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SVRZ: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 41 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, Volledig pakket thuis, Modulair pakket 

thuis (inclusief gebruik van ontmoetingscentra). 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

SVRZ is samen met 44 andere zorgaanbieders aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten en 

verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg 

waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. Maasduinen deed 

binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen mee met één verpleegafdeling van locatie 

Venloene en één kleinschalige woonvorm van locatie Vita. 

 

Binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen heeft SVRZ toegewerkt naar een meer visie-

gedreven organisatie met een narratieve cultuur. SVRZ wil op deze manier meer balans brengen 

tussen de systeemwereld en leefwereld, zodat de cliënten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om het 

leven te leiden dat zij altijd geleefd hebben. Hierbij ondersteund door medewerkers die het 

levensverhaal van de cliënt kennen. Vele veranderingen binnen de organisatie zijn te linken aan het 

ontwikkelen van een narratieve cultuur (bijvoorbeeld luistermeesters, op een narratieve wijze 

verantwoording afleggen en cliëntervaringsgesprekken) en zorgen dat de organisatie volledig 

gebaseerd is op de visie (zorgconcepten, cliëntervaringsgesprekken, interne audits, scholing op basis 

van doelgroepen en interne audits op basis van de visie).  

SVRZ is vanuit deze cultuurverandering met cliëntervaringsgesprekken gestart. Dit is een 

meetmethode die zowel kwalitatieve informatie (verhalen) als kwantitatieve informatie (smileys) 

ophaalt. De cliëntervaringsgesprekken komen voort uit de visie van SVRZ, die draait om de 

kernbegrippen: in dialoog, goede afspraken, aandacht, goed verzorgd lichaam, goed eten en drinken 

en risico's in beeld brengen. SVRZ geeft hiermee een vervolg aan de beweging die zij al had ingezet 

voordat Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen startte. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntervaringsgesprekken zijn geëvalueerd met alle betrokkenen, 

zoals cliënten, cliëntenraad, gespreksvoerders, teams, familie, teamleiders, management en 

staf. Hieruit blijkt dat cliënten de tijd en aandacht als zeer positief ervaren. Ze vonden het 

prettig hun verhaal te vertellen en te ervaren dat er echte interesse was in hun ervaringen. 

Dit geldt zowel voor de cliënten met somatische problemen als voor cliënten met dementie. 

Met beide groepen worden gesprekken gevoerd, ook bij mensen met dementie, meestal 

zonder mantelzorger erbij. De Cliëntenraad heeft een signalerende rol en is betrokken 

geweest bij het project en de ontwikkeling van de cliëntervaringsgesprekken. De Cliëntenraad 

beoordeelt de cliëntervaringsgesprekken als een mooie ontwikkeling. Ze onderschrijven het 

doel om aandacht te besteden aan verhalen van cliënten en de tijd te nemen om echt te 

luisteren. De Cliëntenraden op de locaties zijn ook betrokken bij de uitkomsten van de 

gesprekken en wat hiermee gebeurt. De uitkomsten van de gesprekken hebben een direct 

effect op het leven van de cliënt, omdat de rode draad van de gesprekken met alle cliënten 

van één woning worden teruggekoppeld in het teamoverleg. Zo gaven tijdens de pilot cliënten 

aan dat ze het maar niks vonden dat ze niet met water en zeep gewassen werden, maar ‘met 

van die droge doekjes’. Na de terugkoppeling in het team hebben medewerkers aan iedere 
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cliënt afzonderlijk gevraagd of ze met een natte washand of met doekjes gewassen wilden 

worden. Een stuk keuzevrijheid en regie is daarmee weer teruggegeven aan de cliënt. 

