
 

 

‘Borst norm’ doet stof opwaaien en vraagt om helderheid  

Workshop ‘Validatie Intramurale Formatie’  

De intramurale formatie staat op dit moment stevig onder de aandacht van zowel de politiek als 

de pers. De zogenaamde ‘Borst norm’ doet veel stof opwaaien en zorgorganisaties willen weten 

hoe ze ervoor staan met hun eigen inzet van de intramurale formatie afgezet tegen de normen 

die hiervoor gelden. De workshop ‘Validatie Intramurale Formatie’ biedt inzicht en praktische 

handvatten voor zowel de Zorg als HRM en financiële professionals in de ouderenzorg.  

Helderheid voor optimale formatie 

Dosaris organiseert de workshop ‘Validatie Intramurale Formatie’ om in één middag het complete 

overzicht van de belangrijkste personele en financiële kaders, achtergronden en 

sturingsmechanismen te bieden voor de formatieplanning in de intramurale zorg en dan met 

name in de setting kleinschalig wonen.  

Hiertoe hebben we praktische 

modellen ontwikkeld die tijdens 

deze workshop op de agenda staan.  

Met casuïstiek uit de dagelijkse 

praktijk doen we ervaring op met 

het daadwerkelijk sturen op 

formatie in relatie tot de 

zorgbehoefte van de 

cliëntenpopulatie.  

Doel workshop 

De workshop ‘Validatie Intramurale 

Formatie' biedt een samenhang aan 

van de gestelde kaders vanuit 

wetgeving en zorgafspraken enerzijds  

en vanuit de financiële kaders, visie, cultuur, 

haalbare normen en zelfsturing anderzijds.  

De workshop is speciaal gericht op alle functionarissen in de diverse lagen van het operationele 

management met verantwoordelijkheid voor inzet van personeel. Van locatiemanagement tot 

teamcoach, van planning tot facilitair manager.  

We bieden praktische handvatten voor inzet van formatie binnen het speelveld van de dynamische 

zorgvraag en flexibiliteit van arbeid. Juist nu er mogelijk hogere eisen gesteld gaan worden aan de 

inzet van deskundigheidsniveaus! 

Figuur: Integrale aanpak sturen op formatie 



 

 

Deze workshop biedt  

✓ Actuele marktontwikkelingen formatieplanning 

✓ Inzicht in de ‘NZa genormeerde inzet zorgmedewerkers 

 en behandelaars’  

✓ De benodigde kaders ‘netto beschikbare uren’ en  

‘uren inzet per cliëntgroep’ 

✓ Rekenhulpmiddelen om formatieplanning intramuraal en bij kleinschalige woonvormen te 

ondersteunen 

✓ Sturing inzet formatie op basis van actuele zorgvraag 

✓ De juiste balans in formatie inzet versus bekostiging 

✓ Intramurale casuïstiek ouderenzorg 

✓ Zicht op de ‘knoppen’ waaraan u kunt draaien om de formatie te optimaliseren 

✓ Een persoonlijke analyse met een top3-actieplan voor verdere professionalisering van de 

eigen formatieplanning 

 

Resultaat workshop 

Inzicht en bewustwording van de veranderingen in het speelveld van inzet en normen van een 

passende formatie. Bewust en bekwaam leren sturen binnen de generieke en specifieke kaders 

van de eigen zorgorganisatie met praktische inzichten & handvatten om direct toe te passen.  

 

Praktische informatie workshop 

Doelgroep : Zorg- en locatiemanagers, HRM/P&O en Controller/HEAD-

diensten in de ouderenzorg. Daarnaast is de workshop  

ook zeer geschikt voor beleidsmedewerkers.  

Voor een succesvolle follow-up en integrale aanpak van 

sturen op formatie in de eigen organisatie adviseren wij 

deelnemers van deze workshop om met verschillende 

functionarissen deel te nemen. 

Duur : 1 dagdeel 

SBU : 3 uur 

Open workshop : 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 

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

