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Grip op zorgformatie 

Het Extramuraal Formatiemodel 2018 
 
De bekostiging van de extramurale zorg is gedurende de afgelopen jaren 
meerdere malen aangepast. De combinatie van zorgbudgetten, zowel vanuit 
WMO als Zvw, maakt dat inzicht in de juiste samenstelling en omvang van de 
zorgformatie van cruciaal belang is.  
 

Inzicht & keuzes 
Het Extramuraal Formatiemodel 2018 maakt het mogelijk om op basis van de zorgvraag van de 
cliëntenpopulatie een passende zorgformatie samen te stellen.  
 
Het biedt tevens de mogelijkheid uw verdeling van de FWG schalen per extramuraal product toe 
te voegen, waardoor de formatieberekening helemaal toegespitst wordt op uw eigen werkwijze.  
 
 

  
 
 

Resultaten Extramuraal Formatiemodel 2018 
✓ Inzicht bij het bepalen van de benodigde zorgformatie, 

inclusief huishoudelijke verzorging 
✓ Overzicht per functiegroep 
✓ Formatieberekening op basis van jaarafspraak 
✓ Formatieberekening op basis van weekprognose  
✓ Verdeling formatie per extramuraal product 

 

 
  

Benodigde FTE per FWG schaal 

 
Vanuit het zelfsturende 
team: 
 
“Bij onze extramurale 
dienstverlening werken we 
zeer planmatig binnen de 
gestelde kaders.  
 
Het Extramurale 
Formatiemodel helpt ons 
snel de benodigde 
overzichten van onze 
extramurale producten en 
prestaties te maken”  
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Benodigde informatie model 
Voor het gebruik van het model is de overeengekomen jaarproductie, de verwachte 
deskundigheidsmix en een overzicht van uw eigen cliënten nodig.  
 

 
 

Eenvoud! 

Met een de invoer van uw eigen cliënten, de verwachte deskundigheidsmatrix en 
overeengekomen jaarproductie, kost het slechts enige minuten om het model te vullen en de 
gewenste overzichten 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 
extramurale prestaties realiseren in 2018.  
 

Formatie Suite  
Het Extramuraal Formatiemodel is onderdeel van de Advisaris Formatie Suite. Voor elke zorgvorm 
is een op maat gesneden model dat uitgaat van de daarin geldende bekostiging en beleidsregels.  
 
Van management tot de planning van het zelfsturend team.  
 
De Advisaris Formatie Suite 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.  

Opgave weekproductie 
persoonlijke verzorging 


