
 
 
 

   
      

 
 

   
       
     
      
    
         
    

 
     

 
 

    
  

 
  

       
              

  
 

   
            

 
  

           
     

     
     

          
             

 
   

             
   

                 
   

       
       
        

   

Evaluatieformulier groepsmeerzorg 
Per groepsmeerzorglocatie ontvangen wij graag een evaluatie waarbij u antwoord geeft op de vragen 
hieronder. 

Plan van aanpak 2020-2021 
• Aan welke doelen is er gewerkt? 
• Wat is er bereikt? 
• Wat is er niet bereikt en wat is de reden? 
• Hoe zijn de indirecte kosten (indien van toepassing) ingezet en wat heeft dit opgeleverd? 
• Hebben er ontwikkelgesprekken met het CCE plaatsgevonden? 
• Zo nee wat was de reden en wat is er gedaan aan inwinnen van advies van buitenaf? (andere 

locaties/ andere zorgaanbieders?) 
• Zo ja; wat waren de vragen aan het CCE en wat is er gedaan met adviezen van het CCE? 

Basis m.b.t. te leveren zorg 
• Is er sprake geweest van een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld op de locatie waar de 

cliënten in zorg zijn? 
• Is er in het team voldoende deskundig personeel aanwezig om adequaat op de 

zorgvragen van de cliënten in te spelen? 
• Wordt er vanuit een vaste methode gewerkt in de bejegening/ begeleiding/ behandeling van 

de cliënten? Zo ja welke? 

Context van cliënten 
• Worden er rondom deze cliënten gebruik gemaakt van ondersteuning van bijvoorbeeld 

interne coaches, leidinggevenden, en/of gedragsdeskundige ed? Welke ondersteuning wordt 
hierbij geboden? 

• Heeft u op dit moment nog steeds voldoende kennis en expertise in huis om de zorg voor 
deze cliënten te verlenen? 

• Is de woning nog steeds voldoende aangepast aan de zorgvraag van de cliënten? 
Bijvoorbeeld prikkelarm, voldoende mogelijkheden voor toezicht ed.? 

• Zou er op een andere woonplek nog steeds sprake zijn van meerzorg voor deze clienten? 
• Als de context nog niet op orde is, wat zijn dan de acties ter verbetering? 

Onderbouwing eventuele heraanvraag 
• Wat is de reden dat er een heraanvraag/heraanvragen worden gedaan? Betreft dit 

individuele aanvragen of groepsmeerzorgaanvraag? 
• Wat is eraan gedaan om te voorkomen om opnieuw een aanvraag te doen voor meerzorg 

zowel individueel als voor groepsmeerzorg? 
• Houdt u rekening met eventuele negatieve effecten van deze intensieve nabijheid? 
• Wanneer gaat u deze intensieve nabijheid weer afbouwen? 
• Kunt u gezien de landelijke arbeidsmarktproblematiek waarmaken dat er met deze aanvraag 

alle extra directe zorg wordt ingezet? 


