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Inleiding 

 

In 2017 is het kwaliteitskader in de ouderenzorg ingevoerd met als doel: verbetering van kwaliteit. 

Een van de afspraken in het kwaliteitskader is dat er jaarlijks door de zorgorganisatie een 

kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag worden geschreven.  

 

Het kwaliteitsplan en verslag beschrijven de kwaliteit van zorg aan de cliënten met een Wet 

Langdurige Zorg (WLZ) indicatie en wordt besproken in de (dialoog)gesprekken tussen Norschoten en 

de zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis.  

 

De basis van dit kwaliteitsverslag 2018 ligt bij de gesprekken die over kwaliteitsthema’s gevoerd 

worden op cliënt- en medewerkersniveau. De informatie uit deze gesprekken zijn richtinggevend 

voor de kwaliteit van zorg binnen Norschoten. De cliënt heeft, mede door de inrichting van het 

netwerkberaad in Norschoten, ruimte om in gesprek te gaan over de keuzes in de zorgverlening en 

hoe zoveel als mogelijk zijn/haar eigen leven te blijven leiden. De medewerker wordt gestimuleerd 

om in relatie met de cliënt deze gesprekken regelmatig te houden. De kwaliteit van zorg krijgt op 

deze manier steeds meer een individuele invulling, zorg op maat. Daarnaast krijgt de medewerker 

meer scholings- en doorgroeimogelijkheden en worden intervisie en moreel beraad gestimuleerd.  

 

Dit kwaliteitsverslag 2018 is gebaseerd op het (eerste) kwaliteitsplan 2018. Het beschrijft niet de 

volledige kwaliteit van zorg en behandeling in Norschoten maar vormt een geheel met de 

jaarverantwoording 2018, de zorgindicatoren en het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast 

wordt in Norschoten kwaliteit van zorg ook geboden met behulp van de invoering van de 

presentietheorie, welke o.a. bijdraagt tot het voeren van het goede gesprek met de cliënt.  

Zoals gezegd is Norschoten volop in beweging. Het (nieuwe) managementteam (MT) is enthousiast 

en de teams op de zorgwoningen worden gehoord en volop in de schijnwerpers gezet: wat er gedaan 

wordt, doet er toe, omdat er gewerkt wordt van hart tot hart!  

Leeswijzer 

Naast een algemene beschrijving is het kwaliteitsverslag 2018 gebaseerd op de volgende twee 

vragen:  

1. Wat heeft Norschoten gedaan met de onderwerpen uit het kwaliteitsplan 2018 (en ten aanzien 

van de richtlijnen uit het kwaliteitskader waarmee ook de gevraagde onderwerpen uit het 

kwaliteitskader zijn geborgd); 

2. Wat heeft Norschoten het afgelopen jaar verder nog gedaan op het gebied van kwaliteit? 

 

Tot slot:  

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (ZiN,2017) wordt naast de geschreven kwaliteitsverant-

woording ook om gegevens gevraagd n.a.v. de gestelde kwaliteitsindicatoren op het gebied van 

personeelssamenstelling en zorg/veiligheid. Deze indicatoren zijn in 2019 geconcretiseerd en worden 

aangeleverd via de openbare Database van het Zorginstituut. Deze gegevens zijn daarom niet meer 

verwerkt in dit kwaliteitsverslag.  
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Algemene beschrijving 

 

Norschoten is een christelijke zorgorganisatie. De eerste bouw, locatie Klaverweide, dateert van 

1998. Daarna zijn er verschillende locaties gebouwd in zowel Barneveld als in de omliggende 

gemeenten. Norschoten heeft anno 2019 zeven locaties waar langdurig wonen wordt aangeboden, 

vijf locaties waar dagbehandeling wordt aangeboden, een hospice en een externe verpleegunit 

(SVRO). 

 

Voor overzicht doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep zie bijlage 1 

 

Missie, zorgvisie en kernwaarden van Norschoten 

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

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

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

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

veelkleurigheid is terug te zien in het vernieuwde logo van 

Norschoten.  

 

Visie 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Missie 

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

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

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

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

 

Kernwaarden 

Samen, bijbels, betrokken, respectvol, open en deskundig. 

 

NB: Norschoten heeft per april 2019 een nieuwe missie en visie. In 2018 werkte Norschoten nog op 

basis van de bovenstaande missie en visie, maar werden ontwikkelingen richting een nieuwe missie 

en visie al wel merkbaar.  
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Wat heeft Norschoten gedaan met de onderwerpen uit het kwaliteitsplan 2018? 

 

Kwaliteitscirkel 

De kwaliteitscirkel van Deming/Shewhart (plan-do-check-act) wordt veelal gebruikt om de kwaliteit en 

tegelijk de team- en organisatieprestaties te verbeteren. In Norschoten wordt deze ingezet middels 

de A3 jaarplan systematiek. Met behulp van het A3 jaarplan en de structurele gesprekken aan de 

hand van het A3 jaarplan worden resultaten geëvalueerd en geborgd. Iedere leidinggevende heeft 

een A3 jaarplan, de onderwerpen uit het A3 zijn veelal tot stand gekomen vanuit de teams en 

worden daar ook regelmatig besproken. Op deze manier creëert Norschoten een proces van continu 

leren en verbeteren.  

 

Focus 2018 

Norschoten heeft de verantwoordelijkheid te zorgen dat de cliënten en medewerkers tevreden zijn, 

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

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

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

 

 

 

Cliënt 

 

 

 

Medewerker 

 

 

 

 

Kwaliteit 

 

 

 

 

Financiën 

 

In het kwaliteitsplan 2018 heeft Norschoten vijf focuspunten beschreven. In dit stukje een korte 

toelichting op deze onderwerpen. 

 

 Christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken 

Norschoten heeft veel aandacht besteed aan de christelijke identiteit en zingevingsvraagstukken. 

Er wordt gewerkt aan visie ontwikkeling, er is een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers 

van de kerken in ons werkgebied, er worden thema avonden gehouden in aanvulling op 

kerkdiensten en er is aandacht voor zingeving in formele documenten. De contacten tussen eigen 

geestelijk verzorgers en kerken zijn regulier geïmplementeerd. 

 Kennis-en behandelcentrum meer positioneren, expertise uitbreiden 

In 2018 heeft er een oriëntatie plaatsgevonden. De eerste stappen om te komen tot een 

anderhalvelijnscentrum zijn gezet. Samen met ziekenhuis Gelderse Vallei, revalidatiecentrum 

Klimmendaal en een lokale huisartsenpraktijk wordt dit in 2019 verder uitgewerkt. Doel is om de 

zorg dichter bij de lokale populatie te brengen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden over 

de huidige samenwerking gericht op inzet van eigen personeel bij een andere organisatie.  
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 Cultuur, eigenaarschap en integrale verantwoordelijkheid nader vormgeven 

Norschoten wil als het om de medewerkers gaat ‘samen optrekken en met elkaar in gesprek 

blijven’ om toe te werken naar meer eigenaarschap bij de medewerkers. Hier zijn de eerste 

mooie stappen in gezet. De verdere uitwerking van de presentiebenadering helpt hier bij.  

 

 Organisatieopbouw en structuur aangepast aan de eisen van deze tijd 

Dit onderwerp is in de voorbereidende fase. In 2019 zal dat verder vorm gegeven gaan worden. 

Op kleine onderdelen is het organogram enigszins aangepast, er zijn functies toegevoegd. 

 

 Financieel gezond blijven 

Zie hiervoor ook jaarverantwoording 2018 op de website: Norschoten is financieel heel gezond. 
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Wat heeft Norschoten gedaan ten aanzien van de richtlijnen uit het kwaliteitskader? 

 

Twee grote interventies waar Norschoten midden in zit en die geheel ten goede komen aan directe 

kwaliteitsverbetering voor de bewoner zijn de presentie en netwerkberaad.  

