mo-
gelijk, waarin alle aspecten van ‘goede zorg 
op het juiste moment’ worden afgewogen. 

2.4.a. 
Mondzorg

Met ingang van 1 januari 2020 is de mond-
zorg volledig overgenomen door Omnios 
mondzorg voor ouderen. Omnios is een or-
ganisatie die gespecialiseerd is in ambulan-
te mondzorg voor zorgafhankelijke mensen 
in verpleeginstellingen.
Binnen Norschoten heeft een stuurgroep 
mondzorg bestaande uit een specialist 
ouderengeneeskunde, een leidinggevende, 
een praktijkverpleegkundige en medisch 
secretaresse samen met Omnios de imple-
mentatie van deze nieuwe organisatie van 
mondzorg gerealiseerd. 
De bevindingen over de eerste 3 kwartalen 
2020 zijn geëvalueerd en zijn over het alge-
meen positief. Cliënten en familie vinden 
het prettig dat ze niet hoeven te reizen voor 
een tandartsbezoek. De deskundigheid van 
de behandelteams is goed. 

2.5. 
Leiderschap en management

Norschoten heeft een cultuurverandering 
‘hartveroverend’ ingezet. De cultuurveran-
dering is een beweging die moet leiden tot 
meer regie op de werkvloer, dáár waar de 
cliënt is. Professionals krijgen meer ruimte 
om vanuit hun deskundigheid met ‘prakti-
sche wijsheid’ het goede te doen voor de 
cliënt	in	de	betreffende	situatie.	Samenwer-
ken vanuit vertrouwen in het vakmanschap 
van medewerkers: ‘wie het weet mag het 
zeggen.’ In het belang van kwaliteit van 
zorg voor de cliënt, verbinding zoeken over 
functies en afdelingen heen. 
Dit is een transitie van een top-down orga-
nisatiecultuur naar bottom-up. Een transitie 
die tijd vraagt om met elkaar te leren en 
ontwikkelen. In die transitie schuurt het 
soms; de praktijk is weerbarstiger dan de 
intenties. Onder druk vervallen we gemak-
kelijk in oude patronen. We blijven elkaar 
aanspreken op de bedoeling: kwaliteit van 
leven voor de cliënt. Norschoten wordt 
organisatiebreed in dit proces ondersteund 
door een extern bureau. 

Om verantwoordelijkheid laag in de organi-
satie te leggen en om te borgen dat er des-
kundigheid is op elke locatie, is op iedere 
locatie een ‘driehoek’ gevormd. 
Een driehoek bestaat uit een specialist ou-
derengeneeskunde (SO), (praktijk-)verpleeg-
kundige en leidinggevende. Hiermee wordt 
zowel de inhoudelijke deskundigheid, als 
de bedrijfsvoering op de locaties verstevigd 
en geborgd. Deze driehoek van professio-
nals kan een intensievere relatie opbouwen 
met de cliënt en zijn naasten en met alle 
betrokken medewerkers van de locatie. 
De leidinggevende heeft in de driehoek de 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoe-
rende	randvoorwaarden	zoals	financiën	en	
personeelsmanagement. 
Afhankelijk van de cliëntendoelgroep kan 
de driehoek worden aangevuld met een 
psycholoog. Als de situatie dat vraagt, kan
ook een ander teamlid of vertegenwoordiger 
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van de cliëntenraad uitgenodigd worden bij 
het driehoeksoverleg. De coronacrisis heeft 
het werken in de driehoek een boost 
gegeven. Men wist elkaar snel te vinden. 
Daardoor kon in de coronaperiode slag-
vaardig geacteerd worden op (individuele) 
behoeftes van cliënten. 
Het werken met de A3 jaarsystematiek 
ondersteunt de PDCA-cyclus en het voort-
durend leren en verbeteren van kwaliteit.

2.6.  
Leren en werken aan kwaliteit

Voor de deskundigheidsbevordering van 
medewerkers wordt gewerkt vanuit een 
nieuwe visie op leren en ontwikkelen, 
passend bij het gedachtegoed van 
presentie en hartveroverend. Doel is dat de 
cliënt dit ervaart aan de kwaliteit van zorg 
en in bejegening. 
Per cliëntendoelgroep worden leerpaden 
en leergangen ontwikkeld, met daarnaast 
ruimte voor individueel en teamleren. 
Leerinterventies worden ingezet, 
ondersteunend aan het vakmanschap van 
de	medewerker,	met	specifiek	aandacht	
voor	reflectie	op	het	eigen	handelen.	Er	
wordt een evaluatieproces ontwikkeld dat 
de kwaliteit en resultaat van trainingen 
borgt.

Tijdens de coronaperiode zijn alleen de 
trainingen bedrijfshulpverlening (BHV) en 
voorbehouden risicovolle handelingen 
(VRH) doorgegaan in aangepaste vorm.  
Veel van de overige trainingen moesten  
helaas worden afgelast. De afweging van 
het wel of niet door laten gaan van trainin-
gen gebeurt in overleg met de locatiehoof-
den, waarbij de afweging wordt gemaakt: 
wat moet voor de veiligheid van cliënten 
en/of de bevoegdheid van medewerkers, 
gaat door op individueel of teamniveau. 
Wat uitgesteld kan worden, stellen we uit 
of zoeken we alternatieven voor. 
Voor het landelijk project ‘Extra handen 
in de zorg’ is gebruik gemaakt van gratis 
e-learning. Deze e-learning is ook aan alle 
andere zorgmedewerkers aangeboden. 

Voor de begeleiding van leerlingen op de 
werkvloer op alle woningen is een praktijk-
begeleider ingezet die naast de werkbege-
leider zorgt voor een optimaal leerklimaat. 
Op deze wijze kan men direct leren van 
elkaar. Daarnaast biedt de verpleegkundige 
niveau 4 zorgmedewerkers op de woningen 
‘training on the job’ (TOJ) waardoor de des-
kundigheid op de werkvloer wordt vergroot.

2.6.a. 
Lerend netwerk

Binnen Norschoten is er uitwisseling van 
medewerkers om bij elkaar in de keuken 
te kijken en mee te lopen op andere 
locaties en afdelingen. Ook kan een collega 
gevraagd worden met een frisse blik mee 
te kijken in een huiskamer of met een 
individuele cliënt. In de presentiescholing 
is exposure op een andere dan de eigen 
woning één van de leerinterventies. 
Met Zorggroep Ena en NeboPlus is een 
formeel lerend netwerk opgezet. Daarnaast 
zijn met meerdere organisaties in de regio 
lerende netwerkcontacten op verschillende 
niveaus (bijvoorbeeld Ruimzicht, Opella, 
WZU Veluwe, Charim, De Rozelaar,  
’s Heeren Loo, Advisium en Actiz). 

2.7.  
Personeelssamenstelling

De leidinggevenden van de locaties hebben 
zelf	binnen	de	financiële	kaders	de	moge-
lijkheid om een goede samenstelling van 
medewerkers te formeren die afgestemd is 
op de cliënt en voldoet aan de eisen die het 
kwaliteitskader stelt. 
Leidinggevenden volgen workshops voor 
strategische personeelsplanning op hun 
locatie. 
Om nieuwe medewerkers wegwijs te 
maken in de organisatie en het inwerken 
soepel te laten verlopen (boeien en binden 
van medewerkers om uitstroom te vermin-
deren) is een organisatiebuddy aangesteld. 
Norschoten is aangesloten bij project  
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‘organisatiebuddy’ van Werkgeversvereniging 
voor Zorg en Welzijn in Gelderland (WZW).
Voor de verzuimbegeleiding werken we vanaf 
1 januari 2020 met een nieuwe arbodienst. 
De ervaringen om beter te sturen op verzuim 
zijn positief. Tijdens de coronaperiode is 
extra begeleiding aangeboden aan medewer-
kers en teams.
Invalkrachten worden ingewerkt en er wordt 
gezorgd voor back-up door vaste medewer-
kers vanuit een naastgelegen woning. 
Meer	inzet	van	specifieke	zorgcampagnes	
(social media en proactieve werving) in het 
kader van krapte op de arbeidsmarkt zorgt 
nog steeds voor nieuwe medewerkers.

De roostering wordt digitaal ondersteund 
met InPlanning. Medewerkers kunnen zelf 
roosteren, wat ze meer regie geeft over hun 
eigen rooster. Jaarlijks worden per team 
nulrondegesprekken gevoerd, waarin vaste 
roosterwensen onderling worden afgestemd 
en vastgelegd. 
Leidinggevenden zijn geschoold in het werken 
met capaciteitsplanning, om beter te kunnen 
te kunnen sturen op inzetbaarheid van mede-
werkers in relatie tot de zorgbehoefte. 

2.8.  
Gebruik van hulpbronnen

De gebouwen zijn allemaal nieuw of ge-
renoveerd. Eén locatie is dertien jaar oud; 
onderzoek naar renovatie is gaande. De 
gebouwen van Norschoten voldoen allemaal 
aan de huidige wensen van de cliënt. Iedere 
cliënt heeft een eigen kamer met pantry. Op 
vijf van de zeven locaties (uitzondering zijn de 
Kweekweg en Garderen) hebben de cliënten 
ook een eigen toilet en doucheruimte.

Materialen en hulpmiddelen zijn allemaal 
aanwezig. De uitleen en het onderhoud zijn 
geborgd. 
Bijzondere voorzieningen zijn in ruime mate 
aanwezig: braintrainers, tovertafels, beleve-
niskoffers,	motomed,	fietslabyrinth,	Qwiek.
up, cradle, iPads e.d. In de coronaperiode is 
een begin gemaakt met Norschoten-TV.  

Dit voorziet in een behoefte van cliënten voor 
het beleven van kerkdiensten, welzijnsactivi-
teiten en biedt mogelijkheden voor behande-
ling op afstand. Norschoten-TV wordt inmid-
dels breed ingezet in de gehele organisatie. 

Iedere medewerker heeft een eigen e-mailac-
count gekregen. Gezamenlijke mappen op de 
server zijn geautoriseerd op functiegroepen 
in plaats van individuele personen. Hiermee 
wordt de bescherming van vertrouwelijkheid 
van documenten beter gewaarborgd. 
Voor het op afstand vergaderen en commu-
niceren wordt Microsoft Teams ingezet.

Norschoten	is	financieel	gezond.	Sturen	op	
betrouwbare en recente cijfers blijft nood-
zakelijk om ook voor de toekomt gezond te 
blijven. We zoeken daarom steeds naar wat 
er verbeterd kan worden, wat ondersteu-
nend is in het proces en past bij hartverove-
rend organiseren. 

2.9. 
Gebruik van informatie

De waarderingen op Zorgkaart Nederland 
en de informatie uit familiegesprekken en 
MDO’s worden gebruikt om te leren en te 
verbeteren. De gegevens worden op team-
niveau besproken. Op organisatieniveau 
worden de gegevens uit Zorgkaart Nederland 
verwerkt in het kwaliteitsdashboard. 

In het voorjaar 2020 zou worden gestart met 
Q-DNA	als	een	eenduidig	instrument	om	de	
cliëntervaring organisatiebreed op dezelfde 
manier te meten. Door de coronacrisis is 
dit vertraagd. We verwachten in het laatste 
kwartaal 2020 hier alsnog een start mee te 
kunnen maken.
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Zorgkaart Nederland per 1 september 2020

aantal waarderingen gemiddelde waarderingen

locatie Kweekweg 94 8,2

locatie Garderen 15 8,2

locatie Kootwijkerbroek 50 8,1

locatie Putten 38 8

Revalidatie Barneveld 72 8,5

Elspeet 36 8

locatie Klaverweide 98 8,5

Hospice Barneveld 48 9,6

locatie Barneveld/Elim 28 8,3

locatie Drostendijk 42 8,1

Totaal Norschoten 522 8,4
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3.1. 
Trends vanuit strategienotitie 
en plannen van de locaties

3.1.a. 
Algemeen

• Het behouden van lessons-learned 
gedurende de coronaperiode. 

3.1.b.  
Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning

• Het is een blijvend aandachtspunt om 
nog meer te werken vanuit wens/
behoefte van de cliënt (‘Ja, en-cultuur’) en 
present aanwezig te zijn Presentiege-
richt werken is de basis. Het netwerkbe-
raad wordt gebruikt als hulpmiddel voor 
het kennen van de cliënt en voor familie-
participatie. Afspraken die met cliënten 
zijn vastgelegd in het zorgleefplan zijn 
leidend (geaccepteerde risico’s). 

• Cliënten krijgen, mede vanwege de 
wachtlijsten, alleen een indicatie bij 
complexe	of	in	specifieke	situaties.	
Wanneer de cliënt Norschoten binnen-
komt,	vraagt	dit	specifieke	zorg	en	
begeleiding. Inzet van gespecialiseerde 
ondersteuning zoals (externe) 
orthopedagoog en psycholoog onder-
steunt de zorgmedewerker. Sneller 
inzetten van (externe) deskundigen zoals 
een orthopedagoog of psychiater is 
gewenst om medewerkers te begeleiden 
bij cliënten met hun complexe zorgvragen 
(bijvoorbeeld via CCE of Advisium). Met 
deze inzet kan de cliënt zo veel mogelijk 
zichzelf zijn en blijven. 

3.1.c. 
Wonen en welzijn

• De behoefte aan meer rust op de 
huiskamers

  Hierin spelen verschillende factoren een 
rol. Het heeft o.a. te maken op de visie op 
wonen; van wie is de huiskamer? Het is 
vooral van belang om dit samen met 
cliënten en familie op te pakken, met als 
uitgangspunt het belang van de cliënt. Op 
iedere woning zullen familiegesprekken 
worden gehouden om gezamenlijk te 
bepalen hoe we hier vorm aan gaan geven. 

• De behoefte aan meer welzijn op de 
woningen; 

 Inzet van welzijnsbegeleiders meer aan 
de teams van de woning verbinden. Dit 
wordt opgepakt in samenwerking met de 
coördinator welbevinden.

• Geestelijk verzorgers ontwikkelen een 
veelzijdiger aanbod voor de woningen. 
Signalen van eenzaamheid en behoefte 
aan zingeving op woningen worden 
opgepakt. De vakgroep geestelijke 
verzorging gaat met de zorgteams 
inventariseren waar behoefte aan is en 
zal een rol nemen in de verbinding met 
plaatselijke kerkelijk werkers. 

• Het project voeding en gastvrije zorg 
wordt geïmplementeerd. 

3.1.d.  
Veiligheid

• Geaccepteerde risico’s worden vast-
gelegd in het zorgleefplan van de cliënt. 

• Er wordt gewerkt met aandachtsvelders 
medicatie, decubitus, infectiepreventie 
en voedselveiligheid.

• Ongewenste of gevaarlijke situaties 
(bijvoorbeeld ernstig probleemgedrag) 
moeten altijd worden opgelost met 

Thema’s van het kwaliteitskader: 
voornemens 20213
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vrijwillige zorg. Slechts als laatste red-
middel en onder bepaalde voorwaarden 
mag onvrijwillige zorg worden ingezet. 
Dan wordt gehandeld volgens een 
stappenplan uit het Wzd-beleidsplan. 

• Het Landelijk Schakelpunt Medicatie 
(LSM) wordt begin 2021 operationeel. 
Dit zorgt voor kwaliteitsverhoging in 
het uitwisselen van o.a. medicatie-
informatie van de cliënt.

• Mondzorg blijven monitoren.
•	 Interne	audits	op	specifieke	

onderwerpen (o.a. voedselveiligheid).
• Bevoegd- en bekwaamheid 

medewerkers uitzendbureaus worden 
steekproefsgewijs gecheckt. 

3.1.e.  
Leren en werken aan kwaliteit

• Opleiden is belangrijk om de 
deskundigheid van de medewerkers op 
peil te houden en te vergroten. Hiermee 
creëren we ook onze eigen kweekvijver 
van nieuw medewerkers. Voorbeelden 
van deskundigheidsbevordering zijn 
de verdere implementatie van de 
ABC-methodiek (onbegrepen gedrag), 
presentiescholing, het ontwikkelen van 
leerpaden	en	leergangen	voor	specifieke	
doelgroepen en de ontwikkeling van 
e-learning.

• Medewerkers worden intern opgeleid 
en gevraagd/gestimuleerd zich verder 
te ontwikkelen. In het kader daarvan 
volgen momenteel 25 medewerkers de 
1-jarige niveau 2-opleiding tot helpende 
+. Dit in samenwerking met het 
Hoornbeeck College te Amersfoort.

• De wens om scholing op maat te geven, 
aansluitend bij de praktijk van de 
specifieke	doelgroepen	in	Norschoten	
krijgt vorm in de nieuwe visie leren en 
ontwikkelen. 

• Het positioneren van de 
verpleegkundigen op de locaties: 
Hiermee is al een kwaliteitsslag gemaakt. 
De positie van de verpleegkundigen 
heeft	ook	effect	op	de	rol	van	de	evv’ers.	

De	verpleegkundige	is	specifiek	medisch	
gericht, de VIG’er meer op het wonen 
en totale welbevinden van de cliënt. Dit 
is belangrijk om te behouden. In 2021 
moet een bezinning plaatsvinden over 
de evv-rol. 

• Overwegen om deskundigheid 
voor groepsdynamische processen 
aan	te	trekken	voor	specifieke	
doelgroepen (bijvoorbeeld psychiatrisch 
verpleegkundige, social work, MMZ).

• Inzet van professionele begeleiding bij 
moreel beraad of intervisie is wenselijk 
om	te	reflecteren	op	eigen	handelen	en	
casuïstiek en om dilemma’s met elkaar 
te bespreken. Zo leren we een betere 
match te maken tussen de hulpvraag 
van de cliënt en de begeleiding die 
hiervoor nodig is.

