
van hart tot hart

Jaarverantwoording 2017



van hart tot hart

Jaarverantwoording Norschoten 2017

Een goed jaar

Zorgorganisatie Norschoten kijkt tevreden en met dankbaarheid terug op 2017. 
We hebben ons ingespannen om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. 
Met resultaat: Norschoten ontving het voor de verpleeghuissector belangrijke 
HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg) volgens de nieuwste 
normen. Dit certificaat toont aan dat onze instelling serieus werk maakt van 
kwaliteitsverbetering en dat we voldoen aan eisen van cliënten, professionals en 
stakeholders. 

Cliënten geven Norschoten het cijfer 8.2 (bron: ZorgkaartNederland). Bijna iedereen – 97% – 
beveelt onze organisatie van harte aan anderen aan. Ook medewerkers zijn positief: uit een 
onderzoek dat in het najaar is gehouden, blijkt men over het algemeen zeer tevreden te zijn 
over werken in Norschoten. 

Norschoten heeft over 2017 een positief financieel resultaat gerealiseerd.  We volgen een 
stabiele koers met stimulering van meer professionaliteit en optimalisatie van interne 
processen mét behoud van het unieke van Norschoten: de warme sfeer en aandacht voor elkaar. 
Ons gesterkt wetend door  Gods kracht en Zijn zegen blijven we  samen ons werk doen en 
blijven we er zijn voor de ander. 
Norschoten: van hart tot hart!

Karin Breuker
Raad van bestuur

> Een samenvatting van de jaarverantwoording 

 van Norschoten over 2017 kunt u hier lezen. 
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Waarop heeft Norschoten zich in 2017 gericht?

> We werkten verder vanuit ons meerjarenbeleidsplan 2016-2020 

 en de strategienotitie 2017-2019 

Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

> Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Kennis- en behandelcentrum: hoofdrol voor revaliderende ouderen

> Bedrijfsvoering Norschoten: plannen op A3 en minder afval

> We sloten deelname aan het overheidsprogramma Waardigheid 

 en Trots af

> Norschoten in het kort
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Waarop heeft Norschoten zich in 2017 gericht?

We werkten verder vanuit ons meerjarenbeleidsplan 2016-2020 
en de strategienotitie 2017-2019 

Norschoten werkt vanuit een meerjarenbeleidsplan. 
De komende jaren blijven de volgende drie uitgangspunten centraal staan:

● Norschoten biedt zorg en (para-)medische behandelingen 
● De zorg is identiteitsgebonden
● Norschoten is een kennis- en expertisecentrum voor professionals in de zorg

Een strategische koers voor de korte termijn (2017-2019) is bepaald met de
focus op een vijftal speerpunten:

● meer aandacht voor onze christelijke identiteit
● sterke positionering van ons kennis- en behandelcentrum
● cultuurverandering naar meer eigenaarschap en aanpassing van de organisatiestructuur
● voortzetting van het nader vormgeven van het presentiegedachtegoed
● financieel gezond blijven.

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker
Norschoten heeft een nieuwe functie geïntroduceerd: die van sfeermaker. In de 
woningen van psychogeriatrische patiënten helpt hij of zij bij het ondernemen van 
activiteiten, zoals een spelletje doen, internetten, tafel dekken, de kamer gezellig 
maken, enzovoort.

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld
Medewerkers van het cliëntservicebureau zijn huisbezoeken gaan afleggen aan 
potentiële nieuwe cliënten. Zo krijgen ze sneller een goed beeld van de zorgvraag. 
De indicatie – welke zorg heeft iemand nodig – kan op deze manier ook sneller 
bepaald worden.

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt
Het netwerkberaad is in 2017 een paar keer gehouden. Voorlopige conclusie: 
een gesprek tussen medewerkers en naasten van een cliënt leidt tot meer 
betrokkenheid. De tijdsinvestering voor medewerkers is aanzienlijk, de resultaten 
voor cliënten zijn goed. 