 

Presentie 

Omdat kwaliteit over meer gaat dan normen en getallen heeft Norschoten 5 jaar geleden een start 

gemaakt met de intrede van de presentiebenadering (www.presentie.nl). Presentie is een 

benadering waarbij relatie gestuurd gewerkt wordt. Dat wil zeggen dat de relatie de basis is om tot 

goede zorg te komen en het aansluiten en afstemmen van de zorg daarop gebaseerd is. Eind 2018 is 

ongeveer 70 % van de medewerkers presentiegeschoold. De opzet voor het proces hoe we presentie 

in willen bedden in de organisatie is gewijzigd. Er is een kernteam dat het hele 

presentiegedachtengoed binnen Norschoten coördineert. Ook worden er ambassadeurs 

aangewezen. Het aantal scholingen per team is teruggebracht van 14 naar 4 bijeenkomsten, zodat in 

relatief kortere periode iedereen de basiskennis beheerst. 

 

Netwerkberaad 

Vanuit Waardigheid en Trots zijn een aantal deelprojecten opgezet waaronder netwerkberaad en 

persoonsvolgende bekostiging. Netwerkberaad is een interventie die bestaat uit 3 onderdelen: een 

leefstijldagboek, een (familie)ecogram en familieberaad. De informatie die uit het leefstijldagboek en 

(familie)ecogram verkregen wordt, wordt gebruikt als basis voor het zorgleefplan, dat wordt ingevuld 

nog voordat de cliënt is verhuisd naar het verpleeghuis. Het familieberaad is een onderdeel van de 

interventie welke vier keer per jaar plaats vindt, de eerste keer nog bij de cliënt thuis, vervolgens 

wanneer de cliënt is verhuisd naar het verpleeghuis. Het doel van deze interventie is het behouden 

van de leefstijl van de cliënt, wat als gevolg heeft dat de cliënt ook de eigen regie kan behouden. 

Door het behouden van de eigen regie heeft de cliënt meer thuisbeleving. De familie heeft hierin een 

ondersteunende rol. 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoonsgerichte-

zorg/netwerkberaad.pdf) 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip 

Begrippen als perspectiefwisseling, leefwereld, afstemmen en aansluiten zijn in de presentietheorie 

synoniemen voor bovenstaande thema’s en worden vanuit de presentie op een natuurlijke wijze 

geïntegreerd. Er is vanuit zowel zorg als welzijn veel aandacht voor de bewoner. Die aandacht 

vertaalt zich in praktische zin in de goede gesprekken, ook met de contactpersonen/familie. 

Zorgmedewerkers worden daartoe gestimuleerd en hebben, mede door de inzet van sfeermakers en 

huishoudelijke dienst, daar nu ook meer tijd voor.  

 

Uniek zijn: gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit 

Presentie is de basis voor het netwerkberaad. Door iemands leefwereld te kennen en vanuit de 

relatie daar een beeld over te krijgen (door de tijd heen) wordt zowel het geleefde leven als de 

persoon gekend. Zorgmedewerkers hebben een scholing gekregen op gebied van presentie die 

ondersteunend is om het open gesprek met de bewoner aan te gaan.  

http://www.presentie.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoonsgerichte-zorg/netwerkberaad.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/persoonsgerichte-zorg/netwerkberaad.pdf
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Autonomie: behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden, ook bij zorg in de laatste 

levensfase. 

Netwerkberaad sluit aan bij de eigen regie. Voor de medewerkers van de woning waar de bewoner 

komt is het van belang om de bewoner te leren kennen zodat aangesloten kan worden bij de 

leefwereld van de bewoner. Ook in de laatste levensfase is dit belangrijk zodat er goed aangesloten 

kan worden bij de wensen en de behoeften van de cliënt. Norschoten werkt daarnaast met het 

zorgpad stervensfase. Daarbij kan ook altijd een appel gedaan worden op de verpleegkundige van de 

hospice. 

 

Zorgdoelen: iedere cliënt heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/haar 

zorg, behandeling en ondersteuning. 

Het voorlopig zorgleefplan (concept) is op de dag van inhuizing opgesteld. Er wordt methodisch goed 

gerapporteerd. Men gebruikt hiervoor de OAR-methode. OAR staat voor Observatie, Actie en 

Reactie. 

De pilot netwerkberaad heeft een zodanig positief effect op de regie van de cliënt en de 

betrokkenheid van het netwerk dat er besloten is om het netwerkberaad in 2019 en 2020 in de hele 

organisatie in te zetten. Wanneer dit wordt gerealiseerd beschikt de cliënt dus al voor de komst naar 

Norschoten over een concept zorgleefplan, gebaseerd op de leefwereld, leefstijl en uitgaande van de 

eigen mogelijkheden. Mogelijk gaat Norschoten over naar een systeem dat beter aansluit bij het 

individueel persoonsvolgend budget (IPVB). Medio 2018 is het instrument netwerkberaad  

geëvalueerd, t.a.v. persoonsvolgende bekostiging is een deelbesluit genomen. 

 

Wonen en welzijn 

Zingeving, zinvolle dagbesteding 

De focus van de geestelijke verzorging lag in 2018 vooral bij het aansluiten bij de individuele 

bewoner. Binnen Norschoten hebben we respect voor de verschillende modaliteiten binnen het 

christelijk geloof en kunnen daardoor goed aansluiten bij de individuele bewoner met haar eigen 

geloofsovertuiging. Er wordt ook met symboliek gewerkt als dat passend is bij de individuele 

geloofsovertuiging. Er wordt door de geestelijke verzorging gerapporteerd in het zorgleefplan. 

 

Alle bewoners hebben een dagschema (activiteitenplan) en op elke woning is een welzijnsbegeleider 

die inhoud geeft aan zinvolle dagbesteding. Er is een welzijnswinkel waar veel uitleen en uitleg is van 

aangepast materiaal en waar ook de mantelzorg en verzorgende gebruik van kunnen maken. 

Vrijwilligers worden zowel bij groepsactiviteiten als bij individuele aanvragen van de bewoners 

gevraagd en ingezet. Dagbesteding heeft in 2018 meer inhoud gekregen door de inzet van de 

sfeermakers. Ook zij ondersteunen de bewoners om tot een zinvolle dag invulling te komen. De 

welzijnsbegeleiders hebben de sfeermakers ingewerkt en begeleid, zodat de sfeermaker ook echt 

vanuit welzijnsperspectief naar de individuele bewoner kijkt. Sfeermakers worden veelal ingezet aan 

het eind van de middag en begin van de avond. 

 

Schoon en verzorgd lichaam (incl. kleding)  

Bewoners van Norschoten krijgen de zorg die ze gewend waren zoals thuis en zoals met hen is 

afgesproken en vastgelegd in het zorg/leefplan. Dat is ook ten aanzien van de persoonlijke verzorging 

zoals douchen, bad etc. Er zijn keuzemogelijkheden t.a.v. de was, bijvoorbeeld om dit door familie te 
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laten doen, maar iedere woning heeft ook zijn eigen wasmachine en droger. Er is een kapper en 

pedicure beschikbaar.  

 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

Familieparticipatie vindt optimaal plaats via netwerkberaad ( zie ook elders in dit verslag). 

 

In 2018 waren 668 vrijwilligers actief. Hun inzet varieert van enkele uren per maand tot drie dagen 

per week. Van deze groep vrijwilligers hebben 29 een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Met wat extra begeleiding horen ze er helemaal bij en ervaren ze dat ze er toe doen in de 

maatschappij. Ook zijn er 17 minderjarige vrijwilligers die wekelijks komen voor een individuele of 

groepsactiviteit met bewoners. In het schooljaar 2017 – 2018 waren er 90 individuele 

maatschappelijke stages. Samen waren ze goed voor 1607 uur vrijwilligerswerk. Daarnaast waren er 

20 klassikale projecten met verschillende middelbare scholen in de regio. Door de samenwerking met 

middelbare scholen krijgen jongeren een positief beeld van de ouderenzorg en worden mogelijk 

enthousiast om zelf ook voor dit vak te kiezen. 