• Het inzetten van prisma-analyses voor 
het leren en verbeteren van processen.

• De visie op kwaliteit wordt herzien en 
aangepast aan de processen volgend uit 
hartveroverend. Uitgangpunt is: kwaliteit 
is van iedereen.

• We blijven gebruikmaken van onze 
lerend netwerken. 

3.1.f.  
Leiderschap en management

• De samenhorigheid in de teams was 
groot; dit willen we vasthouden door 
medewerkers te zien, te horen en te 
waarderen. 

• De wens aan meer multidisciplinaire 
verbinding en samenwerking dáár 
waar de cliënt is. Meer betrokkenheid 
van behandelaren bij het zorgteam, 
daar waar de cliënt is. Dit proces wordt 
ondersteund door hartveroverend.

• Het werken in de driehoek verder 
vormgeven. Ieders rol en positie moet 
verder uitgewerkt worden ten aanzien 
van wederzijdse verwachtingen en 
verantwoordelijkheden. De coronacrisis 
heeft een boost gegeven aan het werken 
in de driehoek. Onder druk kwam iets 
moois tot stand. Dit willen we behouden 
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en versterken.
• De leidinggevende richten zich minder 

op de inhoud van het werk en meer op 
het faciliteren van randvoorwaarden 
voor de teams, zodat zij goed kunnen 
werken. Situationeel leidinggeven.

• Onderzoek naar de zorg aan 
specifieke	doelgroepen	en	daarin	een	
weloverwogen keuze maken.

• Locaties Elspeet en Garderen bereiden 
zich voor op uitbreiding vanwege 
de toenemende zorgvraag Wlz. Een 
uitdaging is ook het vinden van 
kwalitatief goede medewerkers. 

3.1.g. 
Personeels-samenstelling

• Capaciteitsplanning: het werken met een 
jaarurensystematiek	en	het	flexibeler	
inzetten van medewerkers bijvoorbeeld

 bij meerzorg zal verder uitgewerkt 
worden. Voorwaarde is voldoende 
personele bezetting. 

• Het ziekteverzuim is redelijk laag (5,1%), 
maar blijft altijd een aandachtspunt, 
samen met PO&O en de arbodienst. 

• Door de intern gerichte opleidingen 
zijn er veel mogelijkheden voor door-
stroming van medewerkers naar een 
hoger niveau. Dit geeft een boost aan 
energie op de woningen. Het verbindt 
mensen en geeft inspiratie aan anderen. 

3.1.h. 
Gebruik van hulpbronnen

• Er is een behoefte aan meer inzet van
  domotica. Dit betreft enerzijds de kwaliteit 

van zorg en anderzijds de arbeidskrapte. 
• Digitalisering van het behandelaanbod 

moet worden onderzocht. 
• Landelijk Schakelpunt Medicatie in 

Medimo voor medicatieveiligheid wordt 
geïmplementeerd.

• Vernieuwen intranet voor medewerkers, 
passend bij de beweging hartveroverend.

• Microsoft Teams voor het op afstand 

vergaderen en communiceren.
• Access Management wordt verder uitge-
 rold. Dit zorgt er voor dat enerzijds de
 beveiliging van Norschoten wordt geopti-
 maliseerd en anderzijds dat medewerkers 

minder wachtwoorden hoeven te ont-
houden en minder vaak op verschillende 
systemen hoeven in te loggen.

3.1.i. 
Gebruik van informatie

• Familie wordt actief gevraagd om Zorg-
 kaart Nederland in te vullen. Uitkomsten 

worden gedeeld in teambesprekingen en 
in het management-dashboard. 

• Informatie uit gesprekken van familie 
met leidinggevenden (complimenten en 
klachten) worden gedeeld met de teams. 

•	 Q-DNA	wordt	ingezet	als	instrument	om	
cliëntervaringen organisatiebreed op 
dezelfde manier te meten.

3.2. 
Monitoring van de uitvoering 

De plannen per locatie zijn met de ver-
tegenwoordigers van de cliëntenraad en 
de zorgteams tot stand gekomen. Het 
kwaliteitsplan wordt 2 tot 4 keer per jaar 
geagendeerd op teambesprekingen, in de 
driehoek en met de vertegenwoordigers 
van de cliëntenraad. In de bijlagen nr 1 -7 
zijn per woonlocatie een evaluatie 2020 en 
een verbeterplan 2021 opgenomen. Orga-
nisatiebreed zijn de plannen voorgelegd 
aan de cliëntenraad, de PAR en de com-
missie kwaliteit en veiligheid. De PDCA van 
de kwaliteitsplannen is geborgd in de A3 
systematiek en de jaaragenda. De jaaragen-
da 2021 bevat alle data en agendering voor 
raad van toezicht, medezeggenschapsra-
den en het MT. De informatie vloeit via de 
interne structuur van de organisatie terug 
naar de locaties en vice versa. 
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Voldoende	gekwalificeerde	medewerkers	op	de	juiste	tijd	en	op	de	juiste	plaats	
kunnen inzetten, is een uitdaging nu de vraag naar zorgmedewerkers groter is dan 
het aanbod. Leidinggevenden hebben workshops gevolgd voor een strategische 
personeelsplanning op hun locatie. Samen met leidinggevenden wordt het 
strategisch personeelsplan als groeimodel verder uitgewerkt. 

Thema’s uit het kwaliteitskader ten 
aanzien van medewerkers 4 

4.1.  
Speerpunten hartveroverend

Hartveroverend ondersteunt het presentie-
gericht werken van ‘hart tot hart’. Daarbij 
gaan we uit van vakmanschap, vertrouwen 
en verbinding. Werken vanuit de relatie en 
niet vanuit de regels. We nodigen mede-
werkers uit tot eigenaarschap. Dit is een 
nieuwe manier van werken; experimenteel 
vaststellen wat werkt en dat betekent ook 
fouten durven en mogen maken. De vol-
gende speerpunten zijn geformuleerd:
• meer verantwoordelijkheden en 
 bevoegdheden bij de teams
• minder bureaucratie en geen hiërarchie
• relationeel werken meer handen en 
 voeten geven in het dagelijkse werk
•	 reflectie,	leren	en	ontwikkelen
• aantoonbaar versterken vakmanschap
• continu samen leren
• afspraken over teamleren, multi- 
 disciplinair teamoverleg, methodisch 
 werken en scholingsbeleid
• voldoende tijd en ruimte om te leren: 
	 feedback,	intervisie,	reflectie,	scholing,	
 meelopen bij een collega-organisatie
• begeleiding door praktijkbegeleiders 
 en praktijkverpleegkundigen.
• Aandacht voor omgaan met 
 zorgdilemma’s (moreel beraad).

4.2.  
Speerpunten 
arbeidsmarktaanpak

• Wervingsacties worden gecoördineerd  
 door de recruiter.
• De aanpak wordt gericht op werving  
 onder diverse doelgroepen, o.a. 
 zij-instromers.
• We zijn aangesloten bij het WZW-
 netwerk ‘Nieuwkomers op de markt’. 
• ‘Tell your friend’, waarin eigen mede-
 werkers als ambassadeurs het werken 
 bij Norschoten promoten.
• Complexere zorg vraagt andere compe- 
 tenties van medewerkers; dit wordt  
 meegenomen in de werving en scholing.
• Strategische personeelsplanning door 
 leidinggevenden.

4.3.  
Speerpunten in- en   
uitstroom van medewerkers

• Begeleiding nieuwe medewerkers met 
 inzet van organisatiebuddy.
• On-boardingsprogramma ontwikkelen.
• Aandacht voor doorstroommogelijk-
 heden huidige medewerkers. 
• Deelname aan WZW-project ‘succesvol 
 ouder worden in de zorg’.
• Inzetten op verzuimtrajecten in 
 samenwerking met de arbodienst.
• Implementatie leermanagementsysteem 
 en e-learning.
• Strategisch opleidingsplan.
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4.4.  
Overzicht in-en uitstroom van medewerkers t/m 30 september 2020

De zorg

Totaal per functie (niveau)in de zorg In Uit

Sfeermaker 17 16

Huiskamerassistent 3 1

Assistent woonzorgbegeleider niveau 1 9 14

Woonzorgbegeleider niveau 2 / helpende 29 22

Woonzorgbegeleider niveau 3 25 30

woonzorgbegeleider niveau 4 1 0

Eerstverantwoordelijk verzorgende 1 2

(Praktijk) verpleegkundige 10 11

Totaal 95 96

Behandelaren en welzijn

Totaal per dienst In Uit

Arts 1 0

Geestelijke verzorger 1 0

Psycholoog 0 1

Diëtist 2 2

Fysiotherapeut 1 0

Maatschappelijk werker 0 1

(Assistent) ergotherapeut 1 1

Logopedist 1 0

(Assistent) welzijnsbegeleider 4 4

Totaal 11 9
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Ondersteunende diensten

Totaal per dienst In Uit

Facilitaire dienst 10 7

PO&O 5 3

Planbureau 1 0

OR-ondersteuning 1 1

Financiële administratie 0 1

Informatie en automatisering 1 0

Kwaliteit, beleid en innovatie 0 1

(Project) management 3 1

Totaal 21 14

De ratio personele kosten versus opbrengsten is 66%.
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De juiste randvoorwaarden5 
5.1. 
Aanvullende diensten

Naast langdurige zorg heeft Norschoten 
ook dagcentrums op verschillende locaties. 
De deskundigheid van welzijnsbegeleiders 
wordt in Norschoten organisatiebreed 
ingezet en gecoacht vanuit de afdeling 
welbevinden. 
Norschoten heeft een kennis- en behandel-
centrum waar vanuit ook aan Wlz-cliënten 
behandeling en begeleiding wordt aange-
boden zoals ergotherapie, fysiotherapie, 
logopedie, muziektherapie etc. De (praktijk)
verpleegkundigen zijn als vakgroep geposi-
tioneerd bij het KBC en zijn verbonden aan 
vaste woonlocaties. 
De diensten en plannen van deze drie or-
ganisatieonderdelen worden uitgebreider 
beschreven in de bijlagen; hieronder een 
korte samenvatting. 

5.1.a. 
Dagcentrum Norschoten 

Voor Norschoten zijn de dagcentrumloca-
ties een belangrijk organisatieonderdeel. 
Norschoten biedt geen thuiszorg. Bezoek 
aan het dagcentrum is daarom een be-
langrijke voordeur naar een verblijfslocatie 
van Norschoten. De cliënten die naar een 
dagcentrum komen, verhuizen na verloop 
van tijd vaak naar een woonlocatie. Er 
wordt onderzocht of verdere uitbreiding 
van dagcentrums tot de mogelijkheden be-
hoort. Dagcentrums wordt geboden aan de 
cliëntendoelgroepen psychogeriatrie en so-
matiek. Eén dagcentrum is gespecialiseerd 
in de doelgroep cliënten met Parkinson.

5.1.b. 
Welbevinden 

Welzijnsbegeleiders werken als vakgroep 
vanuit de afdeling welbevinden op iedere 
locatie van Norschoten. Ze zorgen voor 
een zinvolle dagbesteding van cliënten en 
coachen medewerkers en naasten om goed 
te kunnen aansluiten bij de behoefte van 
de cliënt. 
Beweegagogen stimuleren het beweegkli-
maat in Norschoten en zorgen dat voor 
iedere cliënt beweegdoelen zijn opgeno-
men in het zorgleefplan.
De inzet van alle vrijwilligers wordt vanuit 
de afdeling welbevinden gecoördineerd en 
geborgd.
Organisatiebreed vieren we de dag van de 
vrijwilliger. Dit jaar was dat in aangepaste 
vorm in verband met de coronamaatrege-
len. Vrijwilligers wordt scholing aangeboden, 
zoals ‘verslik u niet’, omgaan met dementie 
en onbegrepen gedrag, en presentie.
 

5.1.c. 
Kennis- en behandelcentrum 
 
Norschoten wil de expertise op gebied van 
behandeling vergroten, onder andere door 
opleidingshuis te zijn voor specialist oude-
rengeneeskunde en een opleidingsplaats 
te bieden voor een GZ-psycholoog. Ook is 
een wetenschapscommissie geïnstalleerd. 
De expertise ten aanzien van de ziekte van 
Parkinson en NAH wordt uitgebreid. De 
plannen voor een transmuraal gezondheids-
centrum worden verder uitgewerkt in sa-
menwerking met ketenpartners in de regio.
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5.2. 
Kwaliteit 

Kwaliteit gaat in Norschoten over de kwa-
liteit van onze zorg- en dienstverlening én 
een goede interne organisatie. Ons doel is 
voortdurend de kwaliteit van de zorgverle-
ning te verbeteren met als gevolg tevreden 
zorgvragers én tevreden en professionele 
medewerkers: goede zorg én mooi werk. 
Kwaliteit is van iedereen, organisatiebreed: 
iedere medewerker is betrokken en neemt 
vanuit de eigen rol en deskundigheid ver-
antwoordelijkheid. 

Meten en weten van kwaliteit is een be-
langrijk gegeven om te sturen op goede 
kwaliteit van zorg. Norschoten heeft de 
A3 jaarplansystematiek geïmplementeerd, 
waarin gebruik wordt gemaakt van de 
kwaliteitscirkel Plan-Do-Check-Act. Iedere 
leidinggevende heeft een digitaal A3 jaar-
plan. De onderwerpen uit het A3 zijn veelal 
tot stand gekomen vanuit de teams. Met 
behulp van het A3 jaarplan en de structu-
rele gesprekken aan de hand van het A3 
jaarplan worden resultaten geëvalueerd en 
geborgd. Op deze manier creëert Norscho-
ten een proces van continu leren en verbe-
teren. 
Norschoten heeft een kwaliteitsdashboard 
waar de cruciale processen worden gemo-
nitord.	Norschoten	is	HKZ-gecertificeerd.	
Interne en externe audits worden volgens 
een vaste planning gehouden.
Niet alles wat waarneembaar is, is ook te 
meten in harde cijfers. Het gaat er om dat 
cliënten ‘goede zorg’ en medewerkers ‘mooi 
werk’ ervaren. Daarom maken we naast 
Q-DNA	en	Zorgkaart	Nederland	ook	gebruik	
van het delen van ervaringsverhalen.

Norschoten neemt deel aan bijeenkomsten 
binnen de veiligheidsregio waar gesproken 
wordt over bestaande plannen. Norscho-
ten loopt in de voorhoede als het gaat om 
calamiteitenplannen en zorgcontinuïteits-
plannen. Omdat de brandweer te weinig 
oefenplekken heeft, heeft Norschoten zich 
aangeboden als locatie voor extra brand-
weeroefeningen.

Norschoten heeft een werkgroep die zich 
bezig houdt met informatiebeveiliging (NEN 
7510). 
De invoering is gepland in het laatste 
kwartaal 2020. De verwachting is dat Nor-
schoten daarna aan de gestelde eisen zal 
voldoen. 

5.2.a. 
Professionele adviesraad (PAR)

De professionele adviesraad is een onaf-
hankelijk adviesorgaan ten behoeve van 
de raad van bestuur en het management-
team binnen Norschoten. De PAR wordt in 
november	2020	officieel	geïnstalleerd.	De	
PAR zet zich in voor het verdere professio-
naliseren van de beroepsgroepen verple-
ging, verzorging, behandeling en begelei-
ding, waardoor een optimale kwaliteit van 
zorg wordt geleverd. De leden benutten 
hun eigen deskundigheid en expertise om 
een koppeling tussen beleid en praktijk te 
bewerkstelligen. 
Doelstellingen van de PAR: 
• denkt vanuit de eigen professionaliteit 

met de raad van bestuur en de MT-leden 
mee over vakinhoudelijke onderwerpen 
en geeft hierover gevraagd en onge-
vraagd advies 

• levert een bijdrage aan het zorginhoude-
lijk beleid van Norschoten

• betrekt collega-vakgenoten hierbij (in- en 
extern) met als uiteindelijke doelstelling 
de kwaliteit van de zorg van Norschoten 
te verbeteren

• levert een bijdrage aan de vakontwikke-
ling van de beroepsgroepen verpleging, 
verzorging en begeleiding. 
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bijlagen
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Norschoten locatie Klaverweide
Klaverweide 1

3773 AW Barneveld 

Omgeving:
Kleinschalig wonen in een open woonwijk, nabij park en station, grote besloten tuin met 
terrassen, looppaden, moestuin met kas, generatietuin.

Informatie cliënten
Woning 1 t/m 4 Woning 5 en 6

Begane grond en eerste etage Tweede etage

28 cliënten psychogeriatrie 
(en 1 cliënt tijdelijke zorg) Wlz

16 cliënten somatiek Wlz

Zorgprofiel	VV	5:	20 Zorgprofiel	VV	6:	7

Zorgprofiel	VV	7:	3 Zorgprofiel	VV	7:	1

Zorgprofiel	VV	6:	2 Zorgprofiel	VV	8:	2

Zorgprofiel	LG	6:	2 Zorgprofiel	LG	5:	1

Zorgprofiel	VG	5:	1 Zorgprofiel	LG	6:	6

Bijlage 1

Deel 1
Persoonsgerichte zorg • Ook in periode van corona is dit gebleven, er zijn nieuwe vormen 

bedacht (FaceTime e.d.), toch waren er ook schrijnende situaties rond 
overlijden en de bezoekregeling.

• De coronaperiode gaf ook veel andere uitingen waarin compassie toch 
vorm kon krijgen.

• Minder waarderingen op zorgkaart.nl dan andere jaren, gem. blijft 
rond 8,5.

• Onverminderd wordt gerapporteerd met de methode OAR, en op de 
zorgdoelen.

• Door de functiemix / teamsamenstelling wordt nabijheid gegeven 24/7.

