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 Present: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit & Thema Vrijheid en veiligheid – BOPZ 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Verzorging en verpleging. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

Present nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: Meten 

en verantwoorden van kwaliteit & Vrijheid en veiligheid – BOPZ. 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Ontwikkeling van een methode’ 

Present is samen met 44 andere zorginstellingen 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.  

 

Present nam met locatie Graafzicht deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. In 

het project ‘Ontwikkeling van een methode voor het meten van de waardering van cliënten’ is Present 

op zoek gegaan naar een methode voor gespreksvoering. De projectgroep heeft gekozen voor een 

bestaande methodiek:  de visie op positieve gezondheid, zoals ontwikkeld door Machteld Huber.  

De algemene visie van Present stoelt op de kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap. 

Naastenliefde staat voor genegenheid en toewijding om de ander volledig tot zijn recht te laten 

komen, met respect en ruimte voor een eigen invulling van wonen en leven. Rentmeesterschap staat 

voor het nemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander, met doelmatig gebruik van 

de beschikbare middelen. Of de cliënt kwaliteit ervaart, hangt af van de manier waarop medewerkers 

naastenliefde en rentmeesterschap vormgeven.   

Door de projectgroep zijn 4 stappen vertaald in een leidraad voor het gesprek. 

1. Kennismaken: hierbij stellen deelnemers zich voor en worden ze gestimuleerd om aan de hand 

van het thema of een subthema kort iets over zichzelf te vertellen. (kennismaking). 

2. Ervaringen delen: hierbij delen de deelnemers hun persoonlijke ervaring met het thema of 

een subthema met elkaar (ervaring). 

3. Dromen: hierbij mogen de deelnemers vrijuit wensen/dromen uiten over ideale 

omstandigheden met betrekking tot het thema of subthema (dromen). 

4. Doen: hierbij vertellen de deelnemers wat ze zelf kunnen doen om hun wens/ droom 

dichterbij te halen (doen).     

De leidraad en de gespreksregels zijn niet alleen van toepassing op gesprekken tussen  EVV-ers en 

cliënten en naasten, maar kunnen ook heel goed gebruikt worden in gesprekken tussen 

medewerkers. Het goede gesprek tussen mensen staat of valt met een goede voorbereiding. Daarom 

heeft de projectgroep een voorbereiding ontwikkeld voor dergelijke gesprekken: 

- Doel: waarom wordt het gesprek gehouden? 

- Hoe stel je de cliënt centraal? 

- Wie zij erbij aanwezig 

- Duur en tijdstip van het gesprek 

- Wat is de juiste plek en welke werkvormen gebruik je? 

- (Hoe) leggen we de uitkomst vast? 

Afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan, verbeterpunten naar aanleiding van de dialoog 

worden door het team en de bewoner of familie benoemd en vastgelegd in het zorgdossier.  

 

http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de Cliëntenraad worden de gesprekken die gevoerd worden 

met cliënten door cliënten en naasten als positief ervaren. Er wordt daadwerkelijk geluisterd 

naar cliënten, er is betrokkenheid van naasten en er is contact tussen naasten en 

medewerkers.  

- Professional: De EVV-ers binnen Present Open Vensters hebben gewerkt aan het verbeteren 

van hun gesprekstechnieken. Ze zijn nu beter in staat om in de gesprekken met cliënten diens 

wensen en behoeften te achterhalen. De medewerkers zijn positief over deze training. De 

training wordt in   2018 uitgerold naar andere locaties van Present. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Training gesprekstechnieken: Een werkgroep heeft nagedacht over een methodiek om in 

gesprek te gaan met cliënten en diens naasten. In die methode is een aantal uitgangspunten 

genoemd, op basis van het model Positieve Gezondheid (Machteld Huber).  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Present gaat het project ‘Ontwikkeling van een methode voor het meten van de waardering van 

cliënten’ uitrollen naar haar andere locaties. De ontwikkelde instrumenten voor het goede gesprek 

worden uitgerold binnen Present in de eerste helft van 2018. Hiervoor gaan medewerkers aan de slag 

met een training. Ook start de organisatie met het trainen van een duo per locaties (bestaande uit 

een verpleegkundige en een EVV-er) volgens het train-de-trainer principe. Vervolgens gaat dit duo de 

andere medewerkers op locatie stap voor stap trainen, te beginnen bij de EVV-ers. 

 

Tips & Tops 

- Blijf niet teveel hangen in plannen, maar begin snel met ‘doen’! Actie geeft energie. 

 

Meer weten  

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

https://presentvooru.nl/ 

http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid  

   

Vrijheid en veiligheid – BOPZ ‘Woon- en levensritme, verbinding & regelarm’  

Present is één van de 15 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

Present nam met één locatie deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

Het doel binnen het thema BOPZ is om in gezamenlijkheid te verkennen hoe de bewegingsruimte van 

cliënten verruimd kan worden binnen het bestaande wettelijke kader. Binnen dit vraagstuk spelen 

verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid  voor de cliënt steeds 

centraal staat. De uitdaging is dat zorgorganisaties tot passende oplossingen komen voor de cliënt en 

de daarbij behorende belangen en risico’s zorgvuldig afwegen. Er is gezocht naar een methode die 

cliënten en zijn sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te 

komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. VWS en de IGJ hebben 

in de themagroep meegedacht. 

 

De algemene visie van Present stoelt op de kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap. 