 

Vrijwilligers hebben een eigen taakomschrijving en worden ingezet op de vraag vanuit de individuele 

bewoner. 

 

Wooncomfort (gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting) 

Norschoten heeft nog betrekkelijk nieuwe locaties, die (op de locatie Kweekweg en locatie Garderen 

na) allemaal aangepast zijn aan de eisen van deze tijd: bewoners hebben een eigen kamer met 

pantry, douche en toilet. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht. Daarnaast kunnen 

de bewoners (6-10) gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer. Er wordt op de woningen 

gebruikt gemaakt van maaltijden die op de woningen zelf (veelal door vrijwilligers) vers worden 

bereid. De menu’s zijn deels in overleg met de bewoners.  

 

Ook is in 2018 het plan ontstaan om de huishoudelijke dienst anders te organiseren. Vanuit de visie 

kleinschalig wonen deden tot voor kort de verzorgenden ook allerlei neventaken, waaronder de 

huishoudelijke taken. Door de huishoudelijke taken weer terug te leggen bij de huishoudelijke dienst 

ontstaat er ruimte voor de verzorgenden om zich te richten op de zorgtaken en minder werkdruk te 

ervaren. De uitvoering zal in 2019 plaatsvinden (gefinancierd vanuit het kwaliteitskader). 

 

Aanpassen van de woonomgeving aan wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen 

verdient aandacht 

Zoals hierboven omschreven heeft Norschoten nieuwe locaties met kamers die zijn aangepast aan de 

eisen van deze tijd. In 2018/2019 bezint Norschoten zich op de doelgroepen die ze bedient en 

onderzoekt wat er nodig is om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen (zit de juiste doelgroep 

op de juiste plaats).  

 

Veiligheid 

Leren en verbeteren t.a.v. veiligheid vindt plaats op verschillende niveaus en gebieden. Op 

cliëntniveau is de rapportage van de Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Vrijheid Beperkende 

Maatregelen (VBM) een structureel onderdeel van het ECD. Analyse op operationeel proces wordt 

door de leidinggevende gedaan en besproken in de teams. Analyse op tactisch niveau wordt 
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besproken in locatieoverleg. Elk kwartaal komt er een specifiek overzicht van de MIC per locatie die 

verstuurd wordt naar de MIC commissie. De MIC commissie komt een keer per kwartaal bij elkaar om 

tot een analyse te komen die leidt tot kwaliteitsverbetering. Op strategisch niveau worden de 

verbanden gelegd met andere cruciale processen aan de hand van het dashboard. 

De genoemde thema’s (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van 

vrijheidsbeperkende maatregelen, preventie acute ziekenhuisopname) worden ook kwantitatief 

verantwoord in de database zorgindicatoren.  

 

Vier thema’s zijn een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren. Indicatoren op basis van deze 

thema’s zijn opgenomen in het kwaliteitsverslag. 

1. Medicatieveiligheid 

Om de medicatieveiligheid te borgen is Medimo ingezet, een nieuw elektronisch 

 voorschrijfsysteem dat overal via internet toegankelijk is. Daarnaast is een leveranciersevaluatie 

uitgevoerd waarbij de samenwerking met de apotheek met een voldoende is beoordeeld. 

2. Decubituspreventie  

Op alle woningen is een aandachtsvelder decubitus. Bij opname en voor elk MDO en wanneer de 

mobiliteit van de cliënt verandert of wanneer de conditie van de cliënt verslechtert of verbetert 

wordt de Decubitus Risico Scorelijst ingevuld. Deze zit standaard in het ECD. Twee maal per jaar 

worden decubituspeilingen gehouden en binnen de decubituscommissie besproken en 

gemonitord. Daarnaast houdt de commissie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van preventie 

en behandeling bij en doet zij aanbevelingen bij het management aangaande de aanschaf van 

antidecubitus materialen. 

Het doel is het decubitus-/ vochtletselpercentage onder de 3% te houden. Hiertoe wordt twee 

keer per jaar een meting uitgevoerd, zodat het onder de aandacht blijft en er, indien nodig, snel 

maatregelen getroffen kunnen worden. 

3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Voor wat betreft de wet zorg en dwang is er een eerste verkenning geweest binnen de  

werkgroep zorg en dwang hoe Norschoten inhoud kan geven aan deze wettelijke kaders, echter 

de wettelijke bepalingen zijn nog zo ondoorzichtig dat we hebben besloten om de 

ontwikkelingen hieromtrent te volgen. Zodra de kaders helder zijn zullen vervolgstappen gezet 

worden. Dit onderwerp wordt opgepakt in samenwerking met de organisaties binnen het lerend 

netwerk.  

4. Preventie acute ziekenhuisopname  

MIC wordt in Norschoten direct in het ECD gezet. Vandaaruit komen de meldingen binnen bij de 

leidinggevenden die de MIC beoordeelt en op basis daarvan de melding al dan niet doorzet naar 

de SO. Mede op basis hiervan proberen we acute ziekenhuisopname te voorkomen waar dit kan. 

Een ander voorbeeld is dat we de nodige maatregelen treffen om vallen te voorkomen en 

daarmee acute ziekenhuisopnames. 

  

Leren en werken aan kwaliteit 

Op het gebied van leren en verbeteren zet Norschoten in op diverse niveaus en met verschillende 

methodieken/werkvormen.  
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A3 jaarplan/ INK-model 

Eind 2016 is Norschoten gestart met de A3 methodiek. De A3 is gebaseerd op het INK-model en 

borgt de processen op alle niveaus. De A3 methodiek bewijst steeds meer haar nut. Het volgt de 

organisatiestructuur en de PDCA. Om die reden is ook besloten om het digitale A3 aan te schaffen. 

Dit zal in 2019 zorgvuldig worden uitgerold. 

 

Deel uitmaken van lerend netwerk met tenminste twee andere collega organisatie 

Norschoten vormt het lerend netwerk met twee andere organisaties (Zorggroep ENA en Neboplus in 

Barneveld).  

Het lerend netwerk  komt 4x per jaar bij elkaar op bestuursniveau. Er wordt een jaarplan gemaakt en 

aan de hand van deze planning wordt de agenda bepaald. Collegiaal auditen en het uitwisselen van 

informatie, als ook de kwaliteitsplannen en verslagen, zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen. 

Uiteraard is er naast dit netwerk ook samenwerking met veel andere organisaties. Deze zijn 

functioneel van aard. 

 

Vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitatie door relevante beroepsorganisatie 

Er is door Verenso een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder de Specialist Ouderengeneeskunde. De 

uitslag was positief; Norschoten streeft ernaar de kwaliteit hoog te houden. In 2019 vindt er weer 

een kwaliteitsvisitatie plaats. 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Norschoten geeft invulling aan het KMS door te voldoen aan de eisen van de HKZ, norm 2015 

(directiebeoordeling, in- en externe audits, risicoanalyses etc.) 

HKZ certificering is geen eis meer vanuit politiek Den Haag. Norschoten zal dit tweede helft van 2019 

heroverwegen. 

 

Leren en verbeteren in het operationeel proces 

Scholingen worden structureel aangeboden en zorgmedewerkers kunnen daarop intekenen. 

Daarnaast worden cruciale processen op cliëntniveau structureel in de werkoverleggen besproken 

waarbij de nadruk ligt op verbetering van kwaliteit van zorg. Ook casuïstiekbespreking wordt steeds 

meer toegepast.  

 

Leren en verbeteren met presentie 

Norschoten wil de presentiebenadering in haar DNA hebben. Medewerkers van Norschoten volgen 

dan ook de presentiecursus. Een vast onderdeel daarin is de exposure. Exposure biedt de 

medewerker de mogelijkheid om op een andere locatie vanuit perspectiefwisseling (als zijnde een 

cliënt) te ervaren hoe de zorg daar geboden wordt. Die ervaring wordt vervolgens meegenomen in 

de eigen werksetting. 

