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Grip op zorgformatie & huishouding 

Het Intramuraal Formatiemodel 2017 
 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefsopbouw en de 
samenstelling van de Zorgzwaartepakketten (ZZP's) gedurende de laatste jaren 
geregeld aangepast. Dit heeft uiteraard de nodige consequenties voor de 
omvang van de zorg- en facilitaire formatie en de samenstelling hiervan. 
 

Inzicht & keuzes 
Het Intramuraal Formatiemodel 2017 laat zien welke ruimte er is binnen de tariefsopbouw van de 
ZZP’s voor de inzet van de zorg- en de facilitaire formatie op de diverse onderdelen. Er kan 
vervolgens gekozen worden de norm te volgen of bewust hiervan af te wijken. De effecten van de 
keuzes worden direct zichtbaar. 

  
 

Grip op de zorgformatie & huishouding 
 Wat is benodigde zorgformatie?  
 Wat zou de samenstelling van de formatie moeten zijn? 
 Hoeveel formatie behandeling kan er ingezet worden? 
 Welke formatie kan ingezet worden voor het bereiden 

van de maaltijden? 
 Hoeveel facilitaire medewerkers zijn er nodig? 

 

Resultaten Intramuraal Formatiemodel 2017 
Op basis van het aantal ZZP-dagen binnen de stichting of de 
individuele locaties worden de te leveren zorguren in beeld 
gebracht, opgesplitst naar de benodigde formatie voor 
woonzorg, dagbesteding en behandeling. Het model maakt 
hierbij onderscheid tussen de ZZP’s met en zonder behandeling.  
 
Vervolgens wordt er een spiegel voorgehouden: hoe staat de formatie ten opzichte van de door de 
NZa genormeerde formatie? Hoeveel wordt er aan overhead besteed en hoeveel zou dit mogen 
zijn, gegeven het eigen cliëntenbestand? 

  

Theoretisch formatieplan op 
basis van eigen ZZP’s 

 
Teamleider zorg: 
 
“Met het Intramurale 
Formatiemodel zie ik bij een 
nieuwe opname direct wat ik 
voor Woonzorg kan inzetten. 
Heerlijk, ik weet nu altijd 
zeker dat ik uitkom met mijn 
plan en de gemaakte 
afspraken” 
  

Facilitair manager: 
 
“Omdat de huishoudelijke 
verzorging ook onderdeel is 
van het Intramurale 
Formatiemodel, zie ik met 
onze cliënten precies welke 
ruimte de component verblijf 
mij biedt” 
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Benodigde informatie model 
Voor het gebruik van het model is uitsluitend het aantal ZZP-dagen 
van uw eigen cliënten nodig. 
 

Inclusief verblijf & HV 
Voor de functie verblijf berekent het model welke formatieruimte er 
is voor het leveren van de huishoudelijke verzorging (HV). Dit gaat 
over de huishoudelijke verzorging die direct aan de cliënt geleverd 
wordt in zijn of haar appartement.  
Ook de formatieruimte voor de overige diensten binnen deze functie 
wordt berekend. Op basis van de benodigde formatie voor zorg en 
verblijf wordt berekend welke formatieruimte voor de overhead in 
de organisatie beschikbaar is. Tevens worden materiële zaken, zoals 
bijvoorbeeld de voeding, separaat tegen het licht gehouden. 
Het Intramurale Formatiemodel biedt de ruimte om een eigen bruto-
netto berekening te hanteren, inclusief het verblijf en de HV.  
  

Eenvoud! 

Omdat alleen de invoer van het aantal ZZP-dagen nodig is, kost het 
slechts enkele minuten om direct uitkomsten te genereren.  
Zo biedt het instrument de (zelfsturende) teams en planning snel de 
juiste informatie over de formatie-inzet binnen de financiële kaders en  
kunt u eenvoudiger haalbare en betaalbare ZZP’s realiseren in 2017. 
 

Formatie Suite  
Het Intramuraal Formatiemodel is onderdeel van de Advisaris Formatie Suite 2017. Voor elke 
zorgvorm is een op maat gesneden model dat uitgaat van de daarin geldende bekostiging en 
beleidsregels.  
 
Van locatiemanagement tot teamcoach, 
van planning tot facilitair manager. 
 
De Advisaris Formatie Suite 2017 biedt 
via een eenvoudige invoer de 
benodigde grip op formatievolumes en 
deskundigheidsmix binnen de 
specifieke zorgvorm en eigen 
cliëntenpopulatie. 
 
Neem contact met ons op voor meer 
informatie over de suite met haar 
verschillende modules en 
mogelijkheden.  

Benodigde FTE’s om de 
zorguren uit ZZP's te leveren 


