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Liberein: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit. 

 

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: geriatrische revalidatie, psychogeriatrie, somatiek, levensbestendig 

wonen.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Spiegelgesprekken’ 

Liberein 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? 

 

Liberein doet mee aan Waardigheid en trots, Ruimte voor Verpleeghuizen met het project Project 

Proeftuinen Route 2018. In het verandertraject zijn zorgteams uitgenodigd om te experimenteren 

met een andere manier van werken om invulling te geven aan kwaliteit van leven en welbevinden. In 

totaal zijn zeven veranderteams op vijf verschillende locaties gestart. Binnen deze proeftuinen zijn 

de cliënten en diens vertegenwoordigers als belangrijkste indicator benoemd om aan te geven dat 

Liberein voldoende kwalitatieve invulling geeft aan haar zorg- en dienstverlening. Als onderdeel van 

de totale verandering was een belangrijk gewenst resultaat dat Liberein op zoek ging naar een andere 

manier van  meten van cliënttevredenheid welke voldoende verbeterinformatie genereert op 

individueel cliëntniveau, op teamniveau en organisatieniveau. 

 

Samen met medewerkers en vertegenwoordigers van de centrale cliëntenraad is Liberein op zoek 

gegaan naar een passende methodiek. Deze is gevonden in Sendsteps. In het voorjaar 2017 is een pilot 

uitgevoerd binnen vier teams, met drie verschillende doelgroepen (GRZ, PG, Woonzorg). Deze pilot 

is positief afgesloten en de methodiek wordt vanaf 2018 geïmplementeerd binnen alle intramurale 

teams. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Er is meer wederzijdse interesse gekomen bij zowel de professionals als de cliënten 

en er wordt sneller geanticipeerd op de wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad 

zegt: ‘We worden meer betrokken bij de zorgverlening. Daardoor is het aantal hulpvragen  

afgenomen. Professionals weten beter waar wij behoefte aan hebben, daarop kunnen ze 

inspelen. Roosters zijn beter aangepast op de wensen van de cliënt. Cliënten worden 

bijvoorbeeld niet allemaal op hetzelfde tijdstip gewekt.’ Naast de cliënttevredenheid is ook 

de mantelzorgtevredenheid toegenomen. 

- Professional: Professionals zijn creatief in de verbeteracties, durven meer omdat ze 

vertrouwen krijgen en voelen zich gestimuleerd in hun werk, aldus de projectleider en 

zorgmedewerkers. De teamverantwoordelijkheid is toegenomen. Er is meer regelruimte voor 

de professionals ontstaan. Zij krijgen zelf ook regie op de verbeteractie omdat ze zelf 

invulling kunnen geven aan de vragen in de spiegelgesprekken. Inzet van coaches op het 
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proces naar zelforganisatie versterkt de regie van de teams. Het werk is leuker, professionals 

hebben meer verantwoordelijkheid en kunnen beter aansluiten bij de wensen van de cliënt. 

Ook is er meer regelvrijheid, staan verschillende disciplines dichter bij elkaar en is er meer 

openheid en transparantie. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Publicatie Inzicht in ervaren kwaliteit: In deze publicatie wordt de opgedane kennis en 

ervaring van zestien instrumenten – ontwikkeld door deelnemende zorgaanbieders – 

beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De kernachtige beschrijvingen van de 

instrumenten bieden ondersteuning in het oriëntatieproces op kwaliteitsinstrumenten. 

Liberein is opgenomen met het instrument Spiegelgesprekken.  

- Publicatie Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team: Deze publicatie is 

gemaakt samen met Archipel, Amstelring en De Lange Wei. In dit kennisproduct delen vier 

organisaties hun kwaliteitscyclus en methodieken in een context waarbij het eigenaarschap 

voor kwaliteit in de teams is belegd passend bij zelforganisatie en zelfsturing. 

- Implementatie van een instrument dat cliëntervaring meet. Hierdoor weet een professional 

beter wat de ervaringen zijn van de cliënt en kan de zorg beter afgestemd worden. 

- Publicatie Spiegelgesprek. In dit kennisproduct is beschreven hoe Liberein de methodiek van 

spiegelgesprekken binnen haar organisatie inzet. De werkwijze van de methodiek wordt 

uitgewerkt aan de hand van dertien criteria.  

- De vernieuwde manier van werken rondom het meten en verantwoorden van kwaliteit geeft 

veel meer mogelijkheid tot dialoog en interactie waardoor andere feedback naar boven komt. 

- Stemmen van cliënten. Cliënten stemmen eerst anoniem met behulp van een iPad op vragen 

en stellingen tijdens een informele (huiskamer) bijeenkomsten met 10 tot 15 cliënten. Op 

basis van de uitkomsten wordt de dialoog gevoerd. 

- Dashboard. Stuurinformatie wordt vanaf 2018 inzichtelijk in een dashboard.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De ondersteunende diensten betrekken in de uitwerking van de visie naar de nieuwe werkwijze. Als 

zij zich kunnen verbinden met de visie dan draagt dit bij aan de wens om vanuit de bedoeling te 

werken en toegevoegde waarde te creëren voor de cliënt. Verandering blijven stimuleren en 

faciliteren door openheid en transparantie rondom het thema kwaliteit. Interesse blijven hebben voor 

de resultaten van de teams. Contact blijven zoeken met andere zorgaanbieders om van elkaar te 

leren en je eigen verandering te versterken. Het kennisproduct kwaliteit bij zelforganisatie geeft 

andere organisaties de gelegenheid inspiratie en ervaringen te toetsen aan hun eigen 

ontwikkeltraject. De ervaringen van het individuele traject bij Liberein worden verspreid via eigen 

communicatiekanalen. Het kennisproduct wordt samen met het programma Waardigheid en trots, 

kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg verspreid.  

 

Tips & Tops 

- Ga regelmatig met elkaar (binnen het team, maar ook met het management) om de tafel te 

zitten en de dialoog aan over zaken waar je tegenaan loopt. 

- Durf als professional fouten te maken. Vernieuwing ontstaat door vallen en opstaan. 

 

Meer weten:  

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

https://www.liberein.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/  

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-kwaliteit-van-zorg-en-leven-organiseren-als-

zelfsturend-team/  
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