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Optimale 
personeelssamenstelling 
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Uitgave van LOC Waardevolle zorg - april 2019
Wees welkom om de informatie uit deze brochure verder te 
verspreiden. Vermeld dan graag LOC als bron.
Download de PDF op www.clientenraad.nl
Bestel gedrukte exemplaren via vraagbaak@loc.nl

Voor al je vragen kun je terecht bij de vraagbaak van LOC
Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00. Je kunt ook mailen naar 
vraagbaak@loc.nl
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Voor goede zorg is voldoende personeel belangrijk. En dat het personeel 

de juiste vaardigheden en kennis heeft om zorg te verlenen. Goede zorg 

komt tot stand in de relatie tussen de persoon die zorg ontvangt, zijn/haar 

naasten en de zorgverlener. 

Vanuit de visie waardevolle zorg beginnen we bij de waarden van de mensen 

die zorg ontvangen: wat hebben zij nodig aan zorg en ondersteuning om 

hun leven te kunnen leiden zoals zij willen? En hoe kunnen zorgverleners en 

zorgorganisaties die zorg en ondersteuning organiseren? 
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De beschikbaarheid van zorgverleners en wat zij kunnen is erg belangrijk voor 
de kwaliteit van de zorgverlening. Het kwaliteitskader zegt daarom dat alle 
verpleeghuizen continu moeten zoeken naar een optimale personeelssamenstelling. 
 

Wat is een optimale personeelssamenstelling? 
 
Een optimale personeelssamenstelling betekent dat er voldoende mensen met de juiste 
kwaliteiten aanwezig zijn om de zorg te verlenen aan de bewoners. Iedere bewoner 
heeft andere behoeften en wensen. En op iedere plek zijn weer andere dingen nodig. Het 
verschilt dus per situatie wat de optimale personeelssamenstelling is. In iedere situatie 
moet de zorgorganisatie kijken welke zorgverleners nodig zijn en wat zij moeten kunnen. 
Dit hangt af van de zorgvraag, de leefritmes en wensen van de bewoners. Deze veranderen 
met de tijd. Het is de bedoeling dat de personeelssamenstelling verandert als de vraag 
naar zorg verandert. Dit betekent dat het een continue zoektocht is naar de optimale 
personeelssamenstelling.

Om zorgorganisaties te helpen in de zoektocht naar de optimale personeelssamenstelling, 
is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uitgebreid met normen, indicatoren en een toolkit 
met hulpmiddelen.

In deze zoektocht naar een optimale personeelssamenstelling hebben cliëntenraden een 
belangrijke rol. Zij bewaken dat wat de bewoners nodig hebben het uitgangspunt blijft 
in de zoektocht naar de optimale personeelssamenstelling. En geven inbreng vanuit het 
perspectief van de bewoners.

In deze brochure informeren wij u over de rol van de cliëntenraad als het gaat om 
personeelssamenstelling en geven wij u tips rondom de normen, indicatoren en 
beschikbare toolkit.

We hopen dat u er uw voordeel mee doet tijdens uw werkzaamheden.

Veel leesplezier.
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“Het kwaliteitskader 
bepaalt niet wat de 
juiste mix aan personeel 
is. Het laat ruimte voor 
een eigen aanpak in 
iedere context.”
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Wat kan een cliëntenraad bijdragen aan een optimale 
personeelssamenstelling? 

De cliëntenraad is antenne (ontvangt signalen). 
Als cliëntenraad kunt u signalen ontvangen in hoeverre zorgverleners aansluiten bij bewoners. Om 
signalen op te vangen is het belangrijk om goed in contact te staan met de bewoners.  
 
Enkele tips:
• Signalen ontvangen kan door het stellen van vragen aan bewoners. Hoe ervaren zij de 

zorgverlening? Zijn er gesprekken met de bewoners en hun naasten over waar hun zorg- en 
ondersteuningsbehoefte ligt? En in hoeverre past de zorgorganisatie de zorg daarop aan?

• Schuif aan bij een familie-avond, huiskamergesprekken, of eet mee met bewoners. Zo komt u 
veel te weten over wat er speelt en wat belangrijk is voor de bewoners. 

De cliëntenraad is tolk (spreekbuis van de bewoners)
Wanneer bepaalde signalen vaker terugkomen, kan de cliëntenraad deze signalen delen met het 
team en het bestuur van de zorgorganisatie. Maak daarbij concreet wat u van hen verwacht en 
wanneer u een reactie wil. 