 

Leiderschap, governance en management 

Opname van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als 

lid van de raad van bestuur. Zolang dit niet gerealiseerd is: structureel overleg borgen tussen RvB en 

vertegenwoordigers beroepsgroepen.    
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Norschoten heeft een eenhoofdige raad van bestuur met een brede zorginhoudelijke en juridische 

achtergrond. De raad van bestuur laat zich maandelijks informeren door de SO (1e geneeskundige) en 

twee maandelijks door de SO/BOPZ. Gespreksonderwerpen worden vastgelegd in rapportage. 

 

Leden RvB lopen op gezette tijden mee binnen het primaire proces van de eigen zorgorganisatie 

De raad van bestuur heeft stevige feeling met het primaire proces. Deze feeling houdt ze door mee 

te lopen op verschillende afdelingen binnen de zorg en medewerkers uit het primaire proces de 

gelegenheid te geven met de raad van bestuur mee te lopen. Hier is in 2018 ook geregeld gebruik 

van gemaakt.  

 

RvB werkt volgens de geldende versie van de Zorgbrede Governancecode (ZGC). 

De zorgbrede governancecode is geïntegreerd in statuten van Norschoten. De evaluatie en 

beoordelingen van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht gebeuren in het 

kader van de Zorgbrede Governancecode. De verantwoording vindt binnen Norschoten plaats door 

middel van de A3 methodiek.  

 

Er is in 2018 een manager bedrijfsontwikkeling aangetrokken om belangenverstrengeling (functie 

bestuurder en functie manager bedrijfsbureau) te voorkomen. 

 

Leiderschapsstijl en gedrag van RvB is ondersteunend aan kwaliteitskader. RvB is eindverantwoor-

delijk voor toepassing. RvT ziet hier actief en aantoonbaar op toe. 

In 2018 is het management team (MT)weer op volle sterkte. Er is in 2018 een eerste aanzet gedaan 

om te komen tot een nieuwe missie en visie. Ook is een strategienotitie 2017-2019 vastgesteld, de 

raad van bestuur is persoonlijk op alle locaties en werkoverleggen geweest om de strategienotitie 

toe te lichten. Werkplezier is een belangrijk uitgangspunt.  

 

RvB stimuleert oprichting van een verpleegkundige adviesraad (VAR) / professionele adviesraad (PAR) 

Het voorstel om een PAR op te zetten is afgerond, echter, er is onvoldoende een appel gedaan op de 

vraag en de deskundigheid van de deskundigen zelf uit het operationeel proces. Om die reden is de 

vraag opnieuw geformuleerd en is een kleine groep medewerkers van het operationeel proces van 

zorg en welzijn en het kennis-en behandelcentrum opnieuw het nut of de noodzaak van de PAR aan 

het formuleren. Advies komt in 2019 op de agenda van MT. 

 

Voldoende en vakbekwaam personeel  

1. Minimaal 2 zorgverleners tijdens zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten. 

2. Tijdens dag en avond permanent iemand in de huiskamer / gemeenschappelijke ruimte. 

3. Iedere dagdienst is er iemand met de juiste kennis en competenties om separaat van zorgtaken 

aandacht te besteden aan zingeving / zinvolle daginvulling. 

4. Zorgverleners die direct contact hebben kennen cliënt bij naam en zijn op de hoogte van 

achtergrond en persoonlijke wensen. 

5. Er is 24/7 iemand aanwezig die met kennis / vaardigheden (en bevoegd/- bekwaamheid) aansluit 

bij (zorg)vragen en (zorg)behoeften van cliënten. 

6. BIG-geregistreerde verpleegkundige 24/7 binnen 30 minuten ter plaatse. 

7. Arts 24/7 bereikbaar en oproepbaar, en binnen 30 minuten ter plaatse. 
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8. Aanvullende voorzieningen 24/7, bijv. opschalen personeel 

 

Ad 1 Er is een uitbreiding op het basisdienstenpatroon, Norschoten voldoet ruimschoots aan de 

gestelde norm. Daarnaast heeft Norschoten sfeermakers ingezet en de huishoudelijke 

dienst anders ingericht zodat zorgmedewerkers ook vanuit hun eigen professie voldoende 

tijd en aandacht hebben voor de bewoners. De inzet van sfeermakers en huishoudelijke 

dienst heeft tevens geleid tot een structurele werkdrukverlaging van de zorgmedewerkers. 

Ad 2 Er is extra budget vrijgemaakt voor sfeermakers, die huiskamertoezicht borgen in de 

avonduren ( 18.00-21.00 uur) op de psychogeriatrie-woningen en een somatiek+-woning. 

Sfeermakers zijn in 2018 ook al ingezet op andere somatiekwoningen, waaronder jong 

somatiek. In 2019 wil Norschoten ook sfeermakers inzetten bij somatiek, 

gerontopsychiatrie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

Ad 3 Er is een welzijnsbegeleider aanwezig op de woningen en ook geestelijk verzorgers kunnen 

worden ingeroepen. 

Ad 4 Vanuit de presentiegerichte benadering kennen de zorgverleners de leefwereld waar de 

bewoner uit kwam en sluiten ze aan bij de wensen en behoeften van de bewoner. 

Ad 5 Er is 24/7 iemand aanwezig met kennis /vaardigheden en bevoegd/bekwaamheid. 

Ad 6 BIG-geregistreerde verpleegkundige is 24/7 binnen 30 minuten ter plaatse. Er komt een 
nieuwe functie verpleegkundige specialist en geriatrie-verpleegkundige. 

Ad 7 Arts is 24/7 bereikbaar en oproepbaar en binnen 30 minuten ter plaatse. 
Ad 8 Aanvullende voorzieningen worden beoordeeld en indien nodig ook ingezet. 
 

Met de uitbreiding van het basisdienstenpatroon voldoet Norschoten ruimschoots aan de 

vastgestelde afspraken. In de zomer van 2018 had Norschoten 20 fte te kort in de zorg, eind 2018 

was dat nog 8 fte.  

 

In 2018 zijn de sfeermakers ingezet, eind 2018 had Norschoten 59 sfeermakers! In eerste instantie 

bedoeld voor de cliënten met dementie, maar al snel bleek het ook van grote meerwaarde is voor de 

andere doelgroepen.  

 

Alle locaties hebben enkele welzijnsbegeleiders (minimaal niv. 4). Het contact maken en aandachtig 

en aanklampbaar aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van hun werk. Welzijnsbegeleiders 

rapporteren ook in het zorgleefplan en coördineren samen met de eerst verantwoordelijke 

verzorgende het netwerkberaad. 

 

Personeelssamenstelling is onderdeel van kwaliteitsplan en kwaliteitsversla. (zie ook de gegevens van 

2018 op de website) 

Norschoten is gestart met het opstellen van een nieuw strategisch personeelsplan dat in 2019 verder 

wordt uitgewerkt. Dit plan geeft richting aan de ontwikkeling van de personeelssamenstelling, maar 

geeft ook invulling aan de vraag hoe medewerkers duurzaam ingezet kunnen worden en hoe 

Norschoten om zal gaan met de krapte op de arbeidsmarkt.  

 

Gegevens over 2018 worden voor 1 juli 2019 op de website geplaatst  

Tijd en ruimte voor iedere zorgverlener om op gezette tijden mee te lopen bij collega-organisatie uit 

lerend netwerk  
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Dit onderwerp is uitgewerkt met de samenwerkende organisaties uit het lerend netwerk. Het blijkt 

vooralsnog dat er geen behoefte is aan uitwisseling. De redenen zijn divers: vaak al meer moeten 

werken dan gewenst om rooster op eigen locatie rond te krijgen, geen ‘lerende’ meerwaarde zien of 

op eigen locatie nog genoeg leer-elementen. Onderwerp komt jaarlijks terug op de agenda van het 

lerend netwerk. Exposure is nog steeds een optie voor de medewerkers die de scholing presentie aan 

het volgen zijn.  

