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De Oude Pastorie: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 8,9 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit  

De Oude Pastorie 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 Oude Pastorie  werkt sinds haar oprichting in 2014 op basis van Empowerment. Niet de regels 

dienen bepalend te zijn voor ieders handelen in de ouderenzorg, maar de ruimte en de wil om 

verantwoordelijkheid te mogen en te kunnen nemen: Empowerment. Empowerment legt de 

verantwoordelijkheid laag in de organisatie bij de professionals. Zij hebben op deze wijze actief 

meegebouwd aan de organisatie en de wijze waarop het leven van de bewoners dagelijks wordt 

vormgegeven.  Gedurende de looptijd van het Waardigheid en trots-traject heeft Oude Pastorie het 

initiatief genomen om hun plan te verbreden en tezamen met 5 andere kleinschalige 

woonvoorzieningen op zoek te gaan naar een manier om de kwaliteit die zij leveren zichtbaar en 

aantoonbaar te maken. Dit heeft geleid tot het kwaliteitsconcept Kwaliteit@. Kwaliteit@ stelt dat 

alle medewerkers betrokken zijn bij kwaliteit en dat ze hier, dag in dag uit, invulling aan geven. De 

aanpak bestaat uit een visie, 10 klantbeloften en 5 bouwstenen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de projectleider reageren de cliënten positief op de visie 

van Kwaliteit@.  De Oude Pastorie heeft gesprekken gevoerd aan de hand van Kwaliteit@ en 

hierin verkend welk type  vraagstelling het beste werkt. De gesprekken zorgen ervoor dat 

cliënten en medewerkers op een gemeenschappelijke manier (aan de hand van de 

klantbeloften) concreet maken wat de behoeftes  en wensen van cliënten zijn, op een 

manier die voor de cliënt prettig is. Denk, als voorbeeld, aan de maaltijden en de 

mogelijkheid dat familie ook mee-eet. 

Quote cliënt: “Het is hier goed geregeld, echt waar. Iedereen probeert mij te leren 

kennen. Ik voel mij er echt bij horen.” 

- Professional: Volgens de projectleider denken medewerkers mee over de manier waarop de 

klantbeloften in de praktijk worden gebracht. Onderling ontstonden er gesprekken over 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kwaliteit-kwaliteitsconcept-kleinschalige-wooninitiatieven/
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verbeterpunten en afstemming. Dit had een positief effect op de samenwerking en 

teamvorming. Medewerkers werden zich bewust van de gezamenlijkheid in het bereiken van 

kwaliteit.  

Quote medewerker: “De meeste zorgorganisatie leveren zorg, en als er tijd en 

medewerkers over zijn, ook nog welzijn. Het lijkt alsof zorg het doel is en welzijn een 

resultaat van wat er overblijft. In kleinschalige initiatieven is het welzijn van de bewoner 

het doel. Zorg draagt bij aan welzijn, net als voeding en plezierige activiteiten.” 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Kwaliteitsconcept Kwaliteit@: Dit concept, speciaal voor kleinschalige initiatieven, bestaat 

uit 10 klantbeloftes die de kwaliteit al aan de voorkant bepalen en duidelijk maken wat 

bewoners en bezoekers mogen verwachten. Met Kwaliteit@ brengen organisaties kwaliteit 

elke dag eenvoudig en succesvol in de praktijk. De klantbeloften worden door medewerkers, 

cliënten en familie ‘doorleefd’ en vertaald naar afspraken over welzijn en zorg. De kwaliteit 

komt hiermee “van binnenuit” en niet (met een handboek) van buitenaf. 

- www.welzijnindezorg: Een website met meer informatie over Kwaliteit@ en biedt de 

mogelijkheid voor organisaties om deel te nemen aan dit concept.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

De Oude Pastorie ziet Kwaliteit@ als een goede vertaling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

en een gedegen aanpak rond kwaliteit. Vanaf 2018 gaan de 6 organisaties die hier gezamenlijk aan 

gewerkt hebben de aanpak toepassen ter implementatie van de landelijke kwaliteitskaders. Ze gaan 

verder met 'gelijkgestemden' en gaan een gezamenlijke organisatie inrichten om Kwaliteit@ echt te 

borgen en neer te zetten, zodat ze dit een professioneel en stevig vervolg kunnen geven.  

 

Tips & Tops 

- Organiseer introductieworkshops met medewerkers. De Oude Pastorie heeft 

introductiebijeenkomsten met medewerkers gehouden. Medewerkers waren erg enthousiast 

en dachten mee over de manier waarop de klantbeloften in de praktijk konden worden 

gebracht. Dit had een positief effect op de samenwerking en teamvorming.  

- Betrek alle medewerkers bij de ontwikkeling van een product zoals Kwaliteit@. Maak ze 

verantwoordelijk en dagelijks actief.  

- Zorg ervoor dat de klantbeloften bekend zijn bij de bewoners en hun naasten zodat het 

dagelijkse gesprek hierover mogelijk is om te leren en te verbeteren 

 

Meer weten 
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