 
De cliëntenraad is waakhond (bewaakt de rechten van de bewoners en behartigt de belangen 
van de bewoners) 
Als cliëntenraad bent u de ogen en oren namens de bewoners. Het is goed om vragen te blijven 
stellen: Is er genoeg ruimte voor de zorgverleners om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van 
de bewoners? Weten zij daadwerkelijk de zorgverlening op de wensen en behoeften aan te laten 
sluiten? Is dat niet  het geval? Dan kunt u daarover het gesprek aangaan met het team en bestuur.

De cliëntenraad is adviseur 
Als cliëntenraad kunt u gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de personeelssamenstelling 
en vragen om maatregelen te nemen. 
• Als cliëntenraad kunt u ideeën aandragen. In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om 

creatief te zijn. Op veel plekken worden andere mensen ingezet, zoals een geestelijk verzorger, 
woonassistent, huiskamermedewerker of andere combinaties. 

• Jaarlijks publiceert elk verpleeghuis een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag. Daarin is 
ook aandacht voor personeelssamenstelling en hoe de organisatie daarmee inspeelt op de 
behoeften van bewoners. Maak duidelijke afspraken over betrokkenheid van de cliëntenraad, 
ook als het gaat om de verbeterparagraaf en verbetertrajecten bij het kwaliteitsplan en het 
kwaliteitsverslag. 
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Normen 

Het kwaliteitskader bepaalt niet wat de juiste mix aan personeel is. Het laat ruimte voor een eigen aanpak 
in iedere context. Voor iedere situatie moet de zorgorganisatie bekijken wat de juiste mix aan personeel 
is. Wel stelt het kwaliteitskader basiskwaliteitseisen. Deze zijn opgenomen in het register van het 
zorginstituut. Deze zijn te vinden op www.zorginzicht.nl. Daarmee zijn dit de wettelijke normen waar alle 
verpleeghuizen aan moeten voldoen:

“Op drukke momenten van de dag zijn er minimaal twee zorgmedewerkers met 

de juiste opleiding aanwezig. Bijvoorbeeld als de bewoners opstaan en naar bed 

gaan. Of als een bewoner stervende is. De rest van de dag is er iemand aanwezig 

in de huiskamer of in de gemeenschappelijke ruimte. Overdag is er iemand 

aanwezig die gericht aandacht heeft voor zinvolle dag-invulling van de bewoners. 

Er is altijd iemand met de juiste kennis aanwezig. De verpleegkundige en arts 

reageren direct en kunnen binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Medewerkers 

krijgen tijd en ruimte om te leren.”

Iedere zorgorganisatie en zorgverlener moet aan deze kwaliteitseisen uit het kwaliteitskader voldoen. Maar 
het gaat er vooral om dat de zorgorganisaties en zorgverleners nadenken wat goede zorg is. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? En 
wat kan er beter? Wat zijn bij ons de drukke momenten? Hoe kunnen wij leren van elkaar en van anderen? 
Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te voeren en steeds te leren. 

Tip:
Als cliëntenraad kunt u de bestuurder vragen openheid te geven in knelpunten, gekozen oplossingen en 
geboekte resultaten. Zoals de vraag of er inderdaad twee zorgmedewerkers zijn op drukke momenten.

Tip:
Onderhoud ook contact met de ondernemingsraad of verpleegkundige adviesraad over het thema 
personeelssamenstelling. 
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Indicatoren 

In het kwaliteitskader staat dat zorgorganisaties informatie openbaar maken over hun personele inzet. Zij 
moeten daarom de volgende zaken meten en openbaar maken:
• Informatie over wat voor soort banen zij bieden, zoals het aantal vaste medewerkers en het aantal 

uitzendkrachten
• Informatie over het opleidingsniveau van zorgverleners, het aantal stagiairs en vrijwilligers
• Informatie over het ziekteverzuim 
• Informatie over de aantallen nieuwe medewerkers, hoeveel mensen binnen de organisatie een nieuwe 

baan hebben en hoeveel mensen weggegaan zijn 
• Informatie over de hoeveelheid personeel in verhouding tot de zwaarte van de zorg van de bewoners

De gegevens die dit oplevert, zijn nuttig voor organisaties. Ze kunnen hun personeelsbeleid daarop bijsturen en 
onderling van elkaar leren. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de zorgkantoren maken voor hun taak 
gebruik van deze gegevens. Zo zijn er geen dubbele registraties nodig.

