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De Gouden Leeuw Groep: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 3 locaties. Zorgsoorten: Wonen met zorg, tijdelijk verblijf en vakantie met zorg, basis tot 

intensieve verpleegkundige zorg, respijtzorg, overbruggingszorg en palliatieve/terminale zorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,4  

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

De Gouden Leeuw Groep 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? 

 

De Gouden Leeuw Groep streeft naar hoogwaardige professionele zorgverlening met daarbij de meest 

optimale bewegingsvrijheid voor haar bewoners. In 2015 heeft de Gouden Leeuw Groep een 

uitgebreide zelfanalyse uitgevoerd om haar ambitie te toetsen en te evalueren. De uitkomsten van 

deze zelfanalyse vormden de start van een ontwikkeltraject waarbij het versterken van de eigen regie 

van de bewoner en diens vertegenwoordigers het centrale doel zijn. Deze doelstelling heeft De 

Gouden Leeuw Groep vertaald in twee speerpunten en verbeterplannen rondom het meten en 

verantwoorden van kwaliteit: 

1. ‘Client in Regie’, waarbij eigen regie is gedefinieerd als: naar vermogen zelfsturing geven aan het 

leven. Cliënten en hun verwanten staan zelf aan het roer, waarbij de zorg erop gericht is hen in 

die rol te ondersteunen 

2. Openheid en transparantie. De cliënt ervaart de eigen regie zinvol en als behoud van ‘eigen’ 

leven. Om dit in kaart te brengen zijn verschillende instrumenten ingezet, zoals de GWI enquête, 

de mantelscan, mantelzorgportaal Caren en Zorgkaart Nederland. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Er is een grotere deelname aan dagbesteding en individuelere dagactiviteiten door 

cliënten, aldus de cliëntenraad. Dit is een resultaat van de activiteiten van een werkgroep 

die is opgericht op basis van de resultaten van de GWI. Het onderwerp individuele 

dagbesteding kwam als verbeterpunt uit de enquête naar voren. 

- Mantelzorger: Mantelzorgers zijn intensiever betrokken, doordat de mantelscan bij opname 

van de cliënt wordt afgenomen om een beeld te krijgen van de belasting van de mantelzorg. 

Mantelscan is een profielvragenlijst in het ECD. Met het gebruik van Caren is de participatie 
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van mantelzorgers en naasten vergroot. Er zijn mantelzorgdagen georganiseerd op de locaties 

met onderwerpen die er leven. Dit bleek een groot succes en wordt jaarlijks herhaald. 

- Professional: Samenwerking met professionals tussen locaties is versterkt. Door meer tijd en 

aandacht te besteden aan de bewoner en hun verlangens is er veel meer zicht gekomen op 

welke activiteiten passen bij de bewoners. Er is meer creativiteit in dagbestedingsactiviteiten 

en er zijn mogelijkheden gecreëerd voor individuele wensen. Professionals voelen zich 

uitgedaagd om zelf meer initiatieven te ontplooien, scholing in 'In gesprek' biedt hun 

ondersteuning in het daadwerkelijk persoonsgericht werken, aldus de projectleider. EVV-ers 

schrijven het zorgleefplan in overleg met de wijkverpleegkundige en er is meer aandacht voor 

de levensloop van cliënten. Professionals zijn zich bewuster van hun eigen 

handelingspatronen. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Invoering en integraal werken met OMAHA. 

- Invoering van de mantelscan.  Door inzicht in de belasting van de mantelzorg kan op tijd het 

netwerk van de cliënt ingeschakeld worden om zo de overbelasting voor de mantelzorg te 

voorkomen   

- Mantelzorgdagen. 

- Ontwikkeling van een kwaliteitsdashboard. Dit dashboard is gericht op vier pijlers: 

- cliëntervaring; 

- incidenten; 

- methodisch handelen; 

- zorginhoudelijke veiligheid. 

- Periodiek uitvoeren van de Groninger Well Being Indicator (GWI) vragenlijst. De GWI is bij de 

Gouden Leeuw Groep 3x ingezet en is vervolgens op onderdelen opgenomen in de 

verbetermeter. GWI is een screening- en meetinstrument ontwikkeld door professor Joris 

Slaets. Niet alleen een goede gezondheid bepaalt iemands kwaliteit van leven, ook leefplezier 

en welbevinden hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven. Vanuit deze gedachte is 

de GWI ontstaan met als doel de dialoog over wat cliënten zelf belangrijk vinden en hoe ze 

hun eigen welbevinden ervaren te stimuleren en te meten. 

- Invoering en gebruik Caren familieportaal. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de toekomst ligt er een uitdaging om het thema kwaliteit te verbinden aan een complexer 

wordende doelgroep. Een tweede uitdaging is het blijven prikkelen en inspireren van medewerkers. 

Wat hierbij helpt is de buitenwereld te blijven opzoeken voor innovatie en inspiratie, maar ook zelf 

te communiceren over wensen, ambities en goede voorbeelden. Communicatie met bewoners t.a.v. 

het verandertraject intensiveren en op verschillende momenten herhalen. Het doel van de 

veranderingen is niet altijd duidelijk voor bewoners. Ook de communicatie over het traject met in- 

en externe stakeholders meer aandacht geven.  De organisatie richt zich de komende tijd vooral op: 

doorontwikkelen van dashboard, verder invoeren van audits met medewerkers, herhalen 

mantelzorgdag, organiseren van gesprekken met klanten, scholingen herhalen, 

deskundigheidsbevordering in rapportages en betrekken van buurt en omgeving bij het organiseren 

van activiteiten. 
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Tips & Tops 

- Belangrijk is om medewerkers te blijven prikkelen. Communiceer hiervoor regelmatig over 

wensen, ambities en goede voorbeelden, maar haal ook inspiratie en innovatie van buiten. 

- Betrek ook bewoners continue, communiceer voldoende over de veranderingen zodat deze 

voor hen ook duidelijk zijn. 

 

Meer weten:  

http://www.degoudenleeuwgroep.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/gouden-leeuw-groep/samenwerking-client-

informele-zorg-en-zorgverlener/  

http://www.degoudenleeuwgroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/gouden-leeuw-groep/samenwerking-client-informele-zorg-en-zorgverlener/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/gouden-leeuw-groep/samenwerking-client-informele-zorg-en-zorgverlener/

