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Archipel Zorggroep: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 16 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, gerontopsychiatrie, psychogeriatrie en dagbesteding 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Directe actuele cliëntfeedback’ 

Archipel Zorggroep is samen met 44 andere zorgaanbieders aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit 

meten en verantwoorden. Dit thema is gericht op het meten en verantwoorden van de kwaliteit van 

leven en zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Deelnemende 

zorgaanbieders hebben verkend hoe zij kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor professionals en de 

organisatie 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 cliënten en hun ervaringen 

uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. Een tweetal uitdagingen stonden centraal binnen 

dit thema: 

- Het ontwikkelen van nieuwe concepten, werkwijzen en instrumenten om de kwaliteit van zorg en 

leven inzichtelijk te maken en te bevorderen. 

- Het inzichtelijk maken van zelfevaluatie vanuit deze cliëntgerichte manier om kwaliteit van zorg 

en leven inzichtelijk te maken. Leent deze informatie zich voor verantwoording en/of het 

kwaliteitsplan en –verslag? 

 

Archipel vond dat de verplichte tweejaarlijkse CQ-meting niet aansloot bij de dagelijkse ervaring van 

zorg. Het doel van het verbeterplan was: via huiskamergesprekken en ZorgkaartNederland actuele 

ervaringen ophalen. Om daarmee tot inhoudelijke kwaliteitsverbetering te kunnen komen. Op basis 

van het nieuwe landelijk concept kader kwaliteit wilde Archipel haar Prezo kwaliteitssysteem 

vervangen door een eigen ontwikkeld systeem. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad waardeert de aanpak. Ze vinden de dialoog tussen alle 

betrokkenen (cliënt, naasten, mantelzorger, zorgverlener, vrijwilliger, behandelaar, cliëntenraad 

en raad van toezicht) erg belangrijk. Alle betrokkenen reflecteren op de diensterverlening van 

het team. Volgens de projectleider is er meer dialoog en cliënten en mantelzorgers worden meer 

in hun kracht gezet. Elke jaar staan enkele thema’s centraal en worden aangereikt als 

gespreksonderwerpen. Het Archipel Kompas (zie Resultaat: Opbrengsten) heeft een positief 

effect op het welbevinden van de cliënt. Mantelzorgers ‘adopteren’ ook de thema’s. Het contact 

tussen mantelzorger en zorgverlener verloopt daardoor makkelijker.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad ziet een aantal effecten. Voor teams is het soms 

confronterend om de uitkomsten van het kompas te zien. Alle uitkomsten zijn zichtbaar, ook voor 

andere teams. Teams kunnen spiegelen en leren van elkaar. Enkele zelfsturende teams geven aan 

dat ze vinden dat de reacties die gaan over hun team privé zijn. Ze zien nog niet het lerend effect 

hiervan en zien het dus als confronterend. Dit gaat Archipel intern oppakken in de communicatie 

en begeleiding van de teams. Volgens de projectleider is een groot deel van de team enthousiast. 

Ze vinden het Archipel Kompas een mooie simpele manier om de kwaliteit te verbeteren. Een 
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groot deel van de teams pakt de verbeterplannen (voortkomend uit het kompas) goed op. Een 

ander deel heeft nog meer ondersteuning en motivatie nodig.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Archipel Kompas: Hierin zijn alle elementen van kwaliteit die de medewerkers relevant vinden 

geclusterd. Zes kwaliteitsthema’s staan centraal: Woon- en leefplezier, voldoende bekwame 

medewerkers, welbevinden en zingeving, welbevinden en gezondheid, samenspel mantelzorgers 

en vrijwilligers en veiligheid. Dit kompas is primair gericht op het intern verbeteren van de 

kwaliteit door zelfsturende teams in dialoog te laten gaan met cliënten/mantelzorgers. Daarnaast 

is het kompas ook gericht op het extern verantwoorden op bestuurlijk niveau.  

- 360-graden feedback: Het instrument 360-graden feedback wordt iedere drie maanden ingezet 

op een van de zes thema’s uit het Archipel Kompas. Dit biedt veel kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie. De uitkomsten van de 360-graden feedback wordt aangevuld met informatie van 

ZorgkaartNederland. Archipel is bezig het instrument aan te passen aan eigen wensen.  

- Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team: Publicatie voor zorgaanbieders die 

op zoek zijn naar inspiratie om kwaliteit structureel aandacht te geven in hun zelfsturende 

organisatie. Hoe kun je kwaliteit van zorg en leven zo goed mogelijk organiseren vanuit een 

zelfsturende visie? Waar moet je aan denken? 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Archipel gaat de komende tijd de data uit de 360-graden feedback verwerken. Daarnaast willen ze 

continu feedback mogelijk maken voor familie en cliënten. Ook willen ze alle teams voldoende 

ondersteuning bieden zodat ze aan de slag gaan met een verbeterplan. De waardering en verwerking 

van deze gegevens kan sneller met goede ICT-ondersteuning. Archipel wil hierop in gaan zetten.  

 

Tips & Tops 

- Motiverende rol vanuit het management is belangrijk. Het is van belang om in de beginfase tijd 

en aandacht te besteden aan de vraag ‘Wat gaat dit voor mij inhouden?’ en ook de rol van 

teamcoaches hierin duidelijk neer te zetten. 

- Zoek de aansluiting bij de zelfstandige teams. Ondersteun en faciliteer hen. Hiermee ontstaat 

eigenaarschap en is kwaliteit een vast onderdeel in het gesprek met cliënten en mantelzorgers. 

- Laat teams onderling ervaringen uitwisselen. Dit is stimulerend en brengt op ideeën.  

 

Meer weten:  

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

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/archipel/directe-actuele-clientfeedback/  

https://www.archipelzorggroep.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/kwaliteit-in-zelforganiserende-teams/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/archipel/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/archipel/directe-actuele-clientfeedback/
https://www.archipelzorggroep.nl/
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Archipel Zorggroep: Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  

 

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 

Archipel Zorggroep is één van de elf zorgaanbieders die deelnemen aan het thema persoonsvolgende 

bekostiging. De groep persoonsvolgende bekostiging in de instelling bestaat uit twee subgroepen: 

Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en de groep BEL (Baas Eigen Leven). 

Archipel Zorggroep neemt met locatie Berkenstaete Son,  deel binnen de groep persoonsvolgende 

bekostiging in de instelling, Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU). 

In Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen hebben zij gezamenlijk naar een doel 

toegewerkt deze afgelopen twee jaar, namelijk om aantoonbaar maatwerk te leveren voor de cliënt 

op basis van beschikbare middelen. De cliënt op enige wijze zeggenschap geven over de middelen die 

voor hem/haar beschikbaar zijn, betekent een overdracht van de regiefunctie van de zorgaanbieder 

naar de cliënt en daarmee de versterking van de positie van de cliënt.  

Om zorg meer op maat te maken is het van belang dat de professional in staat is om de cliënt te 

ondersteunen bij het uitvoeren van de gewenste handelingen. Zij moeten hiervoor beter luisteren 

naar de wensen van de cliënt en denken in mogelijkheden.  

 

Archipel was voor de deelname aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen al gestart met 

het programma Cliënt in de regie. Eén van de best practices binnen het programma is het 

persoonsvolgend budget. Archipel wilt dat cliënten de regie  blijven voeren over hun eigen leven en 

dus ook over de ondersteuning die zij nodig hebben. Met het Waardigheid en trots-project 

persoonsvolgend budget in de instelling ging Archipel hiermee door. Onderwerpen die aan bod 

kwamen waren onder andere het herverdelen van eigenaarschap door middel van zelfsturende teams 

en de veranderende rol van cliënten, mantelzorgers en professionals. Archipel experimenteerde met 

een vorm van persoonsvolgende financiering. Cliënten krijgen de beschikking over een virtueel 

budget, waarmee ze zelf de gewenste zorg en dienstverlening kunnen inkopen. Een klantondersteuner 

is daarbij het maatje van de cliënt en adviseert en ondersteunt waar nodig. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Het enthousiasme voor het werken met een persoonsvolgend budget 

is groot bij cliënten en mantelzorgers, is gebleken uit de evaluatie. Ze geven aan meer 

zeggenschap en betrokkenheid te ervaren. Het heeft ook praktische consequenties: de inzet 

van de mantelzorger speelt budget vrij dat een cliënt anders kan gaan besteden: 

mantelzorgen wordt op die manier beloond. Ook over de rol van de klantondersteuner en het 

inzicht in kostprijzen en overhead wordt  positief geoordeeld.  Tegelijkertijd valt er nog het 

een en ander te verbeteren: Het aanpassen van het budgetformulier, waarmee het 

gebruiksvriendelijker en op afstand inzichtelijk wordt, de voorlichting aan cliënten en 

verwanten over de werkwijze kan beter en de cliëntreis van thuis naar de verhuizing verdiend 

aandacht. De Cliëntenraad is enthousiast over de manier van werken. De raad heeft de indruk 

dat het bijdraagt aan de kernprincipes van Client in regie zoals die gehanteerd worden binnen 

Archipel. Wel adviseren de leden om te zorgen voor goede  voorlichting over de manier van 

werken.  