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 2 Thema’s uit het kwaliteitskader
Wonen en welzijn • De kwaliteit van wonen en welzijn is goed. 

cliënten • Coronaperiode heeft familieparticipatie wel veranderd en soms ook  
verminderd.

• Vrijwilligers zijn langzaam teruggekomen na de coronaperiode.

• Op woning 5-6 startte sept 2020 een bijzondere vrijwilliger uit Hongarije 
(Europees uitwisselingsproject studenten).

Veiligheid cliënten • Wet zorg en dwang: de 1e aanzet is gegeven. Scholing voor medewerkers 
moet nog uitgevoerd. Interdisciplinair wordt meer nauwgezet geëvalueerd 
en afgebouwd / minder ingezet dan voorheen. 

• Medicatie: verbeterplan vanaf sept 2020. 

• Decubitus: onveranderd laag.

• In voorjaar 2020 is het reageren door team woning 1-4 op alarmering van 
de aanleunwoningen Klaverweide gestopt. 

Leren en werken 
aan kwaliteit

• Scholing heeft t.g.v. corona een periode stil gelegen. Vanaf september 2020 
wordt e.e.a. weer opgepakt binnen de richtlijnen die er dan zijn.

• Begin 2020: training ABC-methodiek (methodische aanpak 
omgaan onbegrepen gedrag). Eén van de evv’ers is trainer ABC.

• MDO’s zijn in 2020 uitgevoerd. Leidinggevende is niet meer 
betrokken, tenzij op aanvraag. Kern MDO is arts en evv’er, en 
op woning 1-4 de psycholoog. Naaste van cliënt wordt goed 
geïnformeerd. Soms live aanwezig, soms digitaal. Of afwezig. Altijd voor en 
na goed geïnformeerd door evv’er.

• Verwerken van MIC’s (analyse door evv’er, leidinggevende en zo nodig arts) 
is vanaf september 2020 geïmplementeerd door de 1e analyse bij de evv’er 
te laten.

• MIM’s. Situaties worden in werkoverleg en individueel besproken. Casus 
moet interdisciplinair om de cliënt en medewerker (s) opgepakt worden. 
Geriatrieverpleegkundige is hierin goed van betekenis.

Gebruik van 
informatie

• Minder waarderingen op Zorgkaartnederland.nl. Gemiddelde waardering 
8,5

• Het team ontvangt veel waardering. Dit uitte zich o.a. in de coronaperiode 
en in periode na overlijden.

• De inhoud van evaluatiegesprekken, klachtgesprekken etc. worden gedeeld 
met het team. 

Gebruik van • Ongewijzigd

hulpbronnen • In coronaperiode: coronaliveblog voor medewerkers. 

• In de werkoverleggen worden geen notulen meer gemaakt, alleen actie-/
besluitenlijst.

• Info voor medewerkers komt op de werkmail en teammail.

Leiderschap en 
management

• Het werken in de driehoek (leidinggevende, specialist ouderengeneeskunde 
en verpleegkundige) kreeg een boost in de coronaperiode. Nu weer maan-
delijks overleg. De contacten zijn goed. Tijd nemen om met elkaar te praten, 
verwachtingen uit te spreken en te benoemen in welke richting we bewegen.

• In 2020 startte de ondersteuning voor leidinggevenden voor de cultuurver-
andering hartveroverend, in intervisiegroepen.

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Informatie medewerkers 

Woning 1 t/m 4 Woning 5 en 6

57 zorgmedewerkers, fte 27,53 35 zorgmedewerkers, 17,2 fte: 

Verdeling functies en niveaus

Woning 1 t/m 2
Evv’er: 1, fte 0,67
Woonzorgbegeleider niv. 3: 14, fte 7,25 

Verdeling functies en niveaus

Evv’er- i.o. : 1, fte 0,67 
Verpleegkundige niveau 4: 4, fte 2,67
Woonzorgbegeleider niveau 3: 15, fte 8,54 

Helpende plus, niveau 2+: 1, fte 0,44 Helpende plus niveau 2+: 4, fte 1,06 

Woonzorgbegeleider niveau 2: 4, fte 1,78 Woonzorgbegeleider niveau 2: 6, fte 1,32

Assistent woonzorgbegeleider niveau 1:  
5, fte 1,57

Assistent woonzorgbegeleider niveau 1: 3, fte 1,44

Sfeermaker: 5, fte 1,02

Woning 3 t/m 4
Evv’er: 1, fte 0,78
Evv’er i.o.: 1, fte 0,67
Woonzorgbegeleider niveau 3: 13, fte 6,33 
Woonzorgbegeleider niveau 3 i.o.: 2, fte 1,78
Helpende plus niveau 2+: 1, fte 1, 45
Woonzorgbegeleider niveau 1, fte 0,67
Assistent woonzorgbegeleider 3, fte 1,2
Sfeermaker: 5, fte 1,49

Sfeermaker: 1, fte 0,22

1 Bbl-leerling niveau 3 / per team / totaal 2 1 Bbl-leerling per team / totaal 1

Informatie cliënten

2019 2020 2021

Niveau 1 14,71 14,89 13,23

Niveau 2   5,34

Niveau 3 26,73 24,96 21,72

Niveau 4 2,25 2,25

Niveau 5   

Niveau 6 (SO)   

Behandelaren   

Overig zorgpersoneel   

Totaal 41,44 42,1 42,54

Locatie Klaverweide (woning 1-6)

Vrijwilligers: 

35	specifiek	betrokken	bij	de	zorg	op	de	woningen
65 voor ondersteuning bij recreatieve en groepsactiviteiten e.d.

Binden van medewerkers door : 

• Individuele scholing / motivatie, gezien worden op allerlei formele en informele manieren.
• Teamcommitment vergroten door mensen bij elkaar te brengen.
• stagairs en sfeermakers door laten groeien binnen team zorg.

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau
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• Flexibele inzet uren van het zorgteam is nog niet gerealiseerd. Dit vraagt zorgvuldige uitleg aan het 
team. Door corona was hier geen gelegenheid voor. 

• IPVB/netwerkberaad is nog niet van de grond gekomen door corona. De uitrol iPVB is organisatie-
breed on hold gezet. De pilot loopt nu op een locatie. De uitkomst van de pilot wordt afgewacht.

• Domotica: op woning 1-4 is de Wzd ingegaan. Door arts en evv’er worden in samenspraak met psy-
choloog bekeken waar domotica ingezet gaat worden. Het is nog te vroeg om iets over het resul-
taat (veiligheid) te kunnen zeggen. 

• Het thema veiligheid medewerkers is in werkoverleggen besproken en er is een werkinstructie 
afgesproken. 

• In	de	coronaperiode:	eerst	meer	rust	omdat	er	geen	bezoek	was,	later	was	het	ook	weer	fijn	om	
wel bezoek in huis te hebben voor de onderlinge verbinding en sociale contacten.

• Personeelsbezetting kwantiteit en kwaliteit: Er zijn vacatures voor de functies van evv en verpleeg-
kundige, deze zijn moeilijk te vervullen. De evv-rollen zijn nu verdeeld over de verpleegkundigen, 
samen met het zorgteam (niveau 3). Dit zorgt voor kennisdeling in het team en het nemen van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het vraagt meer knowhow van iedereen en de coördinatie is 
bewerkelijker. 

• Roostering: het nulrondegesprek wordt gehouden in het najaar. De bezetting van het team is te 
groot om voldoende zichtbaar te zijn voor de roosteraar. De roosteraar is digitaal bereikbaar. De 
ideale situatie, dat het rooster steunend is, wordt nu nog niet behaald. De roosteraar zou meer in 
gesprek moeten gaan met medewerkers die het lastig vinden om zelf te plannen in InPlanning. 

• Interne opleiding is gestart in september: 
- 3 assistent woonzorgbegeleiders naar helpende
- 3 helpenden naar helpende plus
- 2 verzorgenden niveau 3 naar evv’er

• De coronaperiode is geëvalueerd en casuïstiek wordt besproken.

• Medewerkers hebben geen behoefte om op een andere woning mee te kijken. Ze hebben op dit 
moment genoeg aan zichzelf en het eigen team. Door voldoende bezetting is de noodzaak van 
uitwisselbaarheid er nu niet. Er zijn ook nadelen aan uitwisselbaarheid. Met name het kennen van 
de cliënt, de betrokkenheid bij de cliënt en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid als 
team. Nachtdiensten zijn wel uitwisselbaar.

• Team ervaart steun van leidinggevende.

• Faciliteren van kinderopvang is nog niets mee gedaan i.v.m. corona. 
Wordt meegenomen naar 2021.

• Cruciale processen: 
- infectiepreventie aandachtsvelders. Voorstel om hier een interne audit op te doen dit najaar.
- Rapporteren op doelen: systematiek OAR loopt goed, maar kan altijd nog beter. Het rapporteren 
komt jaarlijks terug in de werkoverleggen.
- Opvolging audit: besproken in werkoverleggen, en vrij vlot opgepakt.

• Balans werk/privé: gebruik van de groepsapp legt druk op sommige medewerkers. Enkeling wil 
daarom niet in de groepsapp. De privacy van cliënten kan op de groepsapp in het geding zijn.  
Dit wordt besproken in werkoverleg. 

• Veilig en gezond werken: team zoekt vooral steun bij elkaar en bij de leidinggevende. In coronape-
riode is het team sterker geworden door de Corona-uitbraak. Woningen 5/6 waren drie maanden 
dicht. Er is niemand geweest die zei: “dit trek ik niet meer”. Er is geen gebruik gemaakt van het aan-
bod voor steun van bijvoorbeeld psychologen of een evaluatie onder begeleiding van de leerbege-
leiders presentie. Er is wel veel steun ervaren van de twee welzijnsbegeleiders op deze woningen. 
Dat was top. 

 

Evaluatie kwaliteitsplan 2020
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Verbeterplan 2021

Welbevinden:

•  Presentie: hoe zie je de mens? Weten wat er op het spel staat. 

•  Meer integratie medewerkers welzijn en KBC op de woningen

•  Familie meenemen in het proces van achteruitgang en het afscheid.

•    Geestelijke verzorging kan meer zichtbaar, ondersteunend voor cliënt / netwerk en team.  
En	flexibel	in	werkvormen.	

Teamontwikkeling:

•  Inzet welzijnsbegeleiders: meer integratie op de woning en in het zorgteam. Het zorgteam kent 
   de mensen en hun behoeftes goed. Team is daar waar de cliënt is. Urgent ontwikkelpunt. 

•  Zingeving: niet in hokjes en functies denken, maar present aanwezig zijn als medewerker en 
   meer interdisciplinair werken. Lijnen korter maken, zodat je elkaar sneller vindt in het belang 
   van de cliënt. 

•  KBC en welzijn moet dichterbij zijn: ontwikkeling hartveroverend. Meer on-the-job coachen van 
   medewerkers door psycholoog en praktijk- en geriatrieverpleegkundige. Met elkaar 
   verantwoordelijkheid nemen: kwaliteit van zorg is van iedereen. 

•  Multi/interdisciplinair werken (minder protocollen en zonder nieuwe organogrammen)

•  Met elkaar het goede gesprek voeren. 

Personeelsplanning:

•			Inzet	flexibele	uren	team	zorg.	Medewerkers	in	uren	en	diensten	flexibeler	inzetten	om	beter		
aan te kunnen sluiten bij de zorgbehoefte van cliënten. 

•   Roosteraar: coachende rol naar medewerkers hoe met InPlanning te werken, zodat InPlanning 
meer ondersteunend wordt. 

•  Mogelijkheid kinderopvang onderzoeken samen met PO&O.

•  Ondersteuning van domotica en ICT is wenselijk. 

Binden van medewerkers: 

•  Meenemen in alle informatie, werkoverleggen, laagdrempelig zijn. 

•  In werkoverleg concrete zaken benoemen (geen vage praatjes). 

•  Zelf verantwoordelijkheid en actie laten nemen. Stimuleren om vlot de samenwerking te zoeken 
   met een collega van een andere discipline of binnen het eigen team te delen.

•		Zelfreflectie:	matchen	jouw	persoonlijke	eigenschappen	met	wat	de	organisatie	nodig	heeft	en	
   van je wil.

Domotica: 

•   Inzet in kader veiligheid/Wzd monitoren. Doel cliënt en medewerker ervaren veiligheid.  
Medewerker kan domotica adequaat inzetten. 

•  Uitluistersysteem updaten, vernieuwen.

Cruciale processen:

•  Interne audit infectiepreventie.

•  Scholing cruciale processen: systeem dat medewerkers actief faciliteert om deel te nemen. 

Leiderschap:

•  Verantwoordelijkheid bij het team (hartveroverend)

•  Verantwoordelijkheid van de locatie verder ontwikkelen (hartveroverend)

•  Het werken in de driehoek verder ontwikkelen

Facilitair:

•  Gastvrijheid en goede zorg: o.a. eten in het restaurant door cliënten woning 5 en 6.
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Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

Er zijn wel (digitale) werkoverleggen geweest en gesprekken met teamleden. Maar dit plan is geen 
specifiek	agendapunt	geweest	op	een	werkoverleg.	Dit	heeft	te	maken	met	de	coronaperiode	en	de	
tijdsplanning, en de veelheid aan onderwerpen die de aandacht vragen. We hebben het ondanks de 
beperkingen goed neergezet en we hebben waargenomen hoe e.e.a. in 2020 tot nu was en wat in 
2021 doorgezet moet worden of meer aandacht moet krijgen.

In 2021 zal dit wel meer die input moeten hebben.

• Individuele scholing / motivatie, gezien worden op allerlei formele en informele manieren.
• Teamcommitment vergroten door mensen bij elkaar te brengen.
• stagairs en sfeermakers door laten groeien binnen team zorg.

Input vanuit CR:

•  Het concept is met de vertegenwoordiger van de cliëntenraad besproken en deze is akkoord.
•  Extra aandacht wordt gevraagd voor domotica en de geestelijke zorg.
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Norschoten locatie Drostendijk
Klaverweide 1b

3773 AW Barneveld

Omgeving:
kleinschalig, in open woonwijk naast park.

Informatie cliënten
Woning 1 begane grond
Psychogeriatrie

Woning 2 begane grond
Somatiek Plus

Woning 3 en 4 tweede etage
Psychogeriatrie

8 cliënten (Wlz) 8 cliënten (Wlz) 8 cliënten (Wlz)

verdeling ZZP: verdeling ZZP: verdeling ZZP:

6 x VV 5 somatiek plus heeft 9 x VV 5

1 x VV 7 sectorvreemd ZZP 5 x VV 7 

2 x VV 6 1x LG 6

3 x VV 7

2 x LG 6

Leeftijdsverdeling: Leeftijdsverdeling: Leeftijdsverdeling: 

79-88 jaar  56-94 jaar 70-90 jaar

 

Bijlage 2

Deel 1
Persoonsgerichte zorg Woning 2 somatiek plus:

• Minimaal drie zorgverleners tijdens intensieve zorgmomenten, ge-
baseerd op complexe zorgvraag op somatisch, psychisch en sociaal 
gebied (inadequaat gedrag en afwijkend psychosociaal functioneren). 
Cliënten hebben de hele dag structuur nodig. 

• Tijdens het koken in de namiddag is er toezicht en begeleiding om 
veiligheid van de cliënten te garanderen.

• Presentgericht werken. In gesprek met cliënt aansluiten bij diens wens/
behoefte: eigen regie stimuleren. 

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 2 Thema’s uit het kwaliteitskader
Persoonsgerichte Woning 1 psychogeriatrie :

zorg • De cliënt heeft behoefte aan zinvolle daginvulling en behoud van eigen 
regie. De daginvulling biedt structuur gericht op cognitieve en psychische 
functiebeperking van de cliënt. 

• Extra zorgverlener voor de ochtendmaaltijd voor veiligheid en toezicht in 
de huiskamer. 

• Aansluiten bij de wens/behoefte van de cliënt. 

Woning 3 / 4 psychogeriatrie

• Iedere cliënt heeft een up-to-date zorgplan, waarnaar wordt gehandeld.

Wonen en welzijn 
cliënten

Woning 1: 
De cliënt heeft een zinvolle daginvulling en behoudt zijn eigen regie. De 
daginvulling biedt structuur gericht op cognitieve en psychische functiebe-
perking van de cliënt.

Woning 2:
De extra inzet huishoudelijke dienst (was/koken/schoonmaken) zodat 
de zorgverlener zich kan richten op de zorg en begeleiding (in plaats van 
huishoudelijke zorg), komt tegemoet aan inzet van de deskundigheid van 
niveau 3

Woning 3/4: 

• Er is een welzijnswerker verbonden aan de woning. 

• Door de inzet van sfeermakers is de cliënt ook in de avonduren niet alleen 
en wordt er een gezellige activiteit aangeboden.

• Uitjes hebben door corona helaas voor een groot deel stilgelegen. Veel 
activiteiten in en om het huis (bijvoorbeeld tuin).

• De familie wordt goed geïnformeerd en is ook aanwezig bij het multidisci-
plinair overleg (MDO).

• De inzet van de bewegingsagoog bevordert het bewegen van de cliënt.

Veiligheid cliënten Woning 1: 

• Voor de veiligheid van de cliënten bij de maaltijden is toezicht ingezet. 

Woning 2:

• De inzet van aandachtvelders medicatie en decubitus is een belangrijke 
bijdrage.

Woning 3:

• Inzet huiskamerassistent: Ook in de middag zijn er nu drie diensten waar-
door er meer toezicht is.

Leren en werken
aan kwaliteit

Woning 1:

• Medewerkers bieden betere persoonsgerichte zorg als ze deskundigheids-
bevordering	krijgen	gericht	op	de	specifieke	doelgroep.	

