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ZorgFormat: 

 

Strategische PersoneelsPlanning in de ouderenzorg. 

De SPP-aanpak van ZorgFormat BV sluit aan bij de uitgangspunten en de beleidscyclus van 

Waardigheid en Trots en de Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling verpleeghuizen.  

Onze  aanpak geeft deze uitgangspunten verder handen en voeten,  met directe betrokkenheid van 

en nut voor de teams. 

 

Wij hanteren twee vertrekpunten: 

1. Op organisatieniveau: visie op zorg, onderbouwde en heldere  functiestructuur, kaders 

en kengetallen, commitment met prioritering cliëntbelang, dialoog faciliteren, 

vertrouwen geven en rekenschap vragen. 

2. Op teamniveau, inhoudelijke deskundigheid:   

o Cliëntsituaties en de ontwikkeling daarin in kunnen schatten. 

o Inzicht in de competenties van diverse kwalificatieniveaus. 

o Basisdienstenpatroon op kunnen stellen vanuit cliëntperspectief en 

organisatiekaders. 

o Organisatievisie, functiestructuur en organisatorische kaders begrijpen en 

kunnen vertalen naar de beroepspraktijk. 

o Keuzes met betrekking tot personele inzet kunnen verantwoorden en 

bespreekbaar maken. 

   

Op basis daarvan de dialoog voeren, rekenen en kiezen: 

- Van team naar locatie, van locatie naar organisatie: hoe is de personele samenstelling nu 

en wat is de toekomstige samenstelling? 

- Hoe en wanneer komen we daar?  

- Wat betekent dit voor ons strategisch opleidingsbeleid?  

 

Wij bieden de volgende begeleiding en hulpmiddelen:  

- Workshops formatieplaatsenplan  voor teams. 

- Personeelsstandaarden van cliëntsituaties die als referentie kunnen worden gebruikt  

met de benodigde personele inzet (functie, fte, kosten) voor de uitvoering van zorg en 

begeleiding. 

- Webbased model voor basisdienstenpatroon met formatieve en financiële doorrekening. 

- Rekenmodel voor scenario’s spp. 

- Waar nodig en gewenst: processturing. 
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Workshops formatieplaatsenplan: 

Ten behoeve van vertegenwoordigers van twee teams. 

Voorafgaand aan de workshop voeren we een gesprek met management over: 

o Clientpopulatie waar de teams zorg voor dragen. 

o Huidige en toekomstige functiestructuur. 

o Huidige formatie van de twee teams. 

o Visie,  kaders en kengetallen van de organisatie. 

Deze informatie is input voor de workshops.  

In workshop 1 wordt ingegaan op de kenmerken van de cliënten en de gevolgen 

daarvan voor de personele inzet ten behoeve van zorg en begeleiding. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van de Personeelsstandaard ZorgFormat. 

In workshop 2 staat het opstellen van een basisdienstenpatroon voor het team 

centraal. Input is de uitkomst van workshop 1. Op grond van het benodigde 

basisdienstenpatroon wordt een doorberekening gemaakt van de benodigde 

formatie van het team en de personele kosten die daarmee samenhangen. 

De uitkomsten worden aan het andere deelnemende team gepresenteerd, als 

oefening voor het verantwoorden van de gemaakte keuzen. 

 

De kosten bedragen € 1.800,- ex BTW. ActiZ leden krijgen 10% korting. 

De betreffende teams krijgen gedurende twee jaar toegang tot de ZorgFormat 

module basisdienstenpatroon.  
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