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Alliade, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

  

Totaal 9 locaties bij Meriant. Zorgaanbod: Psychogeriatrie, Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel 

en somatiek. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,4 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘(H)erken wie ik ben’  

Meriant, onderdeel van Zorggroep Alliade, 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. 

 

Meriant heeft een verbeterplan ingediend dat invulling geeft aan de visie ‘(H)Erken wie ik ben’. Het 

plan heeft als doel om de wensen van de cliënt beter inzichtelijk te maken. Meriant heeft hiervoor 

drie deelvoorstellen opgesteld: 

1. Op zoek naar de echte cliëntvraag; Het gesprek wordt gedaan met de Groninger Wellbeing 

Indicator (GWI) waarna een narratief model gebruikt wordt om de werkelijke cliëntvraag en 

de cliënt als mens in beeld te krijgen.  

2. Ontwikkeling van een one-pageprofile voor de langdurige zorg en een zorgleefplan; Meriant 

heeft gekozen voor de methodiek: ík-in-1-oogopslag. Dit lijkt Meriant een goed middel om de 

cliënt in beeld te brengen zoals hij is en was en zoals hij zijn leven wil leiden.  

3. Kwaliteitstool ontwikkeling voor zorgevaluatie en benchmarking; Er moet intern en extern 

getoetst worden. Meriant wil met alle betrokkenen een kwaliteitstool ontwikkelen die 

daadwerkelijk meet of de cliënt tegemoet gekomen wordt in zijn belangrijkste wensen. De 

bedoeling is dat deze geschikt is voor de zorgevaluatie met de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger, maar ook geschikt is voor externe toetsing.  

Bij de realisatie van ingediende plannen heeft Meriant gekozen om de open dialoog centraal te stellen. 

De domeinen van de Groninger Wellbeing Indicator zijn losgelaten. Er zijn gesprekskaartjes 

ontwikkeld met foto’s van onderwerpen die helpen bij het op gang krijgen van het gesprek over 

persoonsgerichte zorg. Ook het invullen van de ik-in-1-oogopslag voor bewoners heeft een belangrijke 

basis gelegd voor het invulling geven aan zorg die past bij wie de bewoner was en is. De kwaliteitstool 

is ondersteunend aan het verlenen van zorg waarbij de ervaring en beleving van de bewoner centraal 

staat. Deze welbevindenmonitor wordt ondersteund door een app op de iPad en geeft de gelegenheid 

om per afdeling gerichte vragen te stellen hoe de bewoner en de medewerker zorg en welbevinden 

ervaren. Het bespreken van de bevindingen van deze welbevindengesprekjes geeft de mogelijkheid 

om verbeteringen in de zorg aan te brengen zowel op individueel als op team- en organisatieniveau.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door de Universiteit 

Groningen en Hogeschool Leeuwarden over (H)Erken wie ik ben. Hieruit kwam naar voren dat 

zowel voor bewoners, vrijwilligers als medewerkers merkbaar is dat de zorg steeds beter op 
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de bewoners wordt afgestemd. Er is meer aandacht voor de achtergrond en het welbevinden 

van de bewoners. Bewoners gaven onder andere aan dat zij ervaren dat zij gestimuleerd 

worden om zelf te doen wat ze nog kunnen. Daarnaast geven ze aan dat er gevraagd wordt 

naar wat zij belangrijk vinden en dat hier ook rekening mee wordt gehouden. Zij mogen 

bijvoorbeeld hun eigen levensritme bepalen, iets wat bewoners als prettig ervaren. Bewoners 

gaven ook aan dat zij het soms nog lastig vinden om aan te geven wat voor hen belangrijk is. 

Hier kan nog meer aandacht aan besteed worden. De Cliëntenraad ziet ook merkbare 

veranderingen. Zij geven aan dat de medewerkers professioneler zijn geworden, er meer 

wordt meegevoeld met bewoners, er meer vriendelijkheid heerst en er een opener sfeer is. 

Dit geldt niet alleen voor de medewerkers, maar ook onder de cliënten. 