• De	doelgroep	heeft	specifieke	begeleiding	nodig,	zodat	de	cliënt	zo	veel	
als mogelijk zichzelf kan zijn en er minder inzet nodig is van bijvoorbeeld 
psychofarmaca.

• Wens: scholing op maat theorie en praktijk.

• Scholing voor beide woningen : gesprekstechnieken.

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Deel 3 Thema’s uit het kwaliteitskader
Woning 2: 
Specifieke	begeleiding	is	nodig,	dan	kan	de	cliënt	zo	veel	als	mogelijk	zich-
zelf zijn en is er minder inzet nodig van bijvoorbeeld psychofarmaca. 
Scholing: Teamontwikkeling is ingezet i.v.m. structuur en planmatig werken 
op de woning. Collega uit Putten GP-woning was daar bij aanwezig.

Woning 3:

• Coaching van medewerkers op de werkvloer.

• Geven	van	specifieke	begeleiding	van	cliënten	en	medewerkers	bijvoor-
beeld bij onbegrepen gedrag.

• Vermindering van inzet van psychofarmaca.

Leiderschap, 
governance en
management

Woning 1/2:

• Planner werkt op de locatie. 

• Driehoek ontwikkeling. 

• Inzet van verpleegkundige op de locatie.

• Norschoten heeft besloten dat leidinggevenden vele taken overnemen van 
personeelszaken.	Profiel	LG	is	afgerond	in	2020.

• De inzet van de bewegingsagoog bevordert het bewegen van de cliënt.

Woning 3/4: 

• Medewerker planbureau op locatie ter ontlasting van leidinggevende. Hier-
door kent de medewerker planbureau de collega’s van de woningen beter.

• Komst van praktijkverpleegkundige op woning als aanspreekpunt 
voor medewerkers en ter ontlasting van leidinggevende.

Gebruik van
informatie

Woning 1:

• Locatie Drostendijk wordt positief beoordeeld op Zorgkaartnederland.nl.

• De inhoud van evaluatiegesprekken met familie, prisma-analyse en 
klachtengesprekken worden gedeeld met het team.
Woning 2:

• Zie woning 1. 

• Protocollen worden gebruikt waar voorgeschreven.

• 
•

Woning 3: 
Protocollen worden geraadpleegd waar nodig. 
In het elektronisch cliëntendossier (ECD) staat alle informatie over de cli-
ent. Het ECD wordt goed beveiligd.

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Informatie medewerkers  
Woning 2: Somatiek plus
Woning 1: Psychogeriatrie 

Woning 3 en 4: Psychogeriatrie

Aantal zorgmedewerkers: 30

Evv‘er (4) fte 0.96
Verpleegkundige: fte 0.82
Woonzorgbegeleider niv. 3: fte 7,00
Ass. woonzorgbegeleider niv. 1: fte 4,66
Sfeermaker: fte 1,43
Leerling niveau 3: fte 0,89
1 huishoudelijke medewerker

Aantal zorgmedewerkers: 33

Evv’er niveau 3:  fte 0,96
Verpleegkundige: fte 0,82
Woonzorgbegeleider niveau 3: fte 6,76
Ass. woonzorgbegeleider niveau 2: fte 0,46
Ass. woonzorgbegeleider niveau 1: fte 4,54
Sfeermaker: fte 1,43
Leerling: fte  0,89
1 huishoudelijk medewerker

14 vrijwilligers 14 vrijwilligers

Binden van medewerkers woning 1 en 2:
• Elke medewerker heeft 1x per jaar een jaargesprek en minimaal 6x per jaar werkoverleg.
• Minimaal 4x per jaar teamoverleg/bewonersoverleg.
• Faciliteren van omgangsoverleg.
• Jaarlijks teamuitje.
• Verantwoordelijkheden op de woning laten en aansluiten bij de cliëntvraag.
• Medewerkers te laten ontwikkelen en opleiding te laten volgen.
• Zelf enthousiast zijn over het vakzorg en dit overdragen aan de medewerker.
•  Vertrouwen, verbinden en vakmanschap uitstralen en de medewerkers in hun kracht zetten.  

Met de vraag ‘’wat heb je nodig?”

Binden van medewerkers woning 3 en 4:
• Medewerkers mogelijkheid gegeven zich te ontwikkelen tot niveau 4, niveau 2+.
• Er worden veel cursussen aangeboden.
• Medewerkers worden betrokken in de ontwikkelingen van de woningen.

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 11,07 11,93 12,91

Niveau2    

Niveau 3 17,42 16,11 16,09

Niveau 4  1,63 1,63

Niveau 5    

Niveau 6 (SO)    

Behandelaren    

Overige zorgpersoneel    

Totaal 28,49 29,67 30,63

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet zorgmedewerkers per locatie ingedeeld op niveau
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Evaluatie kwaliteitsplan 2020

Algemeen:

•  Corona heeft een grote impact gehad op deze locatie (en nog). De locatie was negen weken dicht. 
Het was overleven voor het team. Er vinden evaluatiegesprekken plaats met de medewerkers.  
Er is aandacht voor hun persoonlijke verhaal (nazorg).

•  De vakgroep geestelijke zorg werd gemist in de coronaperiode. De christelijke identiteit werd niet 
gezien deze periode. 

• Roosteraar op locatie is uitgesteld i.v.m. corona. Hier wordt weer mee gestart in 2021.

•  De uitrol van het iPVB is organisatiebreed voorlopig on hold gezet. De pilot loopt door op een 
ander locatie. 

• Er was een hele goede samenwerking met de cliëntenraad tijdens de coronaperiode.

•  Veiligheid en balans met welbevinden hebben onder druk gestaan door corona. Er is veel  
aandacht geweest voor situationeel leiderschap, van hart tot hart. Momenteel vinden groeps- 
gesprekken plaats met de teams over de coronaperiode, onder begeleiding van een leer- 
begeleider presentie.

•  Er is een nulmeting verpleegtechnische handelingen gedaan bij niveau 3, 4 en 5. Zodat duidelijk 
is welke vaardigheden beschikbaar zijn en wat er nog ontwikkeld moet worden.

Woning 1: 

•	 	Er	is	meer	toezicht	gerealiseerd.	Dit	is	flexibel	ingezet,	afhankelijk	van	de	cliëntenpopulatie	en	
hun zorgbehoefte op dat moment.

• Het koken in de avond is nog niet gerealiseerd (o.a. door corona).
• Sfeermakers zijn meer ingezet in de avond.
•  De cursus gespreksvaardigheden van Cerein heeft niet teambreed plaatsgevonden. De evv’er  

zijn in aansluiting op de cursus iPVB wel geschoold in gespreksvaardigheden.
•  Het CCE is ingezet voor individuele casuïstiek en de adviezen zijn opgevolgd. Er is o.a. gewerk  

met videotraining. Zorgmedewerkers waren zeer betrokken en vonden het heel waardevol en 
hebben er veel van geleerd. 

Woning 2: 
• De uitbreidingen zorgverleners zijn gerealiseerd.
• ABC-methodiek is vertraagd door corona. Staat op de planning voor het najaar 2020
• Roosteraar op locatie is uitgesteld i.v.m. corona. Hier wordt weer mee gestart in 2021
• De muziektherapeut wordt ingezet.
• De nachtdiensten: wordt ingezet indien nodig. 

Woning 3 en 4:
• De extra welzijnsbegeleiding is ten dele gerealiseerd. Extra welzijnsbegeleiding blijft een wens. 
•  Door corona kon de vaste welzijnsbegeleider tijdelijk niet op deze locatie komen  

(i.v.m. kruisbesmetting). 
• De inzet van het team welzijnsbegeleiders is in de coronaperiode anders over de locaties verdeeld. 
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Verbeterplan 2021

Algemeen:

• Er is een wens tot uitbreiding verpleegkundigen niv. 4, 2fte (60 uur) voor hele locatie. In het kader 
  van betere zorg zouden ze dan gedeeltelijk boventallig kunnen worden ingezet om on the job te 
		coachen.	Waarbij	specifiek	aandacht	moet	zijn	voor	het	sturen	op	gedrag.	Uitgangspunt	is	meer	
  betrokkenheid bij het team daar waar de cliënt is. 

• Eén verpleegkundige gaat HBO gerontologie volgen, om meer te kunnen coachen on the job en 
  een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

• De aandachtsvelders decubitus, wondzorg, en medicatie worden gepositioneerd bij de 
  verpleegkundigen. 

• Inzet nachtdiensten voor hele locatie. 

• Tuin veilig toegankelijk maken voor bewoners psychogeriatrie (Wzd). 

• ICT: Beeldbellen blijven inzetten

• Netwerkberaad en MDO weer oppakken in vervolg op uitrol iPVB (familie/mantelzorgers zien, 
  horen en serieus nemen).

Leiderschap:
• Het werken in de driehoek (SO, hoofd en verpleegkundige) verder uitwerken en vormgeven. 
  De psycholoog of behandelaar daar bij betrekken.

• Meer multidisciplinair samenwerken.

• Zorgvisie somatiek plus herijken. 

Leren en ontwikkelen:

• Urenuitbreiding voor het begeleiding leerlingen: 1 tot 2 uur per week per leerling.

• Cursus gespreksvaardigheid (Cerein) voor medewerkers woning 1.

• ABC-methodiek. 

• Medewerkers kunnen meekijken op andere woningen, kennisdeling. 

• Verpleegkundige start 2021 HBO-opleiding Gerontologie en Geriatrie 

Facilitair: 

• Wens: hanglampen boven tafel in de gang, verrijdbare plantenbak als scheidingswand.

• Sponsoring wordt gezocht voor aankleding van de wanden in de gangen.

 

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

•  Kwaliteit van zorg is een voortdurend onderwerp in de teambesprekingen. Team denkt actief 
mee en komt met suggesties.

• Toekomstvisie voor het kleinschalig wonen.

Input vanuit CR:

In de coronatijd hebben we elkaar goed leren kennen. Het cliëntenraadslid is bij de driehoek verga-
deringen en -evaluaties bezoekregeling aanwezig geweest. Hij was erg betrokken bij de locaties. Dit 
hebben we beiden uitgesproken naar elkaar. Het is een prettig samenwerking.
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Norschoten locatie Kweekweg 
Kweekweg 5 

3773 BH Barneveld

Omgeving:
kleinschalig, in een open woonwijk nabij een park.

Locatie Kweekweg is gebouwd in een woonwijk en omvat drie etages met op elke etage 
24 bewonerskamers en vier huiskamers. Per drie bewonerskamers is er een sanitaire 
voorziening.

Bijlage 3

Informatie cliënten
Woning 1 t/m 4 
psychogeriatrie

Woning 5 t/m 8
somatiek

24 cliënten 24 cliënten

ZZP 5: 9 ZZP 6: 11

ZZP 7: 11 ZZP 7:  1

ZZP 8: 2 LG: 4 : 4

VG 5: 1 LG 5 : 2

LG 5: 1 LG 6 : 6

Woning 9 Woning 10 Woning 11 en 12

gerontopsychiatrie meervoudig complex 
gehandicapt

jong somatiek

7 cliënten 5 cliënten 12 cliënten leeftijd 30 – 60 jaar

ZZP 7: 4 ZZP 8: 2 ZZP 7: 1

ZZP 9b: 1 VG 5: 1 ZZP 8: 2

LG6 :2 LG 6: 1 LG 6: 8

LG 7: 1 LG 7: 1
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Deel 1
Persoonsgerichte zorg • Medewerkers hebben goede band met bewoners en kennen bewoners 

  erg goed.

• Corona maakte betrokkenheid nog groter, maar gaf tevens beperking 
  op aansluiten bij wensen en noden van cliënten. Weinig aansluiting 
  (door algemene regelgeving) bij individuele cliënt. 

• Persoonlijke, algemene normen en waarden zijn nog steeds van 
  (te veel) invloed.
• Te weinig zicht op noden van de bijzondere doelgroepen.
• Veel vertrouwen bij cliënten in de medewerkers.

Wonen en welzijn 
cliënten

• Dagbesteding (passend bij doelgroepen) vereist nog de aandacht 
• Samenwerking met familie, delen van kennis met elkaar kan nog 
  verbeteren
• Woonomgeving is te klein, en ontbreken eigen sanitair is jammer. 
• Netwerkberaad door meerdere oorzaken nog niet tot zijn recht 
  gekomen, mede door corona.
• Geestelijke verzorging ontwikkelt een veelzijdiger/ cliëntgerichter 
  aanbod. Helaas door corona bijna volledig stil gelegen.

Veiligheid cliënten • Nabijheid is niet altijd voldoende waardoor cliënten zich niet veilig 
  voelen, grenzen onvoldoende bewaakt worden 
• Medicatiefouten (Norschoten breed) -vergeten te geven- niet gekregen 
  -afspraak om per team verbeterpunten op te stellen.
•  Veelheid van werkzaamheden en tekort personeel leiden tot niet  

nakomen afspraken waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan 

Leren en werken 
aan kwaliteit

• Verbetering zichtbaar in samenwerking met teams.
• Onvoldoende door de waan van de dag. Waan van de dag wordt 
  veroorzaakt door bijzondere situaties, personele perikelen en corona. 
• Invullen MIC en MIM kan nog verbeteren. Om elke MIC door evv’er te 
  laten aanvullen / checken ontstaat in het team een slag van zoeken naar 
  oorzaak en verbeteren.
• Momenteel worden stappen gemaakt in verbetering kennis doelgroep NAH. 
• Inzet driehoek en praktijkverpleegkundige zorgt voor verbetering. 

leiderschap en 
management

• Hartveroverend met de teams start in oktober, de drie V’s worden al wel 
  regelmatig genoemd. 
• Redelijk zicht op planning (ook op termijn) maar vacatures moeilijk te 
  vullen, mede door onbekendheid doelgroepen en onzekerheid toekomst. 
• Woning 1-8 hartveroverend: start eind 2020.

Gebruik van 
informatie

In het algemeen krijgen medewerkers tevreden reacties van familie.  
Soms zijn er kritische reacties, die worden besproken en daar proberen  
we verbetering uit te halen.

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Informatie medewerkers  
Woning 1 t/m 4 Woning 5 t/m 8 Woning 9 t/m 12

Zorgverleners per 24 
bewoners (begane grond): 45 

Zorgverleners per 24 
bewoners (1e etage) 
somatiek: 35

Zorgverleners in vaste dienst: 36
Ernstig meervoudig beperkt: 
6,2 fte(11 personen) 

Psychogeriatrie: 
Praktijkverpleegkundige: 1 fte 
Geriatrisch verpleegkundige
niveau 3: 12.6 fte 
(gem.19 personen)
niveau 1:7.2 fte 
(gem. 14 personen)
Sfeermakers: 12 personen

niveau 3: 16.5 fte 
(gem. 28 personen)
niveau 1: 4.3 fte 
(gem. 6 personen)
Sfeermaker: 1 persoon

Gerontopsychiatrie: 
eerstverantwoordelijke zorgende: 0.78 fte
woonzorgbegeleider niveau 4: 1,66 fte 
woonzorgbegeleider niveau 3: 0.66 fte
leerling verzorgende niveau 3: 0.78 fte
assistent woonzorgbegeleider: 1,15 fte 
op deze woning nog vacature ruimte 
(ongeveer 6 fte) 

Jong somatiek/NAH: 9.6 fte (18 personen)
eerstverantwoordelijk verpleegkundige: 0,66 fte 
woonzorgbegeleider niveau 4: 1,44 fte 
woonzorgbegeleider niveau 3: 2, 3 fte
woonzorgbegeleider niveau 2: 0.72 fte
assistent woonzorgbegeleider: 1,11 fte 

 Verhouding leerling en gediplomeerden: per twee woningen één leerling

Er zijn 36 vrijwilligers die een vaste taak hebben op de woningen. Daarnaast zijn er nog de 
kerkvrijwilligers en de vrijwilligers die helpen bij allerlei groepsactiviteiten (totaal 185).

• De verbinding zoeken.
• Doorgroeimogelijkheden bieden: 
  - in september 10 assistent woonzorgbegeleiders niveau 1 gestart met opleiding helpende plus
  - 5 assistent woonzorgbegeleiders niveau 2, opleiding helpende plus medicatiemodule;
  - 2 VIG niveau 3 gestart met opleiding niveau 4.
• 3 medewerkers met pensioengerechtigde leeftijd in dienst gehouden.
• Zo min mogelijk uitzendkrachten inzetten.
• Zorgen voor zoveel mogelijk vast personeel. Bij minder aanbod van niveau 3 zorgen voor meer 
ondersteunend personeel zoals de assistent woonzorgbegeleider en sfeermaker.

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 17,59 17,63 17,63

Niveau2 1,75 1,77 1,77

Niveau 3 47,12 51,83 43,29

Niveau 4 5,92 6 11,25

Niveau 5    

Niveau 6 (SO)    

Behandelaren    

Overige zorgpersoneel    

Totaal 72,38 77,23 73,94

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

Locatie Kweekweg en Hospice
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Evaluatie kwaliteitsplan 2020

• Netwerkberaden zijn door de corona niet gelukt zoals bedacht. Er zijn wel goede contacten 
tussen evv’er en families. 

• iPVB’s invullen en op basis daarvan de personele samenstelling in fte’s bepalen en daaraan de 
roostertijden aanpassen. Duidelijkheid hierover zomer 2020 en daarop begroting 2021 aan-
passen. Wordt wel mee gewerkt met name om te bekijken of indicatie toereikend is voor de 
kwaliteit van zorg. Uitrol iPVB formeel ook stilgezet.