 

Voldoende tijd en ruimte voor iedere zorgverlener om te leren en te ontwikkelen via feedback, 

intervisie, reflectie en scholing 

Presentie biedt in het programma ruimte om meer te doen met casuïstiekbespreking, waar reflectie, 

doorvragen (feedback) en leren van elkaar hoofdissues zijn. Het verder vormgeven aan intervisie, 

reflectie en moreel beraad komen aan de orde in het projectplan presentie 2017-2021. Ook in het 

opleidingsplan wordt aandacht besteed aan leren via intervisie, reflectie etc. 

 

In 2019 zal een start gemaakt worden met scholing aan zorgmedewerkers over onbegrepen gedrag. 

Er is veel aandacht naar de teams gegaan. Intervisie en feedback zijn hierbij geregeld ingezet. In 2019 

wordt de inzet van Moreel beraad verder vorm gegeven. Twee geestelijk verzorgers zijn hierin 

geschoold. 

 

Gebruik van hulpbronnen  

Benodigde hulpbronnen worden effectief en efficiënt ingezet om de best mogelijke zorgresultaten en 

ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.  

 Cliëntportal is gerealiseerd voor de eerste contactpersonen (met toestemming van de cliënt). 

 Personeelsplanning systeem en de manager selfservice (MSS) is gerealiseerd. 

 De pilot elektronisch aftekenen is een succes en na evaluatie uitgerold. 

 Er is een uitbreiding medewerker I&A geweest, als ook voor de EAD en facilitaire dienst. 

 Tevens is een preventiemedewerker aangetrokken en een AVG functionaris aangesteld.  

 

Ten aanzien van de hulpmiddelen:  

Eerste stappen zijn gezet met robotrollator LEA met goede positieve ervaringen. Ook andere robotica 

is ingezet (bijvoorbeeld knuffelkatten en sprekende bloempotten). 

 

Gebruik van informatie  

Minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen verzamelen en gebruiken middels 

erkende instrumenten. Is onderdeel van kwaliteitsverslag 

Op dit moment gebruikt Norschoten Zorgkaart Nederland. Resultaten op Zorgkaart Nederland zijn 

zeer goed (voor de resultaten zie verderop in dit stuk). Norschoten heeft gewacht op een waaier met 

diverse erkende meetinstrumenten die in 2017 zou worden geïntroduceerd vanuit het 

kwaliteitskader. Deze is uiteindelijk niet uitgekomen.  

 

Intern onderzoek liet zien dat er vanuit veel verschillende externe stakeholders ( Zvw/ZK/Wmo) 

verschillende zaken gevraagd  worden. Norschoten is nu in gesprek om zowel kwalitatief als 

kwantitatief tot een valide meetinstrument te komen dat Norschoten breed, vanuit alle doelgroepen, 

voor alle diensten de cliëntervaring in beeld brengt. Dit om te leren en te verbeteren. Verwachting is 

dat dit na de zomer 2019 kan worden ingezet. 
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In kader onderlinge landelijke vergelijkbaarheid de Net Promotor Score (NPS) per locatie (volgens KvK-

registratie) aanleveren. De informatie is onderdeel van kwaliteitsverslag en wordt aangeleverd bij de 

Openbare Database van het Zorginstituut 

Zorgkaart Nederland wordt op dit moment als belangrijkste meetinstrument gebruikt.  

 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorgorganisaties 

Norschoten heeft veel professionele relaties en met veel andere samenwerkingspartners 

samenwerkingsovereenkomsten zoals met de ziekenhuizen Gelders Vallei, Meander en St. Jansdal en 

verschillende zorgorganisaties. Ook is er samenwerking met gemeentes en (landelijke) netwerken, 

huisartsen, kerken, maatschappelijke instellingen, scholen etc. Daarnaast werkt Norschoten met 

ketenpartners zoals Charim, ZGV, MMC en Klimmendaal, Parkinsonnet, etc. 
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Wat heeft Norschoten het afgelopen jaar verder nog gedaan op gebied van kwaliteit? 

 

Norschoten biedt ‘van hart tot hart’ goede zorg. Daarmee geven we handen en voeten aan de 

kwaliteit van zorg. 

 

Om te weten wat als kwaliteit ervaren wordt, is het belangrijk dat we in verbinding blijven met de 

cliënt en medewerker over wat goede zorg is en hoe we dit kunnen verbeteren. Dat doen we door 

met elkaar in gesprek te blijven. Daaraan ondersteunend heeft Norschoten verschillende processen 

ingericht zoals presentie, intervisie, learning communities en het netwerkberaad. 

 

Norschoten wil een lerende organisatie zijn die kritisch naar de eigen processen kijkt en wil leren van 

de dingen die beter kunnen zodat we nu en in de toekomst goede kwalitatieve zorg kunnen blijven 

leveren aan onze cliënten. Om verantwoorde zorg te leveren en de zorg kwalitatief steeds beter te 

maken verantwoord Norschoten zich aan verschillende stakeholders zoals de cliëntenraad, 

zorgkantoren, zorgverzekeraars, IGJ etc.  

 

In 2018 hebben de zorgkantoren Menzis en Zilveren Kruis diverse locaties bezocht van Norschoten. 

Ze hebben gesproken met cliënten, hun familie en de medewerkers. Dit was een mooie aanvulling op 

de dialooggesprekken die tussen Norschoten en zorgkantoren zijn gevoerd.  

 

Ook heeft in 2018 de jaarlijkse vergadering van de raad van toezicht plaatsgevonden, die daarbij de 

cliëntenraad, ondernemingsraad, vrijwilligersraad, RvB, MT, staf en leidinggevenden uitnodigt rond 

een bepaald thema. Dit jaar was het inspirerende thema ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber.  

 

Een belangrijke stakeholder ten aanzien van kwaliteit is de cliëntenraad. Zij heeft door hun 

(verzwaard) advies- en instemmingsrecht veel invloed op de kwaliteit van zorg. In 2018 is de 

cliëntenraad op volle sterkte gekomen om Norschoten te voorzien van goede adviezen. De 

cliëntenraad is zelf ook zeer proactief om regelmatig met cliënten in contact te treden bijvoorbeeld 

door een actieve deelname aan de familieavonden.  

 

Netwerkberaad 

Het netwerkberaad is in 2018 uitgerold binnen Norschoten omdat het aansluit bij onze visie op 

samenwerking met het netwerk van de cliënt en het werken vanuit de zorgvraag van de cliënt. Het 

doel is dat de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) meer zeggenschap heeft over de invulling van zijn 

leven én zorg. 

 

Het netwerkberaad zorgt ervoor dat niet alleen het gesprek met de cliënt wordt aangegaan, maar 

ook met de naast betrokkenen die belangrijk zijn in het leven van de cliënt. Samen wordt gesproken 

over de leefstijl, gewoontes, betrokkenheid en hoe de zorgverlening samen kan worden geboden. 

Doel daarbij is dat de naasten blijven doen wat ze altijd deden en zich ook erkend en gewaardeerd 

voelen in hun rol, hun aanwezigheid en inzet wanneer een cliënt bij of in Norschoten komt wonen en 

dat het wonen bij Norschoten voor de cliënt daardoor zoveel mogelijk aanvoelt als ‘thuis’. De basis 

van het gesprek is de ingevulde leefstijlagenda. Hierin wordt naast dagritme, zingeving, zorgvragen 

en levensloop ook aandacht besteed aan positieve gezondheid.  
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Om het gesprek tijdens het netwerkberaad te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van het 

individueel persoonsvolgend budget. Medio 2019 besluiten we of we hiermee doorgaan. Met dit 

hulpmiddel wordt gestreefd naar transparantie en regie doordat letterlijk in beeld wordt gebracht 

welke ondersteuning nodig is, wie dit doet en hoe zich dat verhoudt tot de beschikbare tijd/ 

financiën. De medewerker heeft hiermee een handvat in handen om concreet het gesprek aan te 

gaan. Doordat het zo transparant wordt vastgelegd en samen afspraken gemaakt worden over de 

uitvoering, heeft de cliënt meer zeggenschap over de invulling ervan. Voor Norschoten heeft het ook 

een effect op de verantwoording van de ingezette zorg, welzijn en behandeling. Aan de hand van het 

persoonsvolgend budget kan aan het zorgkantoor getoond worden welk budget nodig is om onze 

cliënten te voorzien van de benodigde zorg. 