- Professional: Medewerkers willen niet meer zonder het persoonsvolgend budget werken. Het 

vergroot de transparantie, stimuleert eigen initiatief en draagt bij aan meer regie voor de 

cliënt. Vanuit de medewerkers is wel de wens uitgesproken voor een verdere 

professionalisering van het budgetformulier dat wordt gebruikt en een herschikking of 

verduidelijking van taken met bijbehorende verantwoordelijkheden.  

 

Resultaat: Opbrengsten 
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- De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget: Gezamenlijke publicatie van de themagroep 

met een overzicht van de ervaren dilemma’s en de oplossingen voor werken met persoonsvolgend 

budget. Op basis van verhalen uit de praktijk. Archipel was naast inbrenger van casuïstiek en 

antwoorden, ook tegenlezer bij de publicatie.  

- Evaluatie: Een evaluatie bestaande uit interviews met medewerkers, programmaleider, 

controller, bestuurder, manager, cliënten en verwanten is uitgevoerd. Door de goede uitkomst 

hiervan gaat Archipel door met het persoonsvolgend budget.  

- Verslagen van de themabijeenkomsten persoonsvolgende bekostiging: Verslagen over 

gezamenlijke bijeenkomsten op dit thema. Archipel deelde haar ervaringen met andere 

instellingen tijdens themabijeenkomsten.  

- Budgetformulier: Dit is een formulier waarop alle inkomsten (ZZP) en uitgaven van de cliënt 

inzichtelijk zijn gemaakt: De overheadkosten en daarnaast de individuele, inkoop van zorg, 

facilitair en dagbesteding. Het is een instrument waarmee de cliënt de regie houdt over de inkoop 

van de zorg- en dienstverlening bij Archipel.  

- Nieuwe functie van klantondersteuner: Een onafhankelijke klantondersteuner gaat met de cliënt 

in gesprek. Voor verhuizing naar Berkenstaete en daarna twee keer per jaar of op verzoek. De 

klantondersteuner brengt met de cliënt en familie de gewoontes en behoeftes in kaart en 

monitort de gemaakte afspraken. Ook helpt de klantondersteuner bij het voeren van het gesprek 

op het moment dat de afspraken niet volgens plan verlopen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De manier van werken met het persoonsvolgend budget heeft geen projectstatus meer. Het werkt. 

Archipel gaat het nu uitrollen in de organisatie, waarbij draagkracht van het team en behoefte van 

het team, die afhankelijk is van de fase van teamontwikkeling, bepalend is voor het tempo. Vanaf 

januari 2018 starten ze met nieuwe teams, die zich zelf aanmelden. Ook is er een wens voor verdere 

professionalisering van het budgetformulier. 

 

Tips & Tops 

- Bij aanvang van het project was er een angst dat cliënten onverstandige keuzes zouden gaan 

maken met het budget. Dit blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Je moet als organisatie 

vertrouwen hebben in je cliënten als je de regie over wilt dragen. 

- De regelruimte die Archipel zocht moesten ze vinden binnen de organisatie. Bijvoorbeeld wat 

betreft de substitutie van budgetten en producten. Hier blijkt geen landelijke regelgeving 

voor in de weg te staan. Kijk dus eerst naar je eigen regels, voordat je naar de landelijke 

regels kijkt. 

 

Meer weten:  

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

https://www.archipelzorggroep.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/archipel-experimenteert-met-persoonsvolgende-

bekostiging/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/persoonsvolgend-budget-in-de-praktijk/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-persoonsvolgende-bekostiging-

in-de-instelling/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-over-persoonsvolgende-bekostiging-in-

de-instelling/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dagbesteding-archipel-is-helemaal-afgestemd-op-

wensen-en-behoeften-van-clienten/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/starten-persoonsvolgende-bekostiging-instelling/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=persoonsvolgende-bekostiging
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/archipel/
https://www.archipelzorggroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/archipel-experimenteert-met-persoonsvolgende-bekostiging/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/archipel-experimenteert-met-persoonsvolgende-bekostiging/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/persoonsvolgend-budget-in-de-praktijk/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-over-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medewerkers-over-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dagbesteding-archipel-is-helemaal-afgestemd-op-wensen-en-behoeften-van-clienten/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/dagbesteding-archipel-is-helemaal-afgestemd-op-wensen-en-behoeften-van-clienten/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/starten-persoonsvolgende-bekostiging-instelling/
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