Definitief	bepalen	van	de	huisvesting	van	de	verschillende	doelgroepen	aan	de	hand	van	het	
doelgroepenbeleid dat in ontwikkeling is. Plannen zijn voor doelgroep GP gemaakt, door corona 
niet uitgevoerd. Inmiddels wel onderzoek naar gewenste huisvesting jong somatiek. 

• Onderzoek loopt naar doelgroep jong somatiek/NAH om duidelijk te krijgen wat aan competen-
tiemix	bij	medewerkers	nodig	is.	Eerste	scholing	staat	gepland	voor	Q3-2020.	

• W1-4: sfeermakersdiensten ‘bewegen mee’ met behoefte. 

- W 1-2 sfeermaker van 15 uur tot 21 uur.

- W3/4 sfeermaker van 17 tot 20 uur en 1 persoon van 18-21 uur 

• W5-8 warme maaltijd van 12 uur naar 17 uur start 1 okt 2020. 

• Voor woning 5/6 hiervoor drie huiskamer assistenten (nieuwe functie op Kweekweg) aangenomen.

• Op W7/8 iets meer voorbereidingstijd nodig om met huidige bewoners tot goede afstemming te 
komen hoe we warme maaltijd organiseren naar hun wens.

• Sfeermaker op zaterdag werd wat minder gebruik van gemaakt. Sfeermaker moest ‘trekken’ om 
bewoners te inspireren en enthousiasmeren. Nu afgesproken om niet elke zaterdag een sfeerma-
ker te plannen.

Verbeterplan 2021

Woning 1 t/m 8 Woning 9 t/m 12

•

•

•

Meer integratie van de welzijnsbegeleiders 
in de zorgteams van de woningen
Meer functies kan meer versnippering van 
taken geven (verpleegkundige, evv’er, ver-
zorgende, woonzorgassistenten, helpende +, 
sfeermakers, huiskamerassistenten) aantasting 
van de sfeer die bij kleinschaligheid hoort? Is 
dit een spanningsveld? 
Mogelijkheid om met meer ondersteunende 
diensten te werken, zodat werkdruk beter 
wordt	verdeeld	en	het	financieel	gezond	blijft

•

•

•

Plan, dat in 2020 wordt gemaakt voor de 
verschillende doelgroepen, concreet uitwer-
ken voor het optimaliseren van de kwaliteit 
van zorg. Dit betreft: 
- kennis (scholing, casuïstiek, intervisie, 
	zelfreflectie,	consultatie)
- interdisciplinair samenwerken rondom 
 de cliënt
- passende dagbesteding (in-/extern)
- behandeling,
Hartveroverend vorm geven, vakmanschap 
en eigenaarschap versterken
Presentiegericht werken

Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

Met team woning 10-12 zijn aantal gesprekken gevoerd over wat nodig is voor kwaliteit van zorg voor 
deze	specifieke	doelgroepen.	Medewerkers	voelen	zich	gehoord	en	betrokken.	

Input vanuit CR:

Plannen zijn besproken met vertegenwoordiger cliëntenraad. De opmerkingen zijn al verwerkt in 
bovenstaande opmerkingen. 
Eerste vervolggesprek staat gepland voor januari 2021.
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Norschoten locatie Kootwijkerbroek
Schoonbeekhof 55

3774 DA Kootwijkerbroek

Omgeving:
landelijk gelegen aan de rand van het dorp Kootwijkerbroek.

Bijlage 4

Informatie cliënten
Woning 1,2 en 3 Woning 4

Begane grond en eerste etage Eerste etage

24 cliënten psychogeriatrie 8 cliënten somatiek Wlz

ZZP verdeling: ZZP verdeling: 

15 x ZZP 5 3 x ZZP 5

6 x ZZP 6 1 x ZZP 6

2 x ZZP 7 4 x ZZP 7

1 x ZZP 8

Leeftijdsverdeling: 
Gemiddelde leeftijd 90 jaar

Leeftijdsverdeling: 
Gemiddelde leeftijd 84 jaar

 

Deel 1
Persoonsgerichte zorg • In Kootwijkerbroek staan en streven wij voor zorg met aandacht voor 

iedere bewoner. Er wordt gekeken naar de behoefte van iedereen en 
daar wordt de zorg op afgestemd.

• We werken vanuit de presentie en de medewerkers zijn (of worden) 
daar in geschoold. 

• We hebben veel aandacht voor het welzijn van de bewoner.

• Ook zetten we nu in de ochtenden tussen 8.00 en 10.00 uur ontbijt-
diensten in, zodat er ook op die momenten toezicht is op de huiskamer 
en het ontbijt in een gezellige sfeer kan plaatsvinden.

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 1
Wonen en welzijn 
cliënten

• In de coronatijd was de inzet van vrijwilligers niet mogelijk, dat wordt nu 
sinds augustus weer opgepakt en zijn er weer veel activiteiten gestart. 
Ook hierbij wordt gekeken naar de behoefte van elke bewoner afzon-
derlijk en wordt gestreefd naar zorg op maat.

• Ook families kunnen weer op bezoek komen, waarbij we vragen om dit 
bezoek op de appartementen van de bewoners te laten plaatsvinden. De 
coronatijd heeft ons wel laten zien, dat de bewoners gebaat zijn bij rust 
op de centrale ruimte. Dus dit is iets wat zeker zal blijven voortduren.

Veiligheid cliënten • Op dit moment zijn de medicatie-aandachtsvelders bezig met een plan 
van aanpak om komend jaar te sturen op het terugdringen van het aan-
tal medicatiefouten. Zij zullen dit ook gaan presenteren aan het team.

• Wij zijn (in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang ) begonnen met 
het openzetten van de deuren naar de afdelingen zodat bewoners een 
grotere bewegingsruimte hebben. Uiteraard wel binnen kaders (trap-
hekjes met codes en evt. dwaalbandjes voor de voordeur). Medewer-
kers merken op dat dit bewoners met bewegingsdrang veel rust geeft.

Leren en werken 
aan kwaliteit 

• Er worden momenteel in Kootwijkerbroek drie verzorgenden opgeleid 
tot verpleegkundige, vijf medewerkers volgen de opleiding naar helpen-
de plus en drie helpende volgen de medicatiemodule.

• Ook gaan we de aanwezige verpleegkundigen inzetten op een dus-
danige manier, dat zij samen met de praktijkverpleegkundigen gaan 
zorgdragen voor een kwaliteitsverbetering en het in positie zetten van 
de overige niveaus.

• Om dit goed te kunnen borgen wordt er m.i.v. januari met een aange-
past dienstenpatroon gewerkt.

Leiderschap en 
management

• Er zijn overleggen gepland in de driehoek. Er wordt tussendoor ook 
overlegd met de SO, de praktijkverpleegkundige en leidinggevende. 
Eventuele knelpunten worden direct opgepakt.

• Inmiddels is de eerste workshop t.a.v. de capaciteitsplanning geweest. 
De leidinggevende heeft de daar gevraagde informatie aangeleverd, 
zodat daar in de tweede workshop mee verder gegaan kan worden.

Gebruik van • Domotica wordt in de nacht ingezet.

hulpbronnen • Om medewerkers meer betrokken te laten zijn bij het rooster, wordt 
gebruik gemaakt van InPlanning en kunnen medewerkers ook, als col-
lega’s in het team hier achter staan, bijv. aangeven bepaalde diensten 
niet of juist wel te doen. Dit wordt wel jaarlijks geëvalueerd.

• De ergocoach loopt mee met (nieuwe) medewerkers en legt tiltechnieken 
uit en het gebruik van materialen om fysieke belasting te voorkomen.

Gebruik van 
informatie

• In de afgelopen maanden is er weinig nieuwe informatie binnen geko-
men via Zorgkaart Nederland.

• Eventuele klachten of opmerkingen worden direct opgepakt. Er wordt 
altijd contact gelegd door de verpleegkundige of desgewenst met de 
leidinggevende.

• Complimenten worden altijd gedeeld en doorgegeven aan de 
medewerkers.

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Locatie Kootwijkerbroek 

Informatie medewerkers  
Verpleegkundigen: 2.9 fte
Verpleegkundigen in opleiding: 2.45 fte
Niveau 3: 7.69 fte
Helpende plus: 2.93 fte
Helpende plus in opleiding: 3.35 fte
Helpende: 1.74 fte
Niveau 1: 3.1 fte
Sfeermakers: 3.51 fte

Woning 1 en 2 samen Woning 3 en 4 samen

3 leerlingen helpende plus
1 leerling verpleegkundige

2 leerlingen helpende plus
2 leerling verpleegkundigen

 Er zijn 79 vrijwilligers actief in Kootwijkerbroek.

Binden van medewerkers:
•  Op dit moment gaan we met de verpleegkundigen kijken hoe we het dienstenpatroon  

kunnen aanpassen.
• Aanbieden scholingen en stimuleren om naar symposia te gaan.

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 10,11 10,24 10,24

Niveau2    

Niveau 3 13,88 14,15 14,54

Niveau 4 3,83 3,88 3,88

Niveau 5    

Niveau 6 (SO)    

Behandelaren    

Overige zorgpersoneel    

Totaal 27,82 28,27 28,66

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

Evaluatie kwaliteitsplan 2020

• Corona en de daarbij behorende maatregelen waren belemmerend bij de uitvoering van de 
plannen.

• We zetten inmiddels meer verpleegkundigen en sfeermakers in. Extra korte dienst in de ochtend 
en	in	de	avond.	Het	effect	op	cliënten	en	medewerkers	is:	meer	rust.

• De verpleegkundige driehoek moet nog meer vorm krijgen. De gesprekken zijn gepland voor de 
komende maanden.

• De verpleegkundigen meer in positie brengen. En zelf verder van de inhoud af, maar meer naar 
de kaders toe. 

• Er is doorgegaan met het werven van medewerkers en dat is ook in de coronatijd gelukt.

• We zijn trots op de grote inzet van medewerkers en de bereidheid om mee te denken over de 
toekomst door de verpleegkundigen.
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Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

Er zijn twee werkoverleggen met het team gepland in oktober. Deze zullen vanwege alle RIVM-maat-
regelen extern in de Essenburcht plaatsvinden, verspreid over twee dagen, zodat alle medewerkers in 
de gelegenheid gesteld worden om te komen.

Input vanuit CR:

Het kwaliteitsplan is besproken met een cliëntenraadslid. Zij heeft ook het plan voor 2020 nog beke-
ken. Al met al was zij tevreden over het plan en kon zij daarmee instemmen.
Zij zal met zich met name blijven richten op de bezoekregelingen in deze coronatijd.
Wij hebben afgesproken periodiek contact te blijven houden.

Verbeterplan 2021

•  Inzet van de verpleegkundigen. Vanaf januari gaan de verpleegkundigen werken tussen 7.00 en 
23.00 uur. Zij stemmen onderling de werkdagen af en dit wordt vervolgens in het rooster gezet.

•  Vanaf januari aangepast dienstenpatroon; meer inzet van lagere niveaus, zodat we van daaruit ook 
de tekorten in niveau 3 kunnen opvangen.

•  Continueren van de ontbijtdienst, betekent meer sfeermakers nodig. Werving gaat als het ware van 
zelf, veel nieuwe sfeermakers komen via via binnen.
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Norschoten locatie Putten
Jan Nijenhuisstraat 183

3882 HS Putten

Omgeving:
kleinschalig, op eerste en tweede verdieping, gelegen aan de rand van een woonwijk.

Bijlage 5

Informatie cliënten
Woning 1 eerste etage:
somatiek

Woning 2 eerste etage:
gerontopsychiatrie

woning 3 en 4 tweede etage:
psychogeriatrie

8 cliënten (VPT) 8 cliënten (VPT) 15 cliënten (VPT)

Zzp-verdeling: Zzp-verdeling: Zzp-verdeling:

8x zzp 6 1x zzp 6 1x zzp 4

7x zzp 7 10x zzp 5

1x zzp 6

3x zzp 8

Leeftijdsverdeling: Leeftijdsverdeling: Leeftijdsverdeling:

58-98 jaar  51-92 jaar 80 tot 54 jaar

 

Deel 1
Persoonsgerichte zorg • Dit zit helemaal in de nieuwe manier van werken vanuit het presentie-

gedachtengoed, het netwerkberaad/iPVB, het werken in de driehoek.

• Zorgdoelen zijn goed op orde. Rapporteren op doelen kan beter maar 
gaat over het algemeen goed. Bij uitzendkrachten is dat moeilijker, daar 
moet je in blijven investeren. 

• Autonomie wordt steeds meer gestimuleerd. Op de locatie wordt zorg 
geboden in de leveringsvorm (VPT) volledig pakket thuis. Dit vraagt een 
werkwijze of inzet van domotica die nog verder doordacht moet worden.

• Zo min mogelijk beschermende maatregelen: dit vraagt omslag in 
denken van medewerkers. Meer denken vanuit de cliënt. 
De Wzd-deskundige wordt meer ingeschakeld. 

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 1
Wonen en welzijn 
cliënten

• Geestelijke zorg is weer langzaam opgestart na corona. Nog geen 
groepsgesprekken/bijbelstudie etc.

• De kerkdiensten worden gemist door de bewoners.  

• Dagbesteding, zie opmerkingen evaluatie.

• Familie is erg betrokken, maar over het algemeen al op leeftijd. Daarom 
lastiger voor familie om iets te ondernemen.

Veiligheid cliënten • Medicatieverbeterplan is opgesteld, wordt in oktober besproken maar 
is al in gang gezet. 

• Decubituszorg is heel goed op orde.

• Vrijheidsbeperkende maatregelen worden zo min mogelijk ingezet.

Zowel op begane grond als 1e etage zijn er ziekenhuisopnames ge-
weest. Dit gaat in overleg met de familie. 

Leren en werken 
aan kwaliteit

• MDO’s lopen goed en uitgebreid.

• Woning 3 en 4: teamondersteuning door psycholoog. 

• Team bekrachtigen in eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap (niet 
overal toestemming voor vragen, maar zelf regie durven nemen). 

• Traject hartveroverend gaat in najaar en 2021 lopen. 

• Vakbekwaamheid: sommige medewerkers moeten daarin nog groeien. Ze 
worden daarin begeleid.

• ABC-scholing (gedrag en agressie) is verplicht voor iedereen op woning 
3-4. Loopt dit najaar. 

 • MIC’s en MIM’s, worden goed ingevuld en gecontroleerd door evv’er. 
Loopt goed. 

Leiderschap, 
governance en
management

• Werken in de driehoek is nog in opbouwfase.

• Hartveroverend is stil blijven liggen door corona.

• Hartveroverend dit najaar en 2021.

• Capaciteitsplanning komt in 2021 verdere uitrol.

Gebruik van 
informatie

• Invullen Zorgkaart Nederland moet gestimuleerd worden in MDO. Fa-
milie geeft aan dit al eens gedaan te hebben en vraagt zich af waarom 
ze dat steeds opnieuw moeten doen.

• Tevredenheid in MDO wordt gevraagd.

• Gewoonlijk zijn er weinig (informele ) klachten. 

• Complimenten komen vaak via zorgconsulent of evv’er.

• Informatie wordt gedeeld in de teamoverleggen.

 

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Informatie medewerkers  
Woning 1: 
somatiek

Woning 2: 
gerontopsychiatrie 

Woning 3 en 4: 
psychogeriatrie

Aantal zorgmedewerkers: 
6,8 fte

Aantal zorgmedewerkers: 
6,1 fte

aantal zorgverleners:
12,25 fte

niveau 3/4: 3,1 fte
niveau 2: 0,6 fte
niveau 1: 0,3 fte
leerlingen: 2,8fte

niveau 3/4: 3 fte
niveau 2+: 1,1 fte
niveau 2: 0,7 fte
niveau 1: 0,6 fte
leerlingen: 0.7 fte

niveau 3/4: 7,1fte
niveau 2+: 0,9 fte
niveau 2: 0,8 fte
niveau 1: 1,5 fte
leerlingen: 0,7 fte
sfeermakers: 1,25 fte

7 vrijwilligers 4 vrijwilligers 15 vrijwilligers

 Binden van medewerkers:• 
Tegemoet komen aan wat medewerkers willen. 
• Scholingen en doorgroei mogelijkheden aanbieden. 
• Werk en privé-balans bespreken en daar afspraken over maken. 
•	 Collega-leidinggevende	maakt	plan	specifiek	voor	de	locatie	Putten.	

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 17,59 17,63 17,63

Niveau2 1,75 1,77 1,77

Niveau 3 47,12 51,83 43,29

Niveau 4 5,92 6 11,25

Niveau 5    

Niveau 6 (SO)    

Behandelaren    

Overige zorgpersoneel    

Totaal 72,38 77,23 73,94

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

Locatie Putten



Norschoten Kwaliteitsplan 2021 Norschoten Kwaliteitsplan 2021 53

Evaluatie kwaliteitsplan 2020

Woning 1

• Extra hulp (niveau 1 en 2) op woning 1 en 2 in de ochtend is gerealiseerd. ’s Avonds gedeeltelijk 
gerealiseerd (gebrek aan medewerkers).

• Inzet bewegingsagoog is gerealiseerd. 

• Scholing Cerein: staat op de wensenlijst van 2021.

• Sfeermaker in de avond is nog niet gerealiseerd.

Woning 2

• Praktijkbegeleiders zijn gekomen voor begeleiding voor leerlingen. Functioneert nog niet zoals 
gewenst, omdat praktijkbegeleiders zijn doorgegroeid naar functie praktijkverpleegkundige. 

• Uitbreiding evv-uren per cliënt: Niet gerealiseerd i.v.m. budget.

• Het bijhouden van het zorgplan en overleg met familie gebeurt uitgebreid.

• Geen inzet van orthopedagoog of psychiater, maar wel van de psycholoog.

