
 

 
 

Aantonen van extra inzet zorgmedewerkers is verplichte budgeteis kwaliteitskader! 

Workshop Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader 

Om écht aanspraak te kunnen maken op de Extra financiële middelen vanuit het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg, dient u een gedegen onderbouwing neer te leggen. Tenminste 85% van het 

kwaliteitsbudget moet aantoonbaar besteed worden aan de extra inzet van zorgmedewerkers! 

 

Begroting én kwaliteitsplan 
Het begrotingsmodel biedt in combinatie met het kwaliteitsplan de verantwoording voor de besteding 

van het extra kwaliteitsbudget. Een zorgorganisatie dient concreet aan te tonen dat zij het kwaliteitsplan 

in praktijk heeft gebracht. Een succesvolle realisatie van het kwaliteitsplan vergt een juiste inrichting van 

de capaciteitsplanning. 

Capaciteitsbeleid  
Tijdens de workshop Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader gaan we in op de mogelijkheden, 

verantwoording en invloed van de extra financiële middelen op uw eigen capaciteitsbeleid. De volgende 

onderwerpen komen in de workshop aan de orde:  

✓ De samenstelling van de huidige financiering, de opbouw van de ZZP’s, de opslag Waardigheid & 

Trots, de gelden uit het kwaliteitskader en NHC/NIC 

✓ De opbouw van de aanvraag van het kwaliteitsbudget  

✓ De stappen die doorlopen moeten worden om te komen tot een goede onderbouwde aanvraag van 

het kwaliteitsbudget 

 

 

  

Figuur: optimaliseren personele 

inzet op basis van de financiering 

(euro’s en fte’s vanuit de NZa 

normen) gekoppeld aan de 

bestaande cliëntwensen binnen het 

gestelde kwaliteitskader  



 

 
 

Met financiële kaders een sluitend rooster  
Middels een casus zullen we het interne proces doorlopen, waarbij we 

uiteenzetten: 

✓ Het budgettaire kader van de NZa in combinatie met het budget vanuit 
het kwaliteitskader 

✓ Hoe deze combinatie van normbezetting en -financiering op elkaar 
aansluiten om invulling te geven aan het rooster 

✓ Op welke manier u invloed kunt uitoefenen om het rooster binnen de 

beschikbare middelen sluitend te krijgen 

 

Workflow 
Aan het einde van de workshop heeft u inzicht in hoe het proces binnen uw 
eigen organisatie effectief doorlopen kan worden. Met de stappen uit het 
procesmodel vinden we antwoord op de vraag hoe dit extra personeel in te 
zetten en zelf uw eigen rooster te optimaliseren! 

 

 
 
 

 

Praktische informatie workshop 

Doelgroep : Medewerkers die verantwoordelijk of betrokken zijn bij de zorg, financiën of P&O 

Duur : 1 dagdeel  

SBU : 4 studiebelastingsuren 

Open training : Zie onze agenda en het aanmeldingsformulier 

Op locatie : Deze workshop is ook mogelijk op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 6661706 

 

 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

 

“Nu we de extra 

personele inzet 

foutloos kunnen 

aantonen, is ons 

kwaliteitsbudget 

ook daadwerkelijk 

een extra 

inkomstenbron!”   

Figuur: workflow optimalisatie rooster met sluitende begroting  

http://www.dosaris.nl/
mailto:info@dosaris.nl?subject=Ik%20wens%20extra%20Dosaris%20trainingsinformatie


 

 
 

 

Aanmeldingsformulier 

Hierbij meld ik mij aan voor de workshop: ‘Capaciteitsplanning en het kwaliteitskader’ 
  

Duur : 1 middagsessie 

SBU : 4 studiebelastingsuren 

Datum : 26 juni 2019 

Tijdstip : van 13:00 tot 17:00 uur 

Locatie : Utrecht 

Kosten : € 295, inclusief trainingsmateriaal 

Opmerking : de training valt onder het BTW nultarief  

 

Gegevens deelnemer 

De heer/mevrouw :  

Voorletter(s) :  

Voornaam :  

Achternaam :  

E-mail :  

Functie :  

Telefoonnummer :  

Naam organisatie :  

Adres :  

Postcode :  

Plaatsnaam :  

 

Facturatie  

E-mail factuur :  

 

Ondertekening deelnemer 

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

Mail : info@dosaris.nl (ondertekend & gescand) 

Fax : 030-6661758, t.a.v. Dosaris 

Post : Dosaris, Postbus 95, 3450 AB Vleuten 

 

U krijgt binnen drie werkdagen een bevestiging van ons, indien u deze bevestiging niet ontvangt 

vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Bij inschrijving accepteert u onze algemene 

voorwaarden.  

 Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 

handtekening en datum 

mailto:info@dosaris.nl
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf
https://www.dosaris.nl/wp-content/uploads/Algemene-voorwaarden-Dosaris-BV-2018-6.pdf