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze
Medewerkers krijgen meer inspraak bij en verantwoordelijkheid 
voor de personeelsplanning.  De voorbereidingen voor een nieuw 
personeelsplanningssysteem zijn in 2017 gedaan, zodat het systeem in 2018 
kan worden ingevoerd. 

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten
In 2017 hebben de interne klachtenfunctionarissen van Norschoten achttien 
klachten van cliënten ontvangen. Norschoten hanteert als stelregel dat klachten 
worden doorgestuurd naar de Externe Klachtencommissie Arnhem als intern geen 
oplossing wordt gevonden. In 2017 is externe doorverwijzing niet voorgekomen.

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 
Twee nieuwe gebouwen van Norschoten in Barneveld zijn in de zomer van 2017 
officieel geopend: het revalidatiecentrum en de locatie Drostendijk. Beide gebouwen 
waren al een jaar in gebruik.

 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen
In het najaar is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. In het 
algemeen zijn medewerkers zeer tevreden over het werken in Norschoten.  
Zowel op bevlogenheid als betrokkenheid is zeer hoog gescoord. Er zijn ook 
altijd dingen die beter kunnen. De uitkomsten van het onderzoek worden met 
medewerkers besproken en waar nodig wordt actie ondernomen. 
 

> In beweging

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Zorg en welzijn: sfeermakers en ‘Norschoten beweegt’

> Nieuw: de sfeermaker

> Huisbezoek voor een goed beeld

> Netwerk werkt

> Personeel krijgt meer keuze

> Achttien klachten

> (Niet zo) nieuwe onderkomens 

> Betrokken en bevlogen

> In beweging
In 2017 is er een begin gemaakt met het project ‘Norschoten beweegt’. 
De komende jaren zal bewegen een speerpunt zijn: op alle locaties worden 
activiteiten ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld  al een tweewekelijkse zwemsessie 
gestart. 

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’
Norschoten is begonnen met de ontwikkeling van het expertisecentrum ‘ouderen 
en revalidatie’. De bedoeling is een multidisciplinair neurorevalidatiecentrum 
in te richten, zodat mensen met neurologische aandoeningen de beste zorg en 
multidisciplinaire behandeling krijgen aangeboden in de eigen regio.

> Behandeling en zorgprogramma PG

> PR

> Opleidingsplan

> Beweegnorm

> Externe samenwerking

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’

> Behandeling en zorgprogramma PG
Voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (PG) is een behandel- en 
zorgprogramma opgesteld. Hierin staat welke zorgverleners bij een cliënt betrokken 
zijn, de kosten van de behandelingen en de tijd die deze in beslag nemen.

> PR

> Opleidingsplan

> Beweegnorm

> Externe samenwerking

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’

> Behandeling en zorgprogramma PG

> PR
In 2017 is een folder ontwikkeld over het Kennis- en Behandelcentrum (KBC). 
In de Barneveldse Krant is een artikel verschenen over het centrum, wat geleid heeft 
tot een samenwerkingsproject over valpreventie met de gemeente Barneveld. 
Ook hebben zich na de publicatie verschillende potentiële stagiairs en nieuwe 
cliënten gemeld.

> Opleidingsplan

> Beweegnorm

> Externe samenwerking

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’

> Behandeling en zorgprogramma PG

> PR

> Opleidingsplan
Het Kennis- en behandelcentrum (KBC) van Norschoten heeft een opleidingsplan 
voor medewerkers ontwikkeld. 

> Beweegnorm

> Externe samenwerking

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’

> Behandeling en zorgprogramma PG

> PR

> Opleidingsplan

> Beweegnorm
In 2017 heeft Norschoten een projectleider aangesteld die cliënten zal stimuleren 
(meer) te bewegen. Norschoten wil dat elke cliënt voldoende beweging krijgt 
volgens de landelijke norm ‘Beweging in verzorgings- en verpleeghuizen’. 
In het kader hiervan is een plan ontwikkeld voor de inrichting van een beweegtuin 
tussen de afdeling revalidatie en de locatie Drostendijk.

