
Startkaart
hoeveel waardepunten zijn er  
ongeveer nodig per blok
Om u een beetje op weg te helpen, staat op deze kaart aangegeven 
hoeveel waardepunten er in het ZZP-spel nodig ‘kunnen’ zijn per 
blok. 

>   Per week is 168 uur te verdelen.
>    Het gaat om Zorg in Natura (ZiN); zorg en ondersteuning die 

gegeven wordt aan cliënten die samen een wooneenheid 
vormen.

>    We gaan hieronder uit van een inzet van alleen ‘zware krachten’, 
dit is drie waardepunten per personeelskracht. De verdeling 
niveau personeel en hoeveelheid waardepunten is als volgt:

 -   3 waardepunten = 
zware kracht, hoogste deskundigheidsniveau

 -   2 waardepunten = 
gemiddelde kracht (kader)

  -    1 waardepunt  = 
lichte kracht, gastvrouw/ondersteunend groepspersoneel.
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>    De woning/locatie die het ZZP-spel gaat spelen, begint met de 
hoeveelheid waardepunten uit het doosje  woonzorg te verdelen 
over de verschillende blokken. Op de manier zoals in het schema 
(op de achterkant) staat aangegeven.

>   Waardepunten optellen en op bijbehorende blokken leggen.
>    De keuze van het soort nachttoezicht is bepalend voor het 

aantal waardepunten dat gebruikt moet worden voor het 
nachttoezicht.

>    Dit schema gaat uit van personeelskrachten van het hoogste 
deskundigheidsniveau (3 waardepunten per stuk).

>    Het spel start door per blok te bespreken of de inzet van de 
waardepunten overeenkomt met de noodzakelijke personele 
bezetting. Vervolgens kunnen de waardepunten worden 
gewisseld en (her)verdeeld.



   Blok Aantal
dagen

Uren
Aantal 

waardepunten 

Nacht 7 8 - 8,5
uur per nacht

2 (x3) waardepunten per
bewoner per week bij   
afluistersysteem

Nacht 7 8 - 8,5
uur per nacht

Bij wakende of slapende  
wacht per week 60-63(x3)

Weekend 2 8
uur per dag

Ochtendactiviteiten,
lunch, middagactiviteiten 16(x3)

Ochtend/
opstaan 7 2

uur per dag 14(x3)

Ochtend
activiteiten 5 3

uur per dag 15(x3)

Lunch 5 1,5
uur per dag

Valt onder dagbesteding  
en kan op de woning worden ingezet 
(gebruik waardepunten dagbesteding)

Middag
activiteiten 5 3

uur per dag 15(x3)

Na het werk;
dagactiviteiten 
avondeten

7 3
uur per dag 21(x3)

Vrije tijd/
avondactiviteiten 7 3

uur per avond 21(x3)
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