Naastenliefde staat voor genegenheid en toewijding om de ander volledig tot zijn recht te laten 

komen, met respect en ruimte voor een eigen invulling van wonen en leven. Rentmeesterschap staat 

voor het nemen van verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander, met doelmatig gebruik van 

de beschikbare middelen. Of de cliënt kwaliteit ervaart, hangt af van de manier waarop medewerkers 

naastenliefde en rentmeesterschap vormgeven. Present heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet 

om de visie in praktijk te brengen. De locaties zijn verbouwd en medewerkers zijn opgeleid.  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Training-gesprekstechnieken.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/present/
https://presentvooru.nl/
http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid
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Op locatie Graafzicht heeft Present gewerkt aan het vergroten van de waardigheid van cliënten en 

het versterken van de trots van medewerkers. Voor het thema BOPZ ging Present met de volgende 

punten aan de slag:  

- Present bespreekt met de cliënt en zijn familie het thema Vrijheid en hoe de leefcirkel van 

de cliënt er uitziet en werkt dit uit in een persoonlijk woonleefplan.  

- Present probeert de ruimte van de loopcircuits van de cliënt te vergroten.  

- Present past het gebouw en de inrichting aan.  

- Administratieve handelingen die niet het verbeteren van zorg of welzijn van de cliënt tot doel 

hebben, schaft Present af.  

- Regels die als beperkend worden ervaren en die door externen worden opgelegd of zijn 

vastgelegd in wet- en regelgeving (in het bijzonder wet BOPZ), stelt Present bij de 

betreffende instantie ter discussie.  

- Present herschrijft de documenten in het kwaliteitshandboek. De richtlijn daarbij is kaders 

stellen en de uitvoer zoveel mogelijk vrij houden.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Cliënten en familie zijn positief over de nieuwe visie, staan meer open 

voor verandering doordat de visie tijdens familieavonden is gedeeld. Uit de familieavond 

kwam naar voren dat mantelzorgers tevreden zijn met de nieuwe aanpak rondom vrijheid en 

veiligheid. “Meer bewegingsvrijheid zal goed zijn voor mijn partner.” De Cliëntenraad staat 

achter het proces van het werken met leefcirkels.  

- Professional: Er ligt voor medewerkers een begrijpelijke visie op vrijheid, die men kan 

vertalen naar de dagelijkse praktijk. Professionals en behandelaren zitten daarom meer op 

één lijn als het gaat om vrijheid en vrijheidsbeperking. Er is meer dialoog met professionals 

over vrijheid. Er is meer verbondenheid en aandacht voor elkaar. Medewerkers hebben meer 

energie dankzij vernieuwende pilots en ervaren meer structuur en houvast. Medewerkers zijn 

zich bewust van hun verantwoordelijkheid bij het organiseren van veilige vrijheid. Ze ervaren 

het als prettig dat er (iets) minder administratie is, nu formulieren over worden gezet naar 

een digitaal dossier.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Visie op vrijheid: Visie op vrijheid is ontwikkeld, voor zowel kleinschalig wonen, als de 

aanleunappartementen. Deze visie vormt een fundament dat nu uitgevoerd moet worden. 

Onderdeel van de visie is het denken in leefcirkels. Voor het realiseren van leefcirkels zijn de 

eerste eisen opgesteld en zijn offertes inmiddels aangevraagd.  

- De loopcircuits zijn vergroot doordat de eerste aanpassingen in het gebouw zijn gerealiseerd 

(geschikt maken van de galerij).  

- M&M lijsten worden niet meer gemaakt, omdat de BOPZ hiervoor nu het digitale dossier kan 

raadplegen.  

- Een enkel formulier inzake BOPZ verlofregeling is komen te vervallen en opgenomen in het 

digitale dossier.  

- Verslagen van themabijeenkomsten vrijheid & veiligheid – BOPZ: Verslagen over gezamenlijke 

bijeenkomsten over het thema vrijheid & veiligheid – BOPZ. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

De uitdaging van de toekomst voor Present is om vast te houden wat ze doen en deze nieuwe aanpak 

uit te rollen naar de andere locaties. Vertaald naar de praktijk hebben zij daarvoor de volgende 

stappen ingepland:  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=vrijheid-en-veiligheid-bopz
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- Het gebouw zal verder worden aangepast om de loopcircuits van de cliënten te vergroten (Q1 

2018 aanpassen entree van woongroepen).  

- Leefcirkels zullen door de gekozen leverancier worden geïmplementeerd (Q1 2018).  

- De dialoog met familieleden en cliënten over de omgang met leefcirkels zal worden gevoerd 

(Q1 2018).  

- Professionals krijgen scholing in omgang met leefcirkels (Q1 2018).  

- Andere gebruikers van het gebouw worden geïnformeerd over de leefcirkels (Q1 2018).  

- Door de toenemende zorgzwaarte in de appartementen, worden deze cliënten waar nodig ook 

al geïnformeerd over het gebruik maken van leefcirkels (Q1 en Q2 2018).  

- Na evaluatie (gepland eind Q2 2018) zal met de verkregen middelen van het Zorgkantoor het 

concept van vrijheid en leefcirkels worden uitgerold naar meerdere locaties van Present.  

- Het overzetten van formulieren naar het digitale dossier zal een blijvend proces zijn.  

 

Tips & Tops  

- Niet teveel blijven hangen in plannen, snel beginnen met doen, actie geeft energie.  

- Thema’s verdelen en tegelijk uitvoeren.  

- Eigenaarschap bij locatiemanagers versterken, dat is essentieel.  

 

Meer weten 

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

https://presentvooru.nl/  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/present/
https://presentvooru.nl/