> Externe samenwerking

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Kennis- en behandelcentrum: een hoofdrol 
voor revaliderende ouderen

> Expertisecentrum ‘ouderen en revalidatie’

> Behandeling en zorgprogramma PG

> PR

> Opleidingsplan

> Beweegnorm

> Externe samenwerking
Norschoten heeft hard gewerkt om diensten aan externe partners te continueren 
en te professionaliseren. De samenwerking met ENA, Bethanië, Maanderzand, 
Beweging 3.0 (Zorgerf) is geïntensiveerd. De samenwerking met Zorggroep Charim 
is weer opgepakt en daarnaast is Norschoten vertegenwoordigd in diverse externe 
zorgketens in de regio’s Ede en Amersfoort.

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Bedrijfsvoering Norschoten: 
plannen op A3 en minder afval

> A3-methode
Het management van Norschoten is in 2017 gaan werken met de A3-methode. 
Die houdt in dat het jaarplan van de organisatie op A3-formaat wordt weergegeven. 
Ook de te behalen doelen zijn onderdeel van dit plan. Vier keer per jaar wordt 
getoetst of de resultaten behaald zijn. 

> PR

> Milieu

> Calamiteiten en BHV

> Klokkenluidersregeling

Terug naar overzicht



van hart tot hart

Jaarverantwoording Norschoten 2017

Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Bedrijfsvoering Norschoten: 
plannen op A3 en minder afval

> A3-methode

> PR
• Op 50.000 adressen in het werkgebied van Norschoten is begin 2017 de
    ‘dagbehandelingskrant’ bezorgd. Ook huisartsen ontvingen deze krant, die als 

doel had de drempel voor cliënten te verlagen om gebruik te gaan maken van 
dagbehandeling.

• De locaties aan de Kweekweg en in Putten deden in maart mee aan de landelijke 
open dag tijdens de week van zorg en welzijn. 

• Derdejaarsstudenten van Avans Hogeschool in Breda deden een klein onderzoek 
naar het imago van Norschoten. Het resultaat: Norschoten staat vooral bekend als 
zorgorganisatie waar persoonlijke aandacht voorop staat. 

• Er is een begin gemaakt met het aanpassen van de huisstijl voor Norschoten. 
Doel is aan te sluiten bij het gewenste imago: een frisse, moderne, christelijke en 
dynamische zorgorganisatie met persoonlijke aandacht voor de cliënt.

> Milieu

> Calamiteiten en BHV

> Klokkenluidersregeling

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Bedrijfsvoering Norschoten: 
plannen op A3 en minder afval

> A3-methode

> PR

> Milieu
Norschoten zet zich in voor een duurzame bedrijfsvoering. In 2017 is een besparing 
van 25 procent gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Ook heeft de organisatie 
een nieuw afvalbedrijf in de arm genomen en is er een perscontainer aangeschaft. 
Hiermee is 35 procent bespaard op de kosten voor afvalwerking. Bij nieuwbouw en 
renovatie worden energiemaatregelen doorgevoerd. 

> Calamiteiten en BHV

> Klokkenluidersregeling

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Bedrijfsvoering Norschoten: 
plannen op A3 en minder afval

> A3-methode

> PR

> Milieu

> Calamiteiten en BHV
Er zijn verschillende trainingen gehouden om de bedrijfshulpverlening op niveau 
te houden. Ook was er in 2017 op de locatie Kweekweg een grootscheepse oefening 
met onder meer brandweer, politie en ambulance. 

> Klokkenluidersregeling

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

Bedrijfsvoering Norschoten: 
plannen op A3 en minder afval

> A3-methode

> PR

> Milieu

> Calamiteiten en BHV

> Klokkenluidersregeling
Norschoten heeft begin 2017 de wettelijk verplichte klokkenluidersregeling 
ingesteld. Deze klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat Norschoten zorgvuldig 
omgaat met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot 
uitdrukking dat melders die te goeder trouw handelen, beschermd worden.

