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De Hoven: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 7 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, dagbehandeling, geriatrische 

revalidatiezorg, Korsakov.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit bij De Hoven 

De Hoven is samen met 44 andere zorginstellingen 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? 

 

Volgens De Hoven is kwaliteit niet alleen af te meten aan de dagelijkse zorg en de behandeling. 

Individuele kwaliteit van leven gaat ook en vooral om andere thema’s: betrokkenheid van familie, 

ertoe doen, zingeving, jezelf kunnen zijn. Daarom werkt De Hoven aan welbevinden. De Hoven wil de 

volgende resultaten bereiken: 

- Structurele verbetering van het individueel welbevinden. 

- Verminderen van de administratieve last door het ontwikkelen van een narratieve 

verantwoordingsmethode, waarbij op basis van verhalen van mensen zelf wordt verantwoord. 

- Aansluiten bij het onderwijs door het Gildeleren uit te breiden naar hogere 

deskundigheidsniveaus en in mbo-onderwijs het denken en handelen vanuit welbevinden te 

integreren in de lesmodules. 

- Een zorgplan dat toegankelijk is voor bewoners en familie en snel en overzichtelijk informatie 

geeft aan toezichthouders 

- De Hoven gebruikt de Groninger Wellbeing Indicator (GWI). Via dit instrument kan de bewoner 

aangeven welke thema’s hij belangrijk vindt en hoe hij deze thema’s scoort. De professional 

gaat vervolgens in gesprek met de bewoner en familie over de betekenis van de uitkomst van 

de GWI. Het gebruik en de inzet van de GWI is inmiddels op alle locaties van De Hoven 

doorgevoerd. Medewerkers zijn geschoold in gespreksvoering met bewoners. Daarnaast zijn 

alle competentieprofielen van medewerkers aangepast en vertaald naar gedragsprofielen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Op initiatief van de cliëntenraden worden families bij aanvang al uitgenodigd om mee 

te doen aan het dagelijks leven, zodat ze zich snel thuis kunnen voelen. Professionals worden 

gestimuleerd om tussentijds de dialoog op te zoeken met de bewoners en hun familie. 

Bewoners zijn rustiger, er is meer interactie tussen professional en bewoners en het 
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levensverhaal van bewoners is in beeld. Het gesprek met bewoners zorgt er voor dat er meer 

ruimte ontstaat voor individuele wensen van bewoners. Hierdoor is minder de zorgvraag 

leidend en is het welbevinden prominenter in beeld. 

- Mantelzorger: Familie voelt zich meer thuis en geeft aan dat er meer ruimte is voor de dialoog 

met de medewerkers. 

- Professional: De creativiteit van professionals is groter en de betrokkenheid sterker. Ook is 

de deskundigheid toegenomen, meent de projectleider. Professionals voelen zich uitgenodigd 

om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, zoals in een locatie op initiatief van verzorgenden het 

moreel beraad is ingevoerd. Dat is een gesprek waarin de professionals gezamenlijk een 

ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd en aan de hand van een 

gespreksmethodiek. Daarnaast versterkt de GWI de dialoog en het beter begrijpen van 

bewoners en stimuleert het betrekken van familie. Er is geïnvesteerd in 

deskundigheidsbevordering en dit resulteert o.a. in andere manieren van vragen stellen en 

gesprekken voeren. Ook worden medewerkers getraind in het voeren van het goede gesprek. 

Ze leren kijken door de ogen van de ander en in het gesprek de verbinding maken met diens 

denkwijze. Professionals voelen zich gefaciliteerd, zoeken elkaar op en ontwikkelen nieuwe 

activiteiten met en voor bewoners. Medewerkers hebben het gevoel dat ze een aantal 

instrumenten tot hun beschikking hebben die het werken aan welbevinden van de bewoners 

stimuleert. Er komen andere vragen naar boven in teams en medewerkers voelen zich 

gesteund in de ontwikkeling. Het draagt bij aan nieuwe initiatieven en creativiteit. 

 

Resultaat: Producten 

- Groninger Wellbeing Indicator (GWI). De GWI is een screening- en meetinstrument ontwikkeld 

door professor Joris Slaets. Dit instrument is overal bij De Hoven geïmplementeerd. Lees meer 

over de GWI op welnu.nu 

- Scholing. Medewerkers zijn geschoold in gespreksvoering met bewoners. 

- Gedragsprofielen. Competentieprofielen van medewerkers zijn in lijn gebracht met de visie 

en vertaald naar gedragsprofielen. 

- Aangepast zorgplan. Het zorgplan heeft een centrale functie in de veranderingen van de 

Hoven gekregen. Hierin staan de GWI, de verhalen, de veiligheidsindicatoren, de afspraken 

met de bewoner en zijn familie en de ervaringen van de professionals.  

- Familienet. Voor het betrekken van familie en naasten is familienet geïntroduceerd en op 

locatie Twaalf Hoven van start gegaan. Inmiddels doen vijftig familieleden op die locatie 

actief mee en is de implementatie op ander locaties gestart. 

- Gilde leren. De Hoven heeft samen met de ROC’s in de omgeving (Noorderpoort en Alfa 

College) gilde leren geïntroduceerd. Leerlingen kunnen tijdens de opleiding en stage leren 

werken aan het bevorderen van het welbevinden en leefplezier van ouderen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De grootste uitdaging voor De Hoven ligt in het ontwikkelen van een regionale aanpak om in Noord-

Groningen (het aardbevingsgebied en een regio met vergrijzing en krimp)  de ouderzorg toegankelijk 

te houden en de zorg in de thuissituatie zo goed mogelijk te faciliteren. Verder werkt De Hoven in 

samenwerking met professor Joris Slaets aan een leefplezierplan, het goede gesprek en een narratieve 

http://www.welnu.nu/
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verantwoording van kwaliteit. Het ontwikkelen van een ‘profiel voor het leefplezierplan’ is nog niet 

gerealiseerd en vraagt meer aandacht. Ook wordt familienet verder geïmplementeerd. 

 

Tips & Tops 

- De GWI faciliteert een cultuurverandering van taakgericht naar vraaggericht werken. 

- De GWI stimuleert professionals in een andere manier van regie nemen. 

- Zoek samenwerking met plaatselijke ROC’s om de ouderenzorg beter toegankelijk te maken 

en de thuissituatie zo goed mogelijk te faciliteren. 

 

Meer weten:  

http://www.dehoven.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-hoven/ 
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