 

Norschoten beweegt 

In 2018 is gestart met het project Norschoten beweegt. Doel is dat bewoners 15 tot 30 minuten per 

dag matig intensief bewegen. Uit het eerste onderzoek bleek dat we het al beter doen dan we 

dachten, maar er is nog winst behalen. Op drie locaties is gestart met een pilot. Beweegagogen 

coachen medewerkers, familie en vrijwilligers in het dagelijks functioneel en recreatief bewegen. 

Naast gezondheidswinst zien we hoe bewoners plezier beleven aan het actief bewegen. In de eerste 

helft van 2019 wordt het project verder geïmplementeerd op alle woonlocaties. Beweegagogen 

worden preventief ingezet om functies te behouden. 

 

Ook medewerkers worden gestimuleerd om te bewegen: er is een vitaliteitsmaand georganiseerd en 

er wordt jaarlijks actief meegedaan aan de zorgmarathon. 

 

Dagbehandeling 

Het kwaliteitskader vraagt Norschoten om de kwaliteit van zorg van de cliënten die wonen in 

Norschoten in beeld te brengen. Maar Norschoten biedt ook zorg en behandeling aan de deelnemers 

van de dagbehandeling.  

Onderwerpen waar de dagbehandeling de kwaliteit heeft verbeterd in 2018: 

 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en hoe deze vorm te geven in de processen 

van de dagbehandeling. 

 Naast de centrale vrijwilligersbijeenkomsten ook bijeenkomsten voor vrijwilligers per locatie 

georganiseerd onder het thema: ‘jij hoort erbij’. 

 Er is een overstap gemaakt naar een planningssysteem, waardoor de medewerker meer invloed 

heeft op de planning. 

 Er zijn ondersteunende welzijnsmaterialen aangeschaft door schenkingen, zoals braintrainer, 

motomeds, tuinmeubels etc. 

 Ook op de dagbehandeling zijn de werkomstandigheden, waaronder de fysieke belasting in kaart 

gebracht middels de RI&E en acties geformuleerd. Deels al opgelost in 2018, deels doorlopend in 

2019. 

 Zijn alle financieringsstromen rondom de dagbehandeling, met name rond de behandelaren 

transparant en helder geformuleerd. 

 De raad van bestuur heeft een bezoek gebracht aan alle teams van de dagbehandelingen en 

tijdens het werkoverleg de strategienotitie toegelicht en vragen beantwoord. Zo leert de raad 

van bestuur de teams kennen en ontstaat een natuurlijk contact.  
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 Hebben we het cliëntportaal geopend, zodat de cliëntvertegenwoordiger nog dichterbij kan 

komen (meelezen in ECD). 

 Is er aandacht voor het leerklimaat, naast de scholingen die Norschoten aanbiedt d.m.v. 

 bij elkaar in de keuken kijken. Zo mag een medewerker van de een dagbehandeling een dienst 

draaien op een andere dagbehandeling. 

 Evv’ers zoeken partner om samen een zorgplan te beoordelen/te leren van elkaar. 

 Er zijn een aantal netwerkbijeenkomsten geweest om op de kaart te blijven in de samenwerking 

met verschillende externe partijen. 

 

Kennis- en behandelcentrum  

Het kennis- en behandelcentrum heeft in 2018 de opmaat gemaakt naar nieuwe ontwikkelingen. In 

2018 is een interim-manager aangesteld, eind 2018 is de nieuwe manager KBC aangesteld.  

Onderwerpen waar het KBC in 2018 aan gewerkt heeft:  

 Norschoten is een expertisecentrum op gebied van ouderen en revalidatie. 

 Onderzoeken 1,5 lijn behandeling in samenwerking ziekenhuis GV (spreekuurcentrum). 

 Onderzoeken mogelijkheid aanbieden Medische Revalidatie. 

 Uitbreiding ELV hoog complex. 

 Onderzoek aanbieden behandeldienst externe (niet-Norschoten) verpleeg/verzorgingshuizen. 

 Het gevolg geven aan, evalueren, borgen en bestendigen van al ingezette projecten en beleid.  

 Medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende 

maatregelen (VBM) en preventie acute ziekenhuisopname zijn onderdeel van het leren en 

verbeteren. De indicatoren zijn tijdig aangeleverd, 

 Deelname/initiëren wetenschappelijk onderzoek. 

 

Geriatrische revalidatie  

Onderwerpen waar de revalidatie specifiek de kwaliteit in heeft verbeterd: 

 Vervolgscholing m.b.t. cognitieve revalidatie en transfers. 

 Er vindt kennisoverdracht plaats vanuit het KBC en GRZ. Uitwisseling van informatie met Charim. 

 Twee verpleegkundigen zijn gestart met de opleiding GRZ per april 2018 en zijn bezig met het 

opzetten van plannen. 
 

Welzijn en vrijwilligers 

‘Leven is je dag besteden, zoals bij u past en zoals u het wilt.’ 

 

Op alle woonlocaties van Norschoten werken welzijnsbegeleiders niveau 4. Vanuit hun professie 

hebben zij specifiek oog voor het ‘gewone’ leven van de cliënt. Ze gaan in gesprek met bewoners en 

familie. Ze luisteren naar hun verhalen en sluiten aan bij  hun levensgeschiedenis en persoonlijkheid. 

Samen onderzoeken ze wat iemand graag wil, wat zijn of haar mogelijkheden zijn en hoe we dat met 

elkaar realiseren in Norschoten. Bij de uitvoering worden het netwerk van de cliënt, vrijwilligers en 

medewerkers actief betrokken. Dit is vastgelegd in de zorgleefplannen. Het contact maken en 

aandachtig en aanklampbaar aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van hun werk. Daarnaast 

organiseren ze groepsactiviteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënten.  

 

In 2018 hebben we ons gericht op de kwaliteit van welzijn en het werken vanuit de waarden waarvan 

bewoners hebben aangegeven dat ze belangrijk zijn bij activiteiten: een gevoel van samenhorigheid, 
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veiligheid en structuur, zelfbeschikking en eigen waarde. Om de kwaliteit van welzijn PG inzichtelijk 

te maken is een pilot gedraaid met het digitale instrument ‘welzijnsmeter dementie’. De uitkomst 

daarvan was dat de welzijnsbegeleiders goede kennis, deskundigheid en ervaring in huis om de juist 

interventies te doen en dit ook over te dragen aan anderen. In het streven naar altijd beter, was het 

een opsteker om te ontdekken dat we het in Norschoten met welzijn goed doen.  

 

De welzijnswinkel is een centrale plek op de hoofdlocatie, waar welzijnsmaterialen geleend kunnen 

worden door cliënten, familie en medewerkers. Maandelijks gaat de welzijnswinkel met de Spelbus 

on-tour langs alle locaties om spelmaterialen om te wisselen.  

 

In 2018 zijn we gestart met meer kennisdeling in het team welzijnsbegeleiders. Naast de 

werkoverleggen en intervisies is er 4x per jaar een lunchreferaat waarin kennis gedeeld wordt over 

vakinhoudelijk onderwerpen. Medewerkers dragen daarvoor zelf onderwerpen aan. In een 

teammiddag is een concreet plan gemaakt om de medewerkers tevredenheid in het team een stapje 

te verhogen. Dit plan is in uitvoering.  