• Website Putten: doelgroepen promoten, daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

• Op W7/8 iets meer voorbereidingstijd nodig om met huidige bewoners tot goede afstemming te 
komen hoe we warme maaltijd organiseren naar hun wens.

• Sfeermaker op zaterdag werd wat minder gebruik van gemaakt. Sfeermaker moest ‘trekken’ om 
bewoners te inspireren en enthousiasmeren. Nu afgesproken om niet elke zaterdag een sfeerma-
ker te plannen.

Woning 3 en 4

• Het behouden van de formatie zorg en huishoudelijke dienst is gelukt.

• Welzijnsbegeleiding op de woning en recreatieve begeleiding scheiden is nog niet gerealiseerd. 

• Door corona waren er geen recreatieve activiteiten en was de welzijnsbegeleider meer op de 
woning. 

• Door de sluiting i.v.m. corona was er meer rust op de huiskamers. Dit willen we graag behouden 
(bezoekers meer op het appartement en niet in de huiskamers). Geeft meer individuele aan-
dacht voor de bewoners en meer rust op de huiskamers. 

Algemeen

• Extra	nachtdiensten	zijn	niet	gerealiseerd	om	financiële	redenen.	Blijft	een	wens.

• Psycholoog is erg betrokken op alle woningen. Voor corona kwam ze ook regelmatig langs om 
koffie	te	drinken	op	de	huiskamers.	Dit	werkt	positief,	meer	verbinding	met	het	team.

• Plannen hebben vertragingen opgelopen door de coronacrisis.

• ABC-training: 1 groep wordt nu geschoold, 2e groep daarna. Is verplicht.

• De klimaatbeheersing is dit jaar verbeterd. De eigenaar van het pand heeft nu ook actie onder-
nomen.

• Tilliften zijn niet gehonoreerd. Dit blijft een wens.

• Koken op de avonden nog niet gerealiseerd door corona (o.a.): personele bezetting is nog niet 
voldoende.

In (en door) de coronaperiode was er geen leidinggevende fysiek aanwezig in Putten. 
Het team heeft de periode als heel intensief ervaren. Medewerkers schoten soms een beetje door in 
bepaalde zaken (bijv. groene jasjes dragen). Werkten meer vanuit het protocol (zekerheid) dan vanuit 
de relatie. Met name medewerkers woning 1 en 2. “Wees niet bang om even iets te laten glippen. Kijk 
naar de cliënt: wat is er nodig? En handel uit praktische wijsheid”.



Norschoten Kwaliteitsplan 202154

Verbeterplan 2021

Welbevinden
•  Rust in de huiskamers behouden met welzijnsbegeleider en door bezoekers naar het appartement 

te laten gaan. 
• 	Groepsactiviteiten:	is	nog	lastig	in	coronatijd.	Wel	duofietsen,	kleine	wandelgroepjes	van	beide	

etages.
• Therapiehond en huisdieren weer inzetten: dit wordt nu erg gemist. 
•  Zo min mogelijk inzetten van beschermende maatregelen: dit vraagt omslag in denken van mede-

werkers. Meer denken vanuit de cliënt. De Wzd-deskundige zal daarvoor worden ingeschakeld. 

Teamontwikkeling
• Presentie opfrissen voor iedereen + nieuwe medewerkers trainen.
• Hartveroverend verder ontwikkelen met het team.
• ABC-training (agressie en gedrag) wordt verplicht voor alle medewerkers.

Leidinggeven
• Verbinding en het werken in de driehoek goed opzetten. Dat begint nu pas te komen. 
• Verpleegkundig team uitbreiden.

Inzet hulpmiddelen
•  Domotica: wens om het uitluistersysteem te vervangen door het ‘slimme oog’ (zoals op locatie  

Drostendijk). Je kunt cliënten dan zien: meer controle als je alleen in de nachtdienst zit.
• Wens voor 1 actieve en 1 passieve tillift. 
• Wens voor 2 laptops voor iedere huiskamer voor gebruik door medewerkers (oude zijn na 
• update door TD niet teruggegeven).
• Huiskamer 4 (en 2): wens voor een grote tv waar YouTube op kan (o.a. voor kerkdiensten).

  

Input vanuit CR:

De afspraak met de CR-vertegenwoordiger staat gepland op 27 oktober.
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Verbeterplan 2021

Welbevinden
•  Rust in de huiskamers behouden met welzijnsbegeleider en door bezoekers naar het appartement 

te laten gaan. 
• 	Groepsactiviteiten:	is	nog	lastig	in	coronatijd.	Wel	duofietsen,	kleine	wandelgroepjes	van	beide	

etages.
• Therapiehond en huisdieren weer inzetten: dit wordt nu erg gemist. 
•  Zo min mogelijk inzetten van beschermende maatregelen: dit vraagt omslag in denken van mede-

werkers. Meer denken vanuit de cliënt. De Wzd-deskundige zal daarvoor worden ingeschakeld. 

Teamontwikkeling
• Presentie opfrissen voor iedereen + nieuwe medewerkers trainen.
• Hartveroverend verder ontwikkelen met het team.
• ABC-training (agressie en gedrag) wordt verplicht voor alle medewerkers.

Leidinggeven
• Verbinding en het werken in de driehoek goed opzetten. Dat begint nu pas te komen. 
• Verpleegkundig team uitbreiden.

Inzet hulpmiddelen
•  Domotica: wens om het uitluistersysteem te vervangen door het ‘slimme oog’ (zoals op locatie  

Drostendijk). Je kunt cliënten dan zien: meer controle als je alleen in de nachtdienst zit.
• Wens voor 1 actieve en 1 passieve tillift. 
• Wens voor 2 laptops voor iedere huiskamer voor gebruik door medewerkers (oude zijn na 
• update door TD niet teruggegeven).
• Huiskamer 4 (en 2): wens voor een grote tv waar YouTube op kan (o.a. voor kerkdiensten).

  

Norschoten locatie Elspeet
Gerrit Mouwweg 93 a t/m w

8075 AH Elspeet

Omgeving:
kleinschalig, landelijk gelegen aan de rand van het centrum, nabij de Oranjehof, scholen 
en kerken.

Bijlage 6

Informatie cliënten
Woning 1 t/m 4 (VPT)

Begane grond en eerste etage

15 cliënten psychogeriatrie (VPT), 5 cliënten 
Extra appartement met beperkte voorzieningen

somatiek (woning 1) 
voor o.a. respijtzorg en overbruggingszorg

woning 1 somatiek woning 2 / 4 psychogeriatrie

3 keer 6VV 9 keer 5VV (voor 1 cliënt is VV7 aangevraagd)

1 keer 7VV 1 keer 6VV

1 keer 8VV 5 keer 7VV

Leeftijdsverdeling: 
tussen 74 en 102 jaar 

Leeftijdsverdeling: 
tussen 64 en 100 jaar

 

Deel 1
Persoonsgerichte 
zorg

• Nabijheid, aandacht, begrip, autonomie heeft onder grote druk gestaan door 
de ‘lockdown’. Het valt op den duur niet uit te leggen aan mensen zonder ge-
riatrisch ziektebeeld; laat staan dat het uit te leggen is aan mensen met een 
beperking….. Dit heeft de kwaliteit van leven ons tot op het bot geraakt.

• Elspeet staat op dit moment in het teken van onderzoekspilot iPVB. Deze 
moet antwoord geven op de vraag of dit HET ondersteunende middel is om 
de vraagsturing vorm en inhoud te geven. Deze pilot loopt van oktober 2020 
t/m januari 2021 en bevindt zich op het moment van schrijven in de voorbe-
reidende fase.

• Alle genoemde thema’s, zoals hiernaast genoemd, komen daarin (zeer) uitge-
breid aan de orde.

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 1
Wonen en welzijn 
cliënten

• Elspeet is gefundeerd door de lokale gemeenschap. In de huidige crisis 
krijgt het protestants-christelijke gedachtengoed niet die aandacht die het 
in het verleden heeft gehad. Zingen en bijeenkomsten zijn bijna schier 
onmogelijk geworden.

• We willen familieparticipatie een nieuwe impuls geven doordat er veel  
nieuwe cliënten zijn komen wonen. Het zou mooi zijn als we dit op z’n  
Garderens zouden kunnen gaan organiseren.

Veiligheid cliënten • Veiligheid blijft natuurlijk een belangrijke pijler en deze blijft natuurlijk op 
gespannen voet staan met een andere belangrijke pijler: vrijheid. Dit heb-
ben we tijdens de corona natuurlijk allemaal aan den lijve ondervonden.

• Medicatie en fouten: blijft een voortdurend punt van aandacht. Aan-
dachtvelders doen er veel aan om het risico van fouten te minimaliseren. 
Medicijnkarren staan op de begroting van vorig jaar. Maar goed: het blijft 
mensenwerk.

• De implementatie van de Wet zorg en dwang is dit jaar vertraagd door corona. 
In de laatste maanden van dit jaar wordt hierop nog een inhaalslag gemaakt. 
Daarnaast zijn er mooie ideeën voor het beleidsplan van volgend jaar. 

Leren en werken 
aan kwaliteit

• Leren en werken aan kwaliteit vindt niet plaats achter het bureau en in de 
systeemwereld. Het vindt plaats in de leefwereld door andere: 
a) voldoende medewerkers
b) voldoende geschoolde medewerkers
c) medewerkers in opleiding
d) stagiairs
e) voldoende inzet van sfeermakers 
f)	en	de	mate	waarin	we	durven	te	reflecteren	op	ons	eigen	handelen	en	op	
dat van de ander.

• Dat laatste is een cyclisch proces dat start bij de vraag in hoeverre wij ons 
veilig voelen in ons werk en wat wij nodig hebben om die veiligheid te  
(gaan of blijven) ervaren; ook als dat betekent dat we uit onze comfortzone 
worden getrokken. Dat is, in soms, snel wisselende teamsamenstellingen 
geen vanzelfsprekendheid. Het werken op andere locaties is dat ook niet. 
Toch	is	die	flexibiliteit	nodig	om	als	organisatie	gezond	te	blijven.	

• Dit is absoluut geen vanzelfsprekendheid en verdient wat ons betreft veel 
meer aandacht.

• Scholing heeft het laatste jaar natuurlijk onder druk gestaan. Toch zijn wij 
trots hoe we dit jaar hebben gestreden, ook toen het (heel) moeilijk werd. In 
ieder geval vijf mensen zijn een niveau gestegen. 

• Ook komend jaar zijn er weer medewerkers en leerlingen bezig met diverse 
upgrades!

• De driehoek loopt nog wat stroever. Het werkoverleg en kwalititeitsoverleg lo-
pen wel goed hoewel het vele afstem men ook wel eens als een beetje teveel 
wordt ervaren. 

• We mogen nog leren dat medewerkers nog veel meer hun punten van 
zorg en aandacht leren delen met de evv’er, welzijn en/of verpleegkundige 
(afhankelijk van het onderwerp); zodat zij leren om deze punten ook in te 
brengen in het kwaliteitsoverleg. Het teamoverleg zou dan veel meer een 
plek kunnen worden om verdieping aan te brengen in onze omgang met 
onze cliënten en deze inzichten te delen met elkaar.

 

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Deel 1
Leren en werken 
aan kwaliteit
(vervolg)

• Presentie, cliëntgericht werken, hartveroverend, de drie V’s, (vakmanschap, 
vertrouwen en verbinding ), zijn wel elementen die zichtbaar en voelbaar 
zijn in ons handelen. Het echte delen van dit gedachtengoed en in gesprek 
hierover met medewerkers, doen we nog veel te weinig en daar is het afge-
lopen jaar ook veel te weinig aandacht voor geweest. Dit moet in 2021 echt 
een prominentere plek gaan krijgen.

Leiderschap en 
management

• Werken in de driehoek zit op dit moment weer in de startfase na vervanging 
van de eerste en vervolgens de waarnemende praktijkverpleegkundige. Per 
1 september maken we een herstart.

• Kwaliteitsplannen en iPVB zijn de komende maanden de speerpunten 
waar we ons op gaan richten. Daarnaast is er een eerste verpleegkundige 
aangenomen. Voor haar en ons is het nog pionieren, hoe hier invulling aan 
te geven. 

• Naast de driehoek is ook kwaliteitsoverleg een maandelijks terugkerend 
overleg met welzijn, evv, verpleegkundige, praktijkverpleegkundige, leiding-
gevende en op afroep gasten. Doel van dit overleg is het stroomlijnen van 
organisatorische en zorginhoudelijke verbeterstappenstappen. 

• Hartveroverend is natuurlijk is geen doel op zich. iPVB ook niet. Uiteindelijk 
gaat het bij beide middelen om de vraagsturing van cliënt en eigenaarschap 
bij medewerkers van de grond te krijgen. Dit is een iteratief proces van 
veranderen, waarbij de bedrijfscultuur een hardnekkige factor is die deze 
processen niet van nature ondersteunen. 

• Capaciteitsplanning: wij zijn trots op het gegeven dat we tot op heden 
zonder uitzendkrachten het jaar zijn doorgekomen. De kwantiteit in Elspeet 
is dus op orde! Punt van zorg is wel de vele leerlingen die moesten wor-
den overgeplaatst, waardoor de continuïteit van vaste medewerkers toch 
enigszins onder druk kwam te staan. Het zich opnieuw zetten van nieuwe 
medewerkers, leerlingen en stagiaires is een terugkerend proces dat ons 
inziens meer aandacht verdient.

• Kwalitatief zijn we in staat gebleken om voldoende niveau 3 aan ons te bin-
den, waardoor het niet meer nodig is om niveau 2+ in eindverantwoorde-
lijke rol op één van de twee afdelingen te hebben. Medewerkers 2+ begrij-
pen deze keuze omdat we altijd willen zorgen dat er een zo hoog mogelijk 
kwaliteit van opleidingsniveau geboden kan worden.

Gebruik van 
hulpbronnen

• Domotica en beeldwerken en digitale systemen zijn er voor medewerkers 
genoeg. Meer aandacht zou mogen komen te liggen op domotica voor 
cliënten. 

• Materialen en hulpmiddelen zijn niet altijd in voldoende mate voorhanden 
geweest. In coronatijd kostte het veel moeite om voldoende en de juiste 
materialen te scoren. Hierin zijn we maximaal ondersteund door facilitair 
bedrijf; ook in duidelijkheid.

Gebruik van 
informatie

• Zorgkaart Nederland wordt mondjesmaat ingevuld, ondanks het vaak on-
der de aandacht brengen door evv’er bij familie.

• Overal is gelukkig wel eens wat. Echter, dit heeft het afgelopen jaar niet 
geleid	tot	onoplosbare	klachten	of	officiële	klachten.	

• Complimenten zijn er voor het 24-7 team, dat altijd weer klaarstaat en door-
gaat als het spannend wordt…..

 

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Locatie Elspeet 

Informatie medewerkers  
4 evv’-ers: 2.7 FTE
1 niveau 4: 0.7 FTE
1 leerling verpleegkundige: 0.7 FTE
2 leerlingen verzorgende: 1.4 FTE
1 leerling helpende: 0.6 FTE
1 niveau 1: 0.3 FTE
2 niveau 2: 0.7 FTE
6 niveau 2 +: 3.5 FTE
11 niveau. 3: 6.3 FTE
8 sfeermakers

vrijwilligers: 33

Binden van medewerkers: 
a) zorgen voor voldoende medewerkers (kwantiteit)
b) zorgen voor opgeleide medewerkers (kwaliteit)
c) zorgen voor een warm leerklimaat 
d) (proberen te) zorgen voor een veilig feedback-klimaat 
e) zorgen voor regelruimte en ondersteuning aan de procesinrichting.

 

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 8,12 8,7 1,43

Niveau2    7,34

Niveau 3 9,82 6,13 6,45

Niveau 4  3,88 3,88

Niveau 5    

Niveau 6 (SO)    

Behandelaren    

Overige zorgpersoneel    

Totaal 17,94 18,71 19,1

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

Evaluatie kwaliteitsplan 2020

De plannen van 2020 hebben natuurlijk vertraging opgelopen. Tegelijkertijd baart het ons zorgen 
dat alles wat in coronatijd iet meer zo heel belangrijk leek, nu weer uit de kast komt en met dubbel 
inzet van ons richting realisatie moet. 

Wat echt krakend tot stilstand is gekomen is, is de voorgenomen uitbreiding in Elspeet en Garde-
ren. De druk op verpleeghuiszorg in Elspeet is duidelijk voelbaar verminderd. Het is echter een 
kwestie	van	tijd	voordat	deze	druk	weer	gevoeld	gaat	worden,	als	we	de	demografische	modellen	
bekijken.
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Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

Maandelijks vind een kwaliteitsoverleg plaats. Dit is een terugkerend overleg met welzijn, evv’er, 
verpleegkundige, praktijkverpleegkundige, leidinggevende en op afroep gasten. Doel van dit overleg is 
het stroomlijnen van organisatorische en zorginhoudelijke verbeterstappen.

Input vanuit CR:

Reactie lid cliëntenraad: compliment voor het feit dat de leidinggevende zelf het contact met de CR 
heeft gezocht, zoals in de instructie staat. Het is kort dag, dus om jouw voortgang niet te frustreren 
heb ik hieronder een paar puntjes.
Ik heb de input doorgelezen.
Normaliter is het de bedoeling dat de CR zaken aan kan vullen vanuit contacten met de bewoners en 
achterban. Doordat ik de locatie Elspeet waarneem voor een collega cliëntenraadslid heb ik nog geen 
echte input van die kant ontvangen. 

Verder ondersteunt de CR de familieparticipatie van harte. Ik hoop dat dit gaat lukken voor Elspeet en 
wil daar ook graag een rol in spelen.
Een eerste bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor mij om met de achterban kennis te maken en de 
toegevoegde waarde van de CR toe te lichten.