- Professional: Uit de evaluatie van de cliëntervaringsgesprekken blijkt dat professionals de 

gesprekken als positief ervaren. De cliëntervaringsgesprekken zijn een aanvulling op wat 

medewerkers dagelijks doen. Het biedt de kans om blinde vlekken, ingesleten gewoonten of 

bijzondere wensen aan de oppervlakte te brengen, juist omdat iemand van buiten de woning 

ernaar vraagt. Teams hebben veel geleerd van de cliëntervaringsgesprekken. Er kwam onder 

andere naar voren dat over bepaalde zaken onvoldoende wordt gecommuniceerd met familie, 

terwijl dit wel onderdeel was van het dagelijks leven (bijvoorbeeld het samenstellen van de 

maaltijdlijst). Gesprekken met cliënten leiden op hun beurt tot gesprekken tussen 

medewerkers. Ook krijgen de teams meer zelfvertrouwen en ervaren meer waardering door 

de complimenten van cliënten die in de cliëntervaringsgesprekken naar voren komen. De 

gespreksvoerders zijn allen medewerkers van SVRZ die de cliëntervaringsgesprekken voeren 

naast hun reguliere functie. De gespreksvoerders nemen de luistervaardigheden, verhalen, 

kennis en ervaringen vanuit de gesprekken mee naar hun andere functie. Op deze manier 

vindt ook kruisbestuiving plaats en ontstaat een extra leercurve. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cliëntervaringsgesprekken SVRZ:  Uitgangspunt is dat alle bewoners met langdurige zorg 

jaarlijks een cliëntervaringsgesprek aangeboden krijgen. Speciaal getrainde gespreksvoerders 

voeren cliëntervaringsgesprekken met bewoners van een andere locatie dan waar zij zelf 

werken. De cliënt geeft op alle aandachtspunten een oordeel; complimenten en benoemen 

eventueel verbeterpunten. In de gesprekken worden 10 onderwerpen besproken. Deze 

vormen de gespreksleidraad bij het gesprek met de cliënt over hoe hij/zij zich voelt en in het 

leven staan. Het zijn persoonlijke gesprekken met diepgang en speelruimte. De visie van SVRZ 

is de basis voor de onderwerpen en vragen die gesteld worden. Voor meer informatie zie de 

brochure van SVRZ over de cliëntervaringsgesprekken. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

SVRZ wil de komende jaren doorgaan vanuit haar visie. Daarbij legt de organisatie de verbinding met 

het kwaliteitskader en de ontwikkelde werkwijzen: cliëntervaringsgesprekken, waarderend auditen 

en een narratieve cultuur. De organisatie wil medewerkers ondersteunen om de driehoek cliënt - 

familie/mantelzorger - medewerker verder te verstevigen. SVRZ gaat de inzet van de 

cliëntervaringsgesprekken in de gehele organisatie introduceren, in het eerste kwartaal van 2018 

starten de gesprekken. Binnen één jaar zullen alle 1100 intramurale cliënten met somatische 

problematiek en met dementie een clientervaringsgesprek hebben gehad. Hiertoe zijn inmiddels meer 

dan 20 medewerkers opgeleid tot gespreksvoerder. 

 

Tips & Tops 

- De eenvoud van het de cliëntervaringsgesprekken werkt. Je kunt het gewoon vragen aan 

cliënten.  

- Door ook met cliënten met dementie een gesprek te voeren kan je aandacht geven en de 

mens zien achter de ziekte. 

- De directe link tussen de gespreksonderwerpen en de visie van de organisatie bleek goed te 

werken. De gespreksonderwerpen zijn rechtstreeks afgeleid vanuit de visie van SVRZ en 

daarom herkenbaar. En andersom wordt het werken vanuit de visie weer versterkt door de 

gesprekken. 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/client_gesprek_final_LR.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/client_gesprek_final_LR.pdf
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- Neem je eigen organisatie ook goed mee in de trajecten waar je mee bezig bent. 

Communiceer de werkwijze, bedoeling en resultaten regelmatig om iedereen zo aangehaakt 

te houden. Vergeet de interne communicatie daarom niet.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/svrz/  

https://www.svrz.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bestuurder-svrz-gabrielle-davits-vormen-hitteschild/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/verhalen-brengen-teweeg/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mario-schaalje-svrz-de-zin-van-het-levensverhaal/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bejegening-afgestemd-op-stemming-client/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/client_gesprek_final_LR.pdf  
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