 

In 2018 waren 668 vrijwilligers actief. Hun inzet varieert van enkele uren per maand, tot drie dagen 

in de week. We zijn ontzettend blij met deze extra aandacht voor onze bewoners. Ze zijn de kers op 

de taart, waardoor zoveel meer activiteiten mogelijk zijn. Een handmassage, samen een cake bakken 

of een spelletje doen op de iPad. In het schooljaar 2017 – 2018 hadden we 90 individuele 

maatschappelijke stages. Samen waren ze goed voor 1607 uur vrijwilligerswerk. Daarnaast waren er 

20 klassikale projecten met verschillende middelbare scholen in de regio. 
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Specifieke thema’s  

 

Veiligheid 

Veiligheid is voor Norschoten een veelomvattend begrip. Veiligheid wordt in Norschoten dan ook op 

veel verschillende onderwerpen gemonitord en geborgd. De gegevens t.a.v. de thema’s 

basisveiligheid zoals ze in het kwaliteitskader 2017 zijn aangegeven worden aangeleverd bij de 

openbare Database van het Zorginstituut. Het gaat dan om medicatieveiligheid, decubituspreventie, 

gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende middelen en preventie acute ziekenhuisopnamen.  

 

In Norschoten worden alle cruciale processen gemonitord, geanalyseerd en geëvalueerd op 

operationeel, tactisch en strategisch niveau. Op operationeel niveau worden de cruciale 

zorgprocessen besproken in de werkoverleggen. Op tactisch niveau worden de cruciale 

zorgprocessen geanalyseerd en geëvalueerd middels commissies. Zo heeft Norschoten een 

decubituscommissie, een MIC commissie etc. Op strategisch niveau worden de gegevens structureel 

verwerkt in een dashboard waarin de cruciale processen worden uitgewerkt en de onderlinge 

verbanden gezocht. Een keer per kwartaal worden de gegevens op concernniveau besproken in het 

MT.  

Ook andere cruciale processen worden besproken en geborgd, middels de beleidsstukken en 

werkbladen (going concern). Dan valt te denken aan het huisvestingsbeleid, legionella, 

brandveiligheid, BHV en HACCP. 

 

Cliëntoordelen 

Norschoten heeft ten aanzien van meten van cliëntervaringen gewacht op richtlijnen voor een 

erkend instrument. Uiteraard heeft Norschoten wel het instrument Zorgkaart Nederland intensief 

ingezet. In 2019 start Norschoten met zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. In 

samenspraak met de cliëntenraad is in het voorjaar 2019 een voorstel geschreven.  

De gegevens van Zorgkaart Nederland worden besproken op tactisch niveau in de A3 werkbladen van 

de leidinggevenden en op strategisch niveau in het MT. Norschoten heeft als norm een waardering 

van minimaal 8.0 per locatie. Gemiddeld scoort Norschoten heel goed met een 8,3 ( in 2018 zijn er 

meer waarderingen geweest en is de concern brede waardering weer 0,1 hoger).  

 

  per 3 januari 2019 per 2 januari 2018 

  aantal 

waarderingen 

gem. 

waardering 

aantal 

waarderingen 

gem. waardering 

locatie Kweekweg 105 8,1 86 8,1 

locatie Garderen 18 8,2 12 8,2 

locatie 

Kootwijkerbroek 

54 8,2 43 8,3 

locatie Putten 39 8 29 8 

Revalidatie 

Barneveld 

127 8,4 101 8,3 

Elspeet 36 7,6 23 7,2 

locatie Klaverweide 91 8,4 74 8,4 

Hospice Barneveld 41 9,5 21 9,5 
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  per 3 januari 2019 per 2 januari 2018 

locatie 
Barneveld/Elim 

22 8,2 15 8,1 

locatie Drostendijk 42 8,1 33 8 

Totaal Norschoten 575 8,3 444 8,2 

 

Naast Zorgkaart Nederland vraagt Norschoten ook na afloop van het MDO hoe de cliënt/bewoner de 

zorg ervaart. Ook tijdens de jaarlijkse familieavonden per locatie wordt hier over gesproken. Tot slot 

vindt na een overlijden van de bewoner/cliënt nog een gesprek tussen vertegenwoordiger en 

leidinggevende plaats en neemt ze de informatie mee naar het teamoverleg. De evaluatiegesprekken 

na een overlijden zijn overigens bijna altijd erg lovend.  

 

Een klacht kan gezien worden als een cliënt oordeel. In 2018 heeft Norschoten 15 klachten gekregen 

die bij de klachtenfunctionaris in behandeling zijn geweest ( 3 minder dan in 2017). De klachten 

waren heel divers. De klachten zijn over het algemeen in goede harmonie besproken. Niet altijd is 

het gelukt om een klacht naar volle tevredenheid op te lossen. In dat geval wordt verlenging van de 

termijn aangevraagd zodat er meer tijd genomen kan worden om de situatie vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken en/of er deskundigen bij te roepen.  

 

Veel van de klachten betreffen persoonlijk leed. Als zorgorganisatie willen we dat het leed afneemt, 

of op zijn minst samen gedragen wordt. De benadering Presentie wordt gebruikt tijdens de 

klachtenprocedure om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de ander en elkaar goed te 

verstaan. In 2018 heeft er naar aanleiding van de klachten intervisie plaatsgevonden. Dat heeft veel 

bijgedragen in het begrip van de situatie waardoor het meer mogelijk was om aan te sluiten.  

 

Leren en werken aan kwaliteit 

Leren en verbeteren doen we op individueel niveau middels scholingen, intervisie vanuit presentie, 

met elkaar in gesprek zijn over de zorgvragen die er liggen en de inzet van aandachtsvelders.  

Op groepsniveau worden veel scholingen aangeboden middels een zelf-planningssysteem. Er worden 

via dit systeem diverse scholingen aangeboden. Daarnaast vragen leidinggevende soms een scholing 

aan voor het gehele team, zoals een scholing dementie voor medewerkers in Kootwijkerbroek.  

Norschoten werkt op organisatie niveau met de A3 jaarplannen en werkbladen. Daarin wordt de 

PDCA cyclus geborgd. Dit is een constante vorm van leren en verbeteren 

 

Een voorbeeld hoe de organisatie leren en verbeteren inzet: werkdruk medewerker  

 

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 bleek dat er een flinke werkdruk onder 

medewerkers werd ervaren. Daar zijn de volgende acties op ondernomen:  

 De inzet van sfeermakers zorgt voor meer rust op de groepen en geeft zorgmedewerkers meer 

tijd om hun specifieke zorgtaken uit te voeren.  

 Ter beperking van de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte zijn diverse maatregelen getroffen die 

nieuwe personeel hebben opgeleverd.er zijn actieve wervingscampagnes ingezet, banners aan de 

weg geplaatst, er worden actief leerlingen benaderd ( het leerlingenaantal is verdubbeld) er zijn 
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praktijkbegeleiders aangesteld om de leerlingen te begeleiden, aanbrengpremie voor nieuwe 

medewerkers is verhoogd naar € 500, -  

 Daarnaast is in 2018 geïnvesteerd via onderwijsplannen in het boeien en binden van 

medewerkers, met als doel de uitstroom van medewerkers te beperken.  

 Een belangrijk onderwerp Arbobeleid en de  RI&E´s heeft in 2018 meer vorm gekregen. Een 

nieuwe Arbodienst is aangetrokken en in 2018 zijn alle RI&E´s en plannen van aanpak gemaakt 

voor alle locaties. Tevens is een preventiemedewerker aangenomen.  

 Het zelfroostersysteem ´InPlanning´ is ingevoerd. 

 Uitbreiding van medewerkers facilitaire dienst (huishoudelijke dienst). 

 Uitbreiding van werk- en praktijkbegeleiders. 

 

Het kwaliteitsverslag 

In het kwaliteitsverslag staan heel veel voorbeelden waaruit blijkt dat Norschoten een lerende 

organisatie is. Het kwaliteitsverslag is deels tot stand gekomen door het actief ophalen van 

informatie, deels door de informatie die de A3 cyclus biedt. 