Verbeterplan 2021

Alle verbeterpunten zijn al meegenomen bij de beschrijving per thema hierboven.
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Norschoten locatie Garderen
Oud Milligenseweg 34-11

3886 ME Garderen

Omgeving:
kleinschalige woonvorm op 1e etage, aan de bosrijke rand van het dorp. 

Bijlage 7

Informatie cliënten
Een woning

Eerste etage, groot balkon, 60 m2

8 cliënten psychogeriatrie Wlz

ZZP verdeling:

5 keer 5VV

3 keer 7VV

Leeftijdsverdeling: 
tussen 70 en 94 jaar

 

Deel 1
Persoonsgerichte 
zorg

• Nabijheid, aandacht, begrip, autonomie heeft natuurlijk zowel in Garderen 
als in Elspeet onder grote druk gestaan door de ‘lockdown’. Het valt op den 
duur niet uit te leggen aan mensen zonder geriatrisch ziektebeeld; laat staan 
dat het uit te leggen is aan mensen met een beperking….. Dit heeft de kwali-
teit van leven ons tot op het bot geraakt.

• Dit jaar is veel aandacht besteed om de zorg beter aan te laten sluiten bij de 
vraag van de cliënt; ook als dit betekent dat dit gevolgen heeft voor de werk-
structuur van de medewerkers. Een mooie ontwikkeling is bijvoorbeeld dat de 
warme maaltijd tegenwoordig ’s avonds wordt geserveerd. Dit blijkt een goeie 
keuze te zijn geweest: Cliënten eten beter, meer rust in de dagstructuur. 

• Net voor de lockdown was Garderen gestart met de eerste cursus iPVB voor 
eerstverantwoordelijk verzorgenden en verpleegkundigen. Op dit moment 
wordt dit weer opgepakt. Echter, doordat er in Garderen ook personele ver-
schuivingen zijn geweest, is de verwachting dat we hier weer vrijwel opnieuw 
kunnen beginnen.

Thema’s uit het kwaliteitskader 
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Deel 1
Wonen en welzijn 
cliënten

• Wat echt enorm leuk is in Garderen is hoe we de familieparticipatie hebben 
georganiseerd en hoe we met familie voortdurend SAMEN keuzes hebben 
gemaakt in de strijd om corona buiten de deur te houden: Hoewel in den 
lande de verpleeghuizen al weer lang en breed open gingen, hebben de 
verwanten er met elkaar voor gekozen om de bezoeken voorlopig in de tent 
op het balkon te blijven doen. Pas eind september is de keuze gemaakt om 
weer naar binnen te gaan. Dit laatste vooral ingegeven door de winter die 
aanstaande is. 

• Maar ook bij andere onderwerpen variërend van de vieze was, tot het herin-
richten van het interieur hebben de verwanten een prominente rol geboden 
gekregen en gepakt.

Veiligheid cliënten • Veiligheid blijft natuurlijk een belangrijke pijler en deze blijft natuurlijk op 
gespannen voet staan met een andere belangrijke pijler: vrijheid. Dit heb-
ben we tijdens de corona natuurlijk allemaal aan den lijve ondervonden.

• Medicatie en fouten: blijft een voortdurend punt van aandacht. Aan-
dachtvelders doen er veel aan om het risico van fouten te minimaliseren. 
Medicijnkarren staan op de begroting van vorig jaar. Maar goed: het blijft 
mensenwerk.

• De implementatie van de Wet zorg en dwang is dit jaar vertraagd door corona. 
In de laatste maanden van dit jaar wordt hierop nog een inhaalslag gemaakt. 
Daarnaast zijn er mooie ideeën voor het beleidsplan van volgend jaar. 

Leren en werken 
aan kwaliteit

• Leren en werken aan kwaliteit vindt niet plaats achter het bureau en in de 
systeemwereld. Het vindt plaats in de leefwereld door andere: 
a) voldoende medewerkers
b) voldoende geschoolde medewerkers
c) medewerkers in opleiding
d) stagiairs
e) voldoende inzet van sfeermakers 
f)	en	de	mate	waarin	we	durven	te	reflecteren	op	ons	eigen	handelen	en	op	
dat van de ander.

• Dat laatste is een cyclisch proces dat start bij de vraag in hoeverre wij ons 
veilig voelen in ons werk en wat wij nodig hebben om die veiligheid te  
(gaan of blijven) ervaren; ook als dat betekent dat we uit onze comfortzone  
worden getrokken. Dat is, in soms, snel wisselende teamsamenstellingen 
geen vanzelfsprekendheid. Het werken op andere locaties is dat ook niet. 
Toch	is	die	flexibiliteit	nodig	om	als	organisatie	gezond	te	blijven.	

• Dit is absoluut geen vanzelfsprekendheid en verdient wat ons betreft veel 
meer aandacht.

• Scholing heeft het laatste jaar natuurlijk onder druk gestaan. Toch zijn wij trots 
hoe we dit jaar hebben gestreden, ook toen het (heel) moeilijk werd. In ieder 
geval vijf mensen zijn een niveau gestegen. 

• Ook komend jaar zijn er weer medewerkers en leerlingen bezig met diverse 
upgrades!

• In Garderen hebben we naast 9x jaarlijks een werkoverleg en een kwaliteit-
soverleg; ook de driehoek goed gepositioneerd waarin we tot afspraken ko-
men. De mate waarin de afspraken worden geborgd is vaak nog het lastigste 
stukje van de cyclus maar ook hierin zijn we onderweg.

 

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Deel 1
Leren en werken 
aan kwaliteit
(vervolg)

•

•

We mogen nog leren dat medewerkers nog veel meer hun punten van 
zorg en aandacht leren delen met de evv’er, welzijn en/of verpleegkundige 
(afhankelijk van het onderwerp); zodat zij leren om deze punten ook in te 
brengen in het kwaliteitsoverleg. Het teamoverleg zou dan veel meer een 
plek kunnen worden om verdieping aan te brengen in onze omgang met 
onze cliënten en deze inzichten te delen met elkaar. 
Presentie, cliëntgericht werken, hartveroverend, de drie V’s, (vakmanschap, 
vertrouwen en verbinding ), zijn wel elementen die zichtbaar en voelbaar 
zijn in ons handelen. Het echte delen van dit gedachtengoed en in gesprek 
hierover met medewerkers, doen we nog veel te weinig en daar is het afge-
lopen jaar ook veel te weinig aandacht voor geweest. Dit moet in 2021 echt 
een prominentere plek gaan krijgen.

Leiderschap en 
management •

•

•

De driehoek: 
De driehoek SO, verpleegkundige en leidinggevende is stevig neergezet.  
De verpleegkundige heeft samen met de driehoek een kwaliteitsplan  
geschreven. Dit plan heeft geen begin of eind maar is een cyclisch docu-
ment dat met enige regelmaat tegen het licht wordt gehouden en wordt 
bijgesteld. De resultante van dit kwaliteitsplan is dat er 
a) duidelijke verwachtingen liggen naar de zorg medewerkers, 
b) de manier van samenwerken op de schop is gegaan. 
In juni is er o.a. een interdisciplinaire bijeenkomst waarin we met elkaar van 
gedachten hebben gewisseld hoe we ‘in de wedstrijd’ zitten.
Hartveroverend is natuurlijk geen doel op zich. iPVB ook niet. Uiteindelijk 
gaat het bij beide middelen om de vraagsturing van cliënt en eigenaarschap 
bij medewerkers van de grond te krijgen. Dit is een iteratief proces van 
veranderen, waarbij de bedrijfscultuur een hardnekkige factor is die deze 
processen niet van nature ondersteunen. 

•
Capaciteitsplanning: 
In de loop van 2020 is het EINDELIJK gelukt om voldoende medewerkers 
aan Garderen te verbinden. Gevolg is dat er nu een situatie kan ontstaan 
dat er overformatie is. Dit gegeven zorgt voor enige onrust omdat mede-
werkers niet ‘aan hun uren’ lijken te kunnen komen. 

• De gedachte van een jaarurensystematiek is nog geen gemeengoed,  
afdelingen met tekorten bijstaan evenmin. 

Gebruik van 
hulpbronnen

• Domotica en beeldwerken en digitale systemen zijn er voor medewerkers 
genoeg. Meer aandacht zou mogen komen te liggen op gebruikersdomotica 
voor cliënten. 

• Materialen en hulpmiddelen zijn niet altijd in voldoende mate voorhanden 
geweest. In coronatijd kostte het veel moeite om voldoende en de juiste 
materialen te scoren. Hierin zijn we maximaal ondersteund door facilitair 
bedrijf; ook in duidelijkheid.

Gebruik van 
informatie

• ZorgkaartNederland wordt mondjesmaat ingevuld, ondanks het vaak onder 
de aandacht brengen door evv’er bij familie.

• Overal is gelukkig wel ‘ns wat. Echter, dit heeft het afgelopen jaar niet ge-
leidt	tot	onoplosbare	klachten	of	officiële	klachten.	

• Complimenten zijn voor het 24-7 team, dat altijd weer klaarstaat en door-
gaat als het spannend wordt

 

Thema’s uit het kwaliteitskader (vervolg)
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Locatie Garderen

Informatie medewerkers  
20 zorgmedewerkers
Verdeling functies en niveaus
2 niveau 2: 0.9 FTE
7 niveau 3: 4.2 FTE
3 niveau. 4: 1.5 FTE
2 niveau. 2+ in opleiding: 0.8 fte + 16 uur aan school-uren
5 sfeermakers

Binden van medewerkers: 
a) zorgen voor voldoende medewerkers (kwantiteit)
b) zorgen voor opgeleide medewerkers (kwaliteit)
c) zorgen voor een warm leerklimaat 
d) (proberen te) zorgen voor een veilig feedback-klimaat 
e) zorgen voor regelruimte en ondersteuning aan de procesinrichting.

 

Informatie

2019 2020 2021

Niveau 1 2,14 3 1,06

Niveau2 1,91

Niveau 3 2,74 2,42 2,84

Niveau 4 3,72 3,88 3,88

Niveau 5

Niveau 6 (SO)

Behandelaren

Overige zorgpersoneel

Totaal 8,6 9,3 9,69

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

Evaluatie kwaliteitsplan 2020

De plannen van 2020 hebben natuurlijk vertraging opgelopen. Tegelijkertijd baart het ons zorgen 
dat alles wat in de coronaperiode, niet meer zo heel belangrijk leek, nu weer uit de kast komt en 
met dubbele inzet van ons richting realisatie moet. 

Wat echt krakend tot stilstand is gekomen is, is de voorgenomen uitbreiding in Elspeet en Garderen. 

Het modulair pakket thuis (MPT) dat in Garderen werd getest, kwam ook abrupt tot een eind ten 
tijde van de corona. Gezien de tweede golf, brengen we daar op dit moment ook geen energie naar 
toe.

Verbeterplan 2021

Alle verbeterpunten zijn al meegenomen bij de beschrijving per thema hierboven.
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Input vanuit het team op evaluatie en verbeterplan

De input van het team is verwerkt in de punten per thema.

Input vanuit CR

Reactie lid cliëntenraad: compliment voor het feit dat leidinggevende zelf het contact met de CR heeft 
gezocht, zoals in de instructie staat. Het is kort dag, dus de voortgang niet te frustreren heb ik hieron-
der een paar puntjes.
Ik heb de input doorgelezen.
Normaliter is het de bedoeling dat de CR zaken aan kan vullen vanuit contacten met de bewoners en 
achterban. Doordat ik de locatie Garderen waarneem voor een collega cliëntenraadslid heb ik nog 
geen echte input van die kant ontvangen. Ik baseer me derhalve even op het jaarverslag 2019 en heb 
dan de volgende vraag m.b.t. punt 7. In het jaarverslag van 2019 staat het volgende: 
Begin 2020 zal ook in Garderen worden gestart met het IPVB en het netwerkberaad. Is dit al opgepakt? 
Reactie leidinggevende: is aangevuld in deze evaluatie.

Verder ondersteunt de CR de familieparticipatie van harte. 
Een familiebijeenkomst is bij uitstek geschikt om met de achterban kennis te maken en de toegevoeg-
de waarde van de CR toe te lichten.
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Dagcentrum Norschoten 
Dagcentrum Putten, Garderen, De Valk, Barneveld en Scherpenzeel.

Verschillende doelgroepen: 
Psychogeriatrie, somatiek, gerontopsychiatrie, NAH etc. 
Bekostiging zowel Wlz als Wmo, geen extra kwaliteitsgelden.

Bijlage 8

De ontwikkeling dat ouderen ouder worden en langer thuis blijven wonen, blijft zich de komende 
jaren doorzetten. Als zelfstandig thuis wonen minder vanzelfsprekend wordt en hierbij ondersteu-
ning, zorg en behandeling nodig is, is het dagcentrum een zinvolle voorziening. 
Voor Norschoten is het dagcentrum een belangrijk organisatieonderdeel: cliënten die een dag-
centrum bezoeken, 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, en de 
organisatie kent de cliënt. 

Evaluatie doelen 2020
• Uitbreiden dagcentrums conform strategienotitie van MT, is vertraagd in verband met de
  coronaperiode. De businesscase is opgesteld. 
• Persoonsgerichte zorg en welzijn (plannen), waarbij binnen het groepsgebeuren aandacht is voor 
  de persoonlijke doelen en wensen. 
• Dagcentrums zijn in de coronaperiode in beperkte vorm open gebleven (kleinere groepen, meer 
  dagen open). Met cliënten die niet naar een dagcentrum konden komen, is via (beeld)bellen en 
  huisbezoek contact gehouden.
• Samenwerken over de domeinen heen is blijvend aandachtspunt.

Het dagcentrum ontwikkelt mee met de vragen van de huidige tijd en heeft de volgende 
voornemens in 2021:
• Uitbreiden dagcentrum Parkinson en Parkinson Totaal conform meerjarenplan.
•	Uitbreiden	met	reeds	aangetrokken	locatie	op	Het	Schaffelaar	Erf.
• Samenwerken over de domeinen heen en ontwikkelen concept dagcentrum.
• Cliëntenraadslid heeft alle locaties van het dagcentrum bezocht en gaat samenwerken met nog 
  aan te trekken mantelzorgambassadeurs per locatie. 
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Norschoten Welbevinden

Bijlage 9

Welzijnsbegeleiders en beweegagogen werken als twee vakgroepen vanuit de afdeling welbevinden 
op iedere locatie van Norschoten. 

Welzijnsbegeleiders werken vanuit de presentiegedachte en hartveroverend. Ze zorgen voor een 
zinvolle dagbesteding van cliënten. In het algemeen neemt de complexiteit van de cliënten toe. 
Welzijnsbegeleiders sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en zoeken creatief naar wat kan met de 
mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Ze coachen medewerkers, vrijwilligers en naasten in de 
bejegening van cliënten. Ze hebben, samen met de evv’er, een proactieve rol in het netwerkberaad 
en het thuis bezoeken van nieuwe bewoners. 

Vitaliteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Om de vitaliteit zolang mogelijk te behouden of te 
verbeteren zijn beweegagogen actief op alle locaties. Zij zorgen voor een positief beweegklimaat in 
Norschoten. Ze borgen het dagelijks bewegen in de zorgleefplannen, voeren activiteiten uit en coa-
chen medewerkers, familie en vrijwilligers in het actief bewegen met cliënten. 

De inzet van alle vrijwilligers wordt vanuit de afdeling welbevinden gecoördineerd en geborgd.
Organisatiebreed vieren we de dag van de vrijwilliger. Dit jaar was dat in aangepaste vorm in verband 
met de coronamaatregelen. Vrijwilligers wordt scholing aangeboden, zoals ‘verslik u niet’, omgaan 
met dementie en onbegrepen gedrag, en presentie.
De coronaperiode was voor veel vrijwilligers een tijd van bezinning. Een aantal vrijwilligers op leeftijd 
heeft de keuze gemaakt afscheid te nemen van het vrijwilligerswerk. 
 
De vanuit Waardigheid en Trots ingezette projecten (welzijnswinkel, beweegagogen) zijn geconsoli-
deerd en geborgd in de reguliere begroting. 

Voornemens 2021
• Netwerkberaad.
• Samenwerking met en rond de cliënt (medewerker, familie/netwerk, vrijwilliger) uitgaande 
 van gelijkwaardigheid en hartveroverend.
• Coachende rol welzijnsbegeleiders in bejegening, welbevinden en zinvolle dagbesteding
• Doorontwikkelen team beweegagogen en het beweegklimaat.
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Informatie

 2019 2020 2021

Behandelaren 1,08

Overige zorgpersoneel 7,99 11,2 10,12

Totaal 7,99 11,2 11,2

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet zorgmedewerkers welbevinden ingedeeld op niveau

Zorgkantoor Menzis

Zorgkantoor Zilveren Kruis
Informatie

 2019 2020 2021

Behandelaren 0,35

Overige zorgpersoneel 2,59 3,63 3,28

Totaal 2,59 3,63 3,63

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet zorgmedewerkers welbevinden ingedeeld op niveau
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Norschoten Kennis- en behandelcentrum

Bijlage 10

Het kennis- en behandelcentrum (KBC) is gevestigd op de locatie Klaverweide, behandelaren  
zijn werkzaam op alle locaties van Norschoten en behandelen cliënten met een Wlz-indicatie,  
een indicatie voor revalidatie en in de eerste lijn.

Het kennis- en behandelcentrum bestaat uit 82 medewerkers. Alle medewerkers zijn HBO-of  
WO-opgeleid. Ze zijn allemaal BIG-geregistreerd (indien van toepassing) en staan ingeschreven 
in	het	kwaliteitsregister	van	betreffende	vakgroep.