- Professionals: Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat medewerkers ervaren dat zij 

meer ruimte krijgen om het werk op hun eigen manier in te delen. De medewerker krijgt 

meer zijn professie weer terug. Medewerkers hebben meer aandacht voor de cliënten en hun 

unieke persoonlijkheden en wensen. De sfeer is huiselijker geworden, zowel voor de 

bewoners, vrijwilligers als voor de medewerkers.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit van leven. 16 werkwijzen & instrumenten: In deze publicatie van 

de deelnemers aan het thema meten en verantwoorden van kwaliteit 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 instrumenten. Alliade is 

opgenomen met ‘Kwaliteitstool (H)erken wie ik ben’. 

- Gesprekskaartjes: De 20 gesprekskaartjes die ontwikkeld zijn, bevatten foto’s van allerhande 

onderwerpen die kunnen helpen bij het op gang krijgen van het echte gesprek. Hierbij kun je 

denken aan onderwerpen als: pillen, geloof, intimiteit, privacy, eten en drinken.   

- Ik in 1 oogopslag: In het zorgleefplan is een onepage profile gebouwd met hierin de 

samenvatting van wat belangrijk is voor de bewoner. 

- Kwaliteitstool: Er is een app ontwikkeld om het gesprek tussen zorgprofessional en bewoner 

te ondersteunen. De vragen in de app hebben betrekking op welbevinden. Per afdeling worden 

naast een algemene vraag ('hoe was uw dag vandaag"), specifieke vragen opgenomen die voor 

die afdeling interessant zijn om te weten. Afhankelijk van de doelgroep wordt bepaald hoe 

vaak het gesprek met ondersteuning van de app plaatsvindt (gemiddeld 1 x per maand). De 

individuele verbeterpunten worden gelijk na het gesprek opgepakt. De app wordt ook gebruikt 

voor vragen aan de medewerkers. Tijdens het werkoverleg worden de ervaringen van 

bewoners en medewerkers besproken en worden verbeterpunten op afdelingsniveau 

opgepakt.  

- Het Goede Gesprek: Een halfjaarlijks gesprek op teamniveau met cliënten, familie, 

vrijwilligers en medewerkers over hoe het op de afdeling gaat. Wat gaat goed, wat kan beter. 

Waar zijn we trots op, wat belemmert ons. Deze halfjaarlijkse bespreking is in het najaar 

input voor het jaarplan en halverwege het jaar evaluatie van het de ingeslagen richting. 

  

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Waardigheid-en-trots.pdf
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Vervolgstappen voor de toekomst  

De aankomende tijd is het noodzakelijk dat ‘(H)Erken wie ik ben’ tot in de haarvaten van de 

organisatie doordringt. Er zijn nu teams die al ver zijn en er zijn teams die nog een weg te gaan 

hebben. Het op niveau brengen van deze laatste teams is de uitdaging. Net als het meer uitdiepen 

van de visie bij alle medewerkers, zodat alle medewerkers ambassadeur worden van de aangepaste 

manier van werken. De opgave is om meer te delen met elkaar. Om elkaar te inspireren, om te leren 

van elkaar, om elke keer nieuwe prikkels te geven aan het ontwikkelproces. Het gaat erom te blijven 

investeren in: meer participatie, reflectie en training en opleiding door een nieuwe manier van leren 

(op de werkvloer). 

 

Tips & Tops 

- In een vroeg stadium van het verbetertraject al met de ondersteunende diensten aan de slag 

gaan, zodat zij beter het primaire proces kunnen ondersteunen. 

- Bij de invoering van de ‘ík-in-1-oogopslag’ zijn medewerkers uitgenodigd om hun eigen ik-in-

1-oogopslag te maken. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe een 

dergelijk profiel kan helpen om te weten wat voor bewoners belangrijk is.  

- Om een visie invulling te geven is het van belang om als medewerkers en leidinggevenden het 

gesprek met elkaar te voeren hoe de visie tot uitdrukking kan komen op de verschillende 

afdelingen. Dit gesprek helpt het handen en voeten geven in de praktijk.  

 

Meer weten:  

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

https://www.alliade.nl/ 

https://www.meriant.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/alliade/
https://www.alliade.nl/
https://www.meriant.nl/