 

Het lerend netwerk van Norschoten komt vier keer per jaar bij elkaar en er wordt een jaarplan 

gemaakt. In 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken: uitwisseling zorgmedewerkers, 

uitwisseling klachtenfunctionaris medewerkers, samenwerking collegiaal auditen, uitwisselen van 

kwaliteitsverslagen en kwaliteitsplannen, opleiden statushouders. 

 

Personeelssamenstelling 

Personeelssamenstelling zorg 2018 (Peildatum per 31-12-2018, zonder ingeleend personeel) 

Steeds is het streven om medewerkers met de juiste opleiding en competenties op bepaalde 

woningen te laten werken. Medewerkers die verantwoordelijke diensten draaien en ook de 

eerstverantwoordelijke voor de cliënt, zijn minimaal niveau 3 (VIG) opgeleid. Op de woningen 

werken ook medewerkers die niveau 1 opgeleid zijn, zij werken altijd samen met een niveau 3- 

opgeleide. Binnen de organisatie zijn 39 verpleegkundigen niveau 4 werkzaam (en 11 leerlingen 

verpleegkundige niveau 4). Tevens is er daarnaast een verpleegkundige specialist in opleiding 

aanwezig.  Een aantal van hen werkt op de revalidatieafdeling, een aantal op de hospice en een 

aantal ondersteunt op de verschillende woningen. De verpleegkundigen zijn 24/7 aanwezig op 

verschillende locaties. Voor de totale zorg (inclusief revalidatie en dagbehandelingen) is 242.58 fte 

aanwezig. 

 

Welzijnsmedewerkers 

Omdat welzijn in de visie van Norschoten van groot belang is, zijn welzijnsmedewerkers aanwezig op 

de woningen. Samen met de verzorging bieden zij allerhande activiteiten aan. Omdat een aantal 

cliënten het op prijs stelt om deel te nemen aan grootschalige activiteiten, worden deze activiteiten 

gedurende 16 uur per week georganiseerd. Voor welzijn is 9.7 fte in dienst bij Norschoten. 

 

Behandelaren 

Naast de specialisten ouderengeneeskunde (4.9 fte) / basisartsen (2.6 fte) / Praktijkverpleegkundigen 

(1.67 fte) zijn fysiotherapeuten (8.3 fte), logopedisten (2,8 fte), ergotherapeuten (5.8 fte), 

psychologen (3.1 fte), diëtisten (1,6 fte), muziektherapeut (0,56 fte), geestelijke verzorging (1,48 fte) 
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en een maatschappelijk werker (0,67 fte) werkzaam binnen Norschoten. Vanuit een multidisciplinair 

team wordt de zorg en behandeling geboden. 

 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen dat binnen Norschoten werkt is momenteel 34 (23 leerlingen niveau 2/3, 11 

leerlingen verpleegkundige niveau 4). Voor de organisatie is het een uitdaging om te zorgen voor 

goede leerlingbegeleiding. Een aantal jaren geleden zijn alle oudere gebouwen omgebouwd tot 

kleinschalige woningen en de nieuwe gebouwen bieden vanaf de nieuwbouw de gelegenheid om 

binnen een woning samen te wonen. Voor de begeleiding van de leerlingen vraagt dit nogal wat 

regelwerk; ‘Hoe kunnen we hen de gelegenheid geven om te mogen leren en hoe kunnen we ook 

zorgen dat we goede kwaliteit van zorg kunnen bieden?’. We denken dat we dit kunnen borgen door 

leerlingen het eerste deel van de opleiding binnen de BOL-variant te laten volgen en pas als er enige 

kennis en kunde is, hen onder begeleiding binnen de woningen te laten werken. Er zijn 

praktijkbegeleiders aangesteld om de nieuwe leerlingen te begeleiden.  

 

Functie Gegevens 2017 Gegevens over 2018 

(peildatum 31.12.2018 

exclusief ingeleend 

personeel) 

Aantal verpleegkundigen niveau 4  44 39 

Totaal fte in Norschoten aan zorg) 215 fte 242.58 fte 

Fte welzijnsbegeleiding  10.0 fte 9.71 fte 

Aantal leerlingen zorg en welzijn  32 leerlingen 34 leerlingen 

Specialist ouderengeneeskunde, 

basisartsen en Praktijkverpleegkundigen  

9.12 fte 9.17 fte 

Fysiotherapie  6.7 fte 8.28 fte 

Logopedisten  2.7 fte 2.83 fte 

Ergotherapeuten  3.85 fte 5.8 fte 

Psychologen  2.7 fte 3.11 fte 

Muziektherapeuten 0.56 fte 0.56 fte 

Verpleegkundig specialist in opleiding  0.89 fte 

Diëtisten  1.5 fte 1.56 fte 

Maatschappelijk werk  0.68 fte 0.67 fte 

 

In- en uitstroom gegevens 2018 

functiegroep Aantal medewerkers die 

Norschoten heeft verlaten 

Aantal medewerkers die bij 

Norschoten aangenomen is 

Zorg en welzijn primair proces 77 119 

Leerlingen zorg en welzijn 2 11 

Sfeermakers primair proces 18 72 

Huishoudelijke dienst primair proces 4 11 

Medewerkers Kennis- en behandeldienst 12 11 

Overhead incl. leidinggevenden 4 7 
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Bijlage 1: overzicht doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep  

 

Norschoten is een organisatie met meerdere locaties. Alle woonlocaties bieden kleinschalige 

woonvormen. De locaties vormen samen één organisatie-eenheid (OE).  

 

Locatie Woning Doelgroep 

Aantal 

cliënten 

Groot / 

kleinschalig 

Landelijk / 

stedelijk 

Klaverweide Woning 1 PG 7 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Woning 2 PG 7 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Woning 3 PG 7 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Woning 4 PG 7 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Woning 5 SOM 8 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Woning 6 SOM 8 Kleinschalig Beiden 

Klaverweide Revalidatie GRZ 31   Beiden 

Klaverweide Dagbehandeling PG/SOM    beiden 

Drostendijk Woning 1 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Drostendijk Woning 2 SOM + 8 Kleinschalig Beiden 

Drostendijk Woning 3 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Drostendijk Woning 4 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Garderen Unit A en B PG 8 Kleinschalig Beiden 

Putten Woning 1 SOM 8 Kleinschalig Beiden 

Putten Woning 2 Ger Psy 8 Kleinschalig Beiden 

Putten Woning 3 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Putten Woning 4 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Putten 

dagbehandeling  PG   Beiden 

Kootwijkerbroek Woning 1 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Kootwijkerbroek Woning 2 SOM 8 Kleinschalig Beiden 

Kootwijkerbroek Woning 3 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Kootwijkerbroek Woning 4 PG 8 Kleinschalig Beiden 

Elspeet Woning 1 SOM 5 Kleinschalig Beiden 

Elspeet Woning 2 PG 5 Kleinschalig Beiden 

Elspeet Woning 3 PG 5 Kleinschalig Beiden 

Elspeet Woning 4 PG 5 Kleinschalig Beiden 

Kweekweg Woning 1 PG 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 2 PG 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 3 PG 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 4 PG 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 5 SOM 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 6 SOM 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 7 SOM 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 8 SOM 6 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 9 Ger Psy 7 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 10 MCG 5 Kleinschalig Stedelijk 
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Locatie Woning Doelgroep 

Aantal 

cliënten 

Groot / 

kleinschalig 

Landelijk / 

stedelijk 

Kweekweg Woning 11 SOM jong 5 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Woning 12 SOM jong 7 Kleinschalig Stedelijk 

Kweekweg Hospice     Kleinschalig Stedelijk 

Elim Verpleegunit PG  16 Kleinschalig Beiden 

De Valk Dagbehandeling PG     Landelijk 

  Dagbehandeling SOM     Landelijk 

Scherpenzeel Dagbehandeling       Stedelijk 

Garderen Dagbehandeling       Beiden 

 

 

 