Terug naar overzicht
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Wat heeft Norschoten in 2017 gedaan? 

In 2017 hebben we het overheidsprogramma 
Waardigheid en Trots afgesloten

Norschoten heeft met verschillende projecten deelgenomen aan het 
overheidsprogramma ‘Waardigheid en trots’. Dit programma heeft als doel de 
kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. In 2017 is het 
geëindigd. 

Norschoten heeft zich tijdens de looptijd van ‘Waardigheid en trots’ als doel gesteld 
om cliënten zoveel mogelijk eigenaar te laten zijn over de zorg die ze ontvangen. 
Dat betekent een andere professionele, persoonsgerichte houding van medewerkers. 
Het gaat dan meer om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.
Om medewerkers goed toe te rusten voor deze veranderende taak, en om cliënten 
goed te kunnen ondersteunen bij het nemen van meer regie, zijn in 2017 
verschillende aanpassingen doorgevoerd.

Terug naar overzicht



van hart tot hart

Jaarverantwoording Norschoten 2017

Verschillende aanpassingen:
• De cliënt kiest zelf voor Norschoten.  Het zorgkantoor bepaalt dit dus voortaan niet 

meer.
• Er is meer samenwerking tussen Norschoten en externe zorgaanbieders (thuiszorg, 

huisarts). Hierdoor kan Norschoten het indicatie-advies opstellen, zodat het CIZ 
binnen enkele dagen de beschikking afgeeft. 

• Norschoten heeft het netwerkberaad in een pilot ontwikkeld: met alle betrokkenen 
(cliënt, familie, mantelzorgers) wordt gesproken over de leefwereld van de cliënt en de 
aanvullende zorg die van zorgverleners wordt gevraagd. 

Terug naar overzicht
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Norschoten in het kort

Norschoten biedt woon-, behandel-, begeleidings- en
zorgfuncties voor langdurig zieken, revalidanten, 
gehandicapten, terminale cliënten en cliënten met een 
psychiatrische aandoening binnen de gemeenten Barneveld, 
Ede, Elspeet, Putten, Scherpenzeel, Elspeet en Ede. 

Norschoten is een expertisecentrum op het gebied van 
gespecialiseerde verpleeghuiszorg.

Norschoten telt zeven locaties waar verpleeghuiszorg 
wordt geboden: 
• drie locaties in Barneveld  
 (Klaverweide – hoofdlocatie - , Kweekweg en Drostendijk)
• een locatie in Kootwijkerbroek
• een locatie in Garderen (Dr. Kruimelstaete)
• een locatie in Putten (De Samaritaan)
• een locatie in Elspeet (zelfstandige locatie)

Norschoten biedt 
dagbehandeling aan in 
Scherpenzeel, Lunteren 
(De Valk), Putten, 
Garderen en Barneveld.

In 2017 telde Norschoten 
643 personeelsleden.
In 2016 waren dat
er nog 600.

Het aantal fulltimers 
bedroeg in 2017: 
338. In 2016 was dat 
aantal 321.

Er zijn 31 
eenpersoonskamers 
beschikbaar voor 
revalidanten.

Norschoten heeft vijf ‘transferbedden’  
voor eerstelijnsverblijf of voor 
revalidanten die na revalidatie wachten 
op plaatsing in een verpleeghuis.

Voor respijtzorg/
logeren heeft 
Norschoten 
vier kamers 
beschikbaar.

Dagelijks kunnen 60 
bezoekers gebruik 
maken van de 
dagbehandeling.

Norschoten telt in 
totaal 293 woon/
zorgappartementen.

In samenwerking met SVRO 
biedt Norschoten volwaardige 
verpleeghuiszorg aan in SVRO/
Elim in Barneveld. 