Tip:
Bespreek de gegevens binnen de cliëntenraad en vergelijk deze met de resultaten van de cliëntervaring meting 
en signalen die u zelf in contact met de cliënten ontvangt. 
 
Tip:
Vraag de bestuurder hoe hij/zij kijkt naar deze gegevens en welke acties eventueel worden ondernomen. Een 
hoog ziekteverzuim (hoger dan 8%) kan er bijvoorbeeld op duiden dat medewerkers het niet naar hun zin 
hebben in de organisatie of dat het werk niet goed is georganiseerd en ze veel werkdruk ervaren. 

Tip:
Vraag aan de zorgorganisatie hoe zij het ziekteverzuim duiden en welke plannen zij hebben dit omlaag te 
brengen. 
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Hulpmiddelen
 
De zoektocht naar een optimale personeelssamenstelling begint bij wat de bewoners nodig hebben 
om hun leven te kunnen leiden zoals zij willen. Wanneer daar goed zicht op is, kunnen het team en 
de zorgorganisatie bepalen welke personele inzet, aanpak en (creatieve) oplossingen helpend zijn. Er 
zijn hulpmiddelen ontwikkeld om te helpen bij deze zoektocht. Veertig teams in de verpleeghuiszorg 
hebben geholpen bij de ontwikkeling van deze hulpmiddelen. Zo is er bijvoorbeeld een hulpmiddel om 
roosters te maken en een handreiking voor teams om met elkaar gesprekken te voeren over wat er 
nodig is. Ook zijn er een zienswijzer en een dashboard beschikbaar. Deze maken de personeelsgegevens 
op een prettige manier zichtbaar en helpen bij het interpreteren van deze gegevens. De verschillende 
hulpmiddelen vullen elkaar aan en helpen om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste 
personeelssamenstelling. En deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van 
de mensen die zorg nodig hebben. De hulpmiddelen zijn gratis te gebruiken. Ze zijn te vinden op de 
website: www.waardigheidentrots.nl/toolkit-personeelssamenstelling.

Tip:
Als cliëntenraad kunt u de bestuurder wijzen op deze instrumenten en op basis van de resultaten in 
gesprek gaan met de bestuurder.
 



Voor al je vragen kun je terecht bij de Vraagbaak van LOC

Deze is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op (030) 284 32 00.
Je kunt ook mailen naar vraagbaak@loc.nl.

Ondersteuning door LOC
 
Bijeenkomsten
LOC organiseert regelmatig bijeenkomsten en trainingen die interessant zijn voor cliëntenraden in de 
verpleeghuiszorg. Houd daarvoor de agenda van LOC in de gaten www.loc.nl/agenda. Daar vindt u ons 
aanbod voor bijeenkomsten en trainingen met een open inschrijving.
Ieder voor- en najaar organiseert LOC een basiscursus medezeggenschap. Deze cursus is vooral geschikt 
voor mensen die nieuw zijn als cliëntenraadslid, of hun kennis willen actualiseren. Met de komst van 
de Wmcz 2018 besteden we extra aandacht aan deze wet.

Training specifieke onderwerpen
Het is altijd mogelijk om op locatie een training te ontvangen. Bijvoorbeeld de training passende 
medezeggenschap. Of in contact staan met de achterban. Zie ook de inspiratiegids van LOC voor meer 
voorbeelden. 
We maken hier altijd maatwerk van, zodat het aansluit op uw situatie. Wij nemen graag de tijd om met 
u naar een passend aanbod te zoeken.

Ontmoeting
Tijdens onze bijeenkomsten met een open inschrijving ontmoet u veel andere leden van cliëntenraden. 
De cliëntenraad kan ook een leernetwerk met cliëntenraden van andere zorgorganisaties vormen. 
Daarmee kunnen cliëntenraden meer structureel uitwisselen hoe zij de kwaliteit van zorg en kwaliteit 
van leven voor de cliënt helpen verbeteren. LOC kan u helpen om andere cliëntenraden te vinden die 
een leernetwerk willen vormen.



LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. 
We willen dat elk mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die 
zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’.
Die vind je op www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden.
Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, ambassadeur of vrijwilliger worden.

www.loc.nl

Advies en  ondersteuning  (op maat) nodig?
Word ook 

lid!