Ontwikkelingen 2020

COVID-19
Tijdens de coronaperiode hebben vakgroepen niet alle opleidingen en scholingen kunnen volgen 
zoals gepland voor 2020. Scholingen zijn uitgesteld naar het najaar of naar 2021. Alternatieven zijn 
ontwikkeld zodat kwaliteit van zorg en behandeling gewaarborgd werd. Er is gebruik gemaakt van 
e-learning en werkzaamheden zijn aangepast met technologie. Zo hebben online behandelingen 
plaatsgevonden door ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. De vakgroep 
geestelijke verzorging heeft kerkdiensten digitaal opgenomen en uitgezonden via Norschoten TV of 
online. Ook de herdenkingsdiensten werden opgenomen en online uitgezonden, zodat meerdere 
cliënten en mantelzorgers aan deze diensten deel konden nemen.
In 2021 zal onderzocht worden welke therapieën en andere activiteiten, zoals scholingen, workshops, 
overleggen met externe partijen, blijvend online of op afstand plaats kunnen vinden.

De generatietuin
Deze is gerealiseerd. De opening zou in april plaats vinden. Dit is echter uitgesteld naar 2021 i.v.m. 
COVID-19. Aankomende periode gaan de beweegagogen en de vakgroep verder met het in gebruik 
nemen van de generatietuin, mogelijk in combinatie met mensen uit de wijk Norschoten.

Start project Voeding en gastvrijheid
Dit project is breed opgezet voor de gehele organisatie. Er wordt niet alleen gekeken naar voeding, 
maar ook naar alle voorwaarden die met gastvrijheid te maken hebben. Aankomende maanden zal 
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er	binnen	de	organisatie	op	verschillende	afdelingen	een	kick-off	plaats	vinden	om	het	plan	te	pre-
senteren en cliënten, familie en medewerkers te informeren.

Mobiel geriatrieteam
Behandelaren van het KBC hebben samen met de geriatrieverpleegkundige en de geriatriefysio-
therapeut een mobiel geriatrieteam opgezet dat cliënten met complexe hulpvragen aan huis kan 
bezoeken. Medewerkers van de thuiszorgorganisaties, praktijkondersteuners van de huisartsen zijn 
bij	een	kick-off	geïnformeerd.	De	aanmeldingen	komen	binnen	via	de	geriater	of	de	huisartsen.	Ver-
goedingen lopen nu via de zorgverzekering van de cliënt. Aankomende tijd zal er de nodige aandacht 
besteed	worden	aan	PR	en	een	mogelijke	financiering	via	zorginkoop.

Transmuraal centrum
De stuurgroep heeft een ontwikkeling doorgemaakt en bestaat nu uit een groep vertegenwoordi-
gers namens Norschoten, ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen, stichting OWZ de Burgt, en externe 
projectleiding door Raedelijn. Gezamenlijk werken we volgens de lijnen preventie, één toegang en 
tijdelijke zorg, met in de eerste fase de focus op ouderen. We streven naar het verstevigen van de sa-
menwerkingen die bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Bijvoor-
beeld: de samenwerking huisarts, specialist ouderengeneeskunde, maar ook het toewerken naar één 
toegangspunt voor vragen rondom zorg en welzijn. 

Opleidingsplaats voor GZ psycholoog
Momenteel wordt onderzocht of Norschoten een opleidingsplaats kan bieden voor GZ-psycholoog. 
Een visitatiecommissie van Gerion zal de beoordeling vaststellen. Daarnaast wordt er gekeken of er 
een verdere samenwerking op dit gebied kan worden ontwikkeld met een van onze ketenpartners.

Samenwerking Maanderzand Ede
Zorgorganisatie Manderzand heeft gevraagd of behandelaren van het KBC hun expertise in kunnen 
zetten bij de cliënten van hun woon-zorgafdelingen. De behandelaren en arts brengen de kwaliteit 
van zorg in kaart en zetten zich in om de deze naar een hoger niveau te brengen, zodat cliënten met 
toenemende complexe hulpvragen goed geholpen worden. 

Wetenschapscommissie
In	mei	2020	is	binnen	Norschoten	de	wetenschapscommissie	officieel	geïnstalleerd	door	de	raad	van	
bestuur. De wetenschapscommissie heeft als doel om de kwaliteit van behandeling te toetsen en te 
verbeteren en aan te haken bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De wetenschapscommissie werkt 
samen met het UKON. Norschoten wordt regelmatig gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk 
onderzoek. 

Voornemens 2021

Medische vakgroep
De vakgroep bestaat uit een goede verhouding specialisten ouderengeneeskunde (SO) en basisart-
sen. De focus voor 2021 is dat deze verhouding zo blijft. De vakgroep heeft een opleidingsplaats voor 
specialisten ouderengeneeskunde. In 2021 zal nog een SO opgeleid worden tot opleider, waardoor 
we een opleidingsgroep voor SO kunnen worden. Dit komt ten goed van de continuïteit en kwaliteit 
van de medische zorg.
Tevens zijn wij in 2020 een samenwerking gestart met ANW-diensten Nederland. Ook dit zullen we 
in 2021 continueren ten behoeve van de continuïteit en kwaliteit gezien de schaarste van SO op de 
arbeidsmarkt.



Norschoten Kwaliteitsplan 202170

Psychologie vakgroep
Binnen de vakgroep zijn de psychologen opgeleid tot ABC-trainers. Zij zullen deze ABC-trainingsme-
thodiek implementeren in de organisatie. Deze training is ten behoeve van omgaan met onbegrepen 
gedrag. Alle zorgteams zullen gedurende 2021 getraind worden. 
Norschoten zal in 2021 toetreden tot Gerion ten behoeve van een opleidingsplaats voor GZ- psycho-
loog. In september 2021 zal de eerste buiten Norschoten opgeleide GZ psycholoog terugkeren naar 
Norschoten zodat het team twee GZ-psychologen heeft.
Er is een Wzd-functionaris aangenomen die tevens werkzaam is als psycholoog. Op dit moment wor-
den betrokken medewerkers geschoold op gebied van de Wzd. In 2021 zal de Wzd- functionaris de 
Wet zorg en dwang geïmplementeerd hebben op alle locaties van Norschoten.

Paramedische vakgroep
De paramedici hebben een gezamenlijk opleidingsplan 2020-2025 ontwikkeld. Dit plan is multidiscipli-
nair en interdisciplinair geschreven, doordat vakgroepen samen keuzes hebben gemaakt, welke oplei-
dingen noodzakelijk zijn voor Norschoten om zich te ontwikkelen als expertisecentrum. Deze opleidin-
gen zijn gekoppeld aan de speerpunten uit het A3 jaarplan. Daarbij richt het KBC zich op de volgende 
expertises: CVA, Parkinson, geriatrische revalidatiezorg, dementie, niet-aangeboren hersenletsel.

Projecten
• Het project voeding en gastvrijheid is gestart in 2020 en zal in 2021 geïmplementeerd worden 
 binnen de organisatie. 
• Samenwerking MSR-GRZ zal zich verder ontwikkelen en uitbreiden en er zal onderzocht worden 
 hoe klinische medisch specialistische revalidatie gerealiseerd kan worden op de locatie Klaverweide.
• Transmuraal Centrum, het uitwerken van de projectplannen. Samenwerken voor optimale 
 toekomstbestendige kwaliteit en toegankelijkheid van zorg (juist zorg op de juiste plek op de juiste 
 tijd door de juiste professional). Toewerken naar een geheel van zorg en ondersteuning (welzijn) 
 over de domeinen (ontschotten) heen. 

Verpleegkundige vakgroep
We leiden verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen op. De vakgroep is gepositio-
neerd bij het KBC waardoor de medische en verpleegkundige zorg gewaarborgd is. Eén praktijkver-
pleegkundige wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Eén praktijkverpleegkun-
dige is gestart met de opleiding tot geriatrieverpleegkundige. Er zijn vier verpleegkundigen die nu als 
praktijkverpleegkundigen worden opgeleid.

Geestelijke verzorging en pastoraat vakgroep
De vakgroep is de afgelopen twee jaar bezig daar waar nodig te vernieuwen. Hierdoor ontstaan nieu-
we uitdagingen en nieuwe rollen. Rollen die niet altijd in beeld zijn binnen zorgorganisaties, maar die 
passen bij geestelijk verzorgers, bijvoorbeeld als coach, adviseur bij beleid, ondernemer. De vakgroep 
is uitgebreid met een HBO-geestelijk verzorger die in 2020 is gestart met een vervolgopleiding tot 
WO-geestelijk verzorger. 

In samenwerking met het MT zal door een brede werkgroep onderzoek plaatsvinden naar het be-
houd van de identiteit van Norschoten met daarbij het blijven boeien en binden van medewerkers en 
cliënten.

PAR
De professionele adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de raad van bestuur 
en het managementteam binnen Norschoten. In de dagelijkse praktijk is de manager kennis- en 
behandelcentrum	het	aanspreekpunt	voor	de	PAR.	De	PAR	wordt	in	november	2020	officieel	geïnstal-
leerd (zie verder paragraaf 5.2.a). 
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Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 4  0,79

Niveau 5 3,53 2,8 6,1

Niveau 6 (SO) 6,47 5,8 5,69

Behandelaren 18,58 20,94 19,92

Overige zorgpersoneel    

Totaal 28,58 30,33 31,71

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Zorgkantoor Menzis

Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 4  0,79

Niveau 5 3,53 2,8 6,1

Niveau 6 (SO) 6,47 5,8 5,69

Behandelaren 18,58 20,94 19,92

Overige zorgpersoneel    

Totaal 28,58 30,33 31,71

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Uitbesteding avond-, nacht- en weekenddiensten SO’s aan ANW Nederland. Kosten uitbesteed ca € 300.200. 
Hierdoor nemen de gemiddeld loonkosten niv.6 af t.b.v. 2018 en 2019 (in 2019 en 2018 werden deze in de 
salarissen verwerkt)
Tevens vervalt de omzet behandelaren Zorggroep Ena in 2020. Dit heeft gevolgen voor de uitgangspositie 2018.

Uitbesteding avond-, nacht- en weekenddiensten SO’s aan ANW-Nederland. Kosten uitbesteed ca € 300.200. 
Hierdoor nemen de gemiddeld loonkosten niv.6 af t.b.v. 2018 en 2019 (in 2019 en 2018 werden deze in de 
salarissen verwerkt)
Tevens vervalt de omzet behandelaren Zorggroep Ena in 2020. Dit heeft gevolgen voor de uitgangspositie 2018. 

Zorgkantoor Zilveren Kruis



Norschoten Kwaliteitsplan 202172

onderwerp tijdpad start evaluatie
Cliëntenplanning: Eind 2020 worden 

therapieën gepland 
per week

Start per januari 
2020

Cliëntenplanning is per 1 
juni in realisatie.

Medicatie in eigen 
beheer

Eind maart 2020 
wordt aan de hand 
van een screenings-
lijst medicatie in ei-
gen beheer gegeven

Start februari Per 1 april 2020 in realisa-
tie, evaluatie in september

Voeding en 
gastvrijheid

Eind 2021 ingevoerd Start febr. 2020 Per	juli	de	eerste	kick-off.	
Vervolg september

Neuro-unit starten Januari 2020 starten Pilot per 1 mei af-
sluiten

Gestart per febr. Evaluatie 
gehad, een aantal verbeter-
punten. Toename van zorg 

Interdisciplinaire 
samenwerking op reva

2020 Starten aan de hand 
van hartveroverend

1e bijeenkomsten met 
Broosz in oktober

Regie cliënt bij 
inbreng MDO

2020 In eerste werkover-
leg 2020 dit bespro-
ken zodat voorbe-
reidingen worden 
gedaan met cliënt

Tevens multidisciplinaire 
aanpak via hartveroverend

Samenwerking arts/
verpleegkundig 
specialist/ 
leidinggevende

2020 1x per zes weken 
overleg met artsen 
en verpleegkundig 
specialist

Elke 6 weken overleg. Veel 
op inhoud.

Mantelzorgparticipatie Half 2020 Start na maart 2020 Door corona nog geen 
vervolg. Augustus overleg

Nazorg verbeteren en 
anders organiseren

2020 Inventariseren in ja-
nuari 2020 en daar-
na mogelijk een plan 
van aanpak maken 
hoe e.e.a. opgepakt 
kan worden. 

Nazorg wordt per 1 mei 
opgepakt door het trans-
ferbureau. Eerste evaluatie 
heel positief. Oktober 2e 
evaluatie

Evv’ersrol 2021 Duidelijkheid krijgen 
over de meerwaar-
de van inzet evv’er 
naast de ontwikke-
ling van het ver-
pleegkundige vak

Nog geen actie op onderno-
men. Inmiddels gaat de rol 
voor twee evv’ers vervallen 
i.v.m. ontslag en minder 
werken(uren)

Inzet thuiszorg na 
ontslag vanuit de 
revalidatie

2021 Inventariseren wat 
mogelijk is t.a.v. 
thuiszorg vanuit de 
revalidatie

Geen vervolg

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkeling 2020 - 2021

Bijlage 11
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onderwerp tijdpad start evaluatie
Verpleegkundige 
opleiding

2020 Van belang om te kijken 
of er van uit Norscho-
ten een externe stage 
gedaan kan worden in 
ziekenhuis/thuiszorg 
en andere vormen van 
zorg.

Vanuit afdeling opleiding 
wordt hier verder inhoud 
aangegeven

Evaluatie triagepost 2020 Eind 2020 is duidelijk 
of de triagepost nog 
langer vanuit de revali-
datieafdeling bemand 
moet worden of zijn er 
andere taken die opge-
pakt kunnen worden de 
door verpleegkundigen 
op de revalidatie

Triagepost is een mooie 
aanwinst ook voor kwali-
teitsverbetering voor de 
afdeling. In de begroting 
2021 7 dagen per week 
aangevraagd voor GRZ

Praktijk-
verpleegkundigen

Evaluatie eind 2020 Meenemen hoe e.e.a. 
zich ontwikkeld op 
de andere locaties 
waardoor mogelijk de 
triagepost een andere 
invulling kan krijgen.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkeling 2020 - 2021 (vervolg)

Verdere ontwikkeling  
van hartveroverend t.a.v.  
zelforganiserend

2020 Gezamenlijk overleg met disciplines 
en ondersteunende diensten zoals 
huishouding

Invoeren van verbeterplannen 
van de leerlingen/stagiairs en 
ander geschoolde collega’s

2020

Interne scholingen t.a.v. de 
specifieke	doelgroepen	op	de	
afdeling

Inventariseren in 2020
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ZORGPROFIELEN Dagen Aantal cliënten Aandeel % ZORGPROFIELEN

Zorgprofiel	5,	incl.	BH*     29.123              80 39%

Zorgprofiel	6,	incl.	BH      8.820              24 12%

Zorgprofiel	7,	incl.	BH     18.906              52 25%

Zorgprofiel	8,	incl.	BH      2.190                6 3%

Zorgprofiel	10,	incl.	BH        274                1 0%

VG5, incl. BH        365                1 0%

LG 4, incl. BH      2.190                6 3%

LG 5, incl. BH      1.825                5 2%

LG 6, incl. BH     10.585              29 14%

LG 7, incl. BH        730                2 1%

Totaal     75.008              206 100%

VPT's Dagen Aantal cliënten Aandeel % VPT's 

VPT 4, incl. BH        358                1 2%

VPT 5, incl. BH      7.154              20 38%

VPT 6, incl. BH      5.366              15 29%

VPT 7 incl. BH      5.723              16 31%

VPT 8 incl. BH          -                -  0%

Totaal     18.601              51 100%

Overzicht ZZP’s en VPT’s Zorgorganisatie Norschoten, 
Wlz-financiering, begroting 2021 (inclusief leegstand)

Bijlage 12
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VPT 6, incl BH

VPT 7, incl BH

VPT 8, incl BH
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Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6 (SO)

Behandelaren

Overige zorgpersoneel 11,81 11,95 11,95

Totaal 11,81 11,95 11,95

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Bijlage 13

Meerjarenoverzichten in fte overig personeel kwaliteitskader

Hartveroverend zorg en welzijn
Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 1  0,5

Niveau 2 0,12

Niveau 3 0,94

Niveau 4 0,24

Niveau 5   0

Niveau 6 (SO) 0

Behandelaren 0,01

Overige zorgpersoneel 0,11

Totaal 0 0 1,92

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Hartveroverend behandelaren

Huishoudelijke dienst, meer handen aan bed in de zorg, zorgkantoor Menzis

Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 1  

Niveau 2  

Niveau 3 0,11

Niveau 4 0,06

Niveau 5   0,05

Niveau 6 (SO) 0,05

Behandelaren 0,2

Overige zorgpersoneel 0

Totaal 0 0 0,47

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau
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Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6 (SO)

Behandelaren

Overige zorgpersoneel 3,82 3,87 3,87

Totaal 3,82 3,87 3,87

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Informatie

 2019 2020 2021

Niveau 1 73,74 77,23 67,84

Niveau 2 1,75 1,77 16,48

Niveau 3 134,95 129,28 120,04

Niveau 4 13,47 26,45 30,95

Niveau 5 4,67 3,71 8,12

Niveau 6 (SO) 8,57 7,68 7,58

Behandelaren 24,6 27,72 28,01
Overige zorgpersoneel 26,21 30,65 29,33

Totaal 287,96 304,49 308,35

Meerjarenoverzicht in fte’s van de inzet behandelaren ingedeeld op niveau

Huishoudelijke dienst, meer handen aan bed in de zorg, zorgkantoor Zilveren Kruis

Totaal recapitulatie
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Zorgorganisatie 
Norschoten 
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Klaverweide 1
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T 0342-40 40 00
E info@norschoten.nl
I www.norschoten.nl    


