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Saxenburgh Groep: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 13 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, ZZP 6 en 8 VV, extramurale zorg, welzijnsactiviteiten, 

fysio- en ergotherapie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7  

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

Saxenburgh 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? 

 

Saxenburgh Groep doet mee aan Waardigheid en trots, Ruimte voor Verpleeghuizen met twee 

projecten met als doel: één werkwijze voor alle medewerkers. De projecten zijn: 

1. Audits door cliëntenraad (CR) 

2. Geïntegreerde risico beheersing 

 

1. Audits door cliëntenraad (CR). Naar aanleiding van verscherpt toezicht door de IGZ in 2013 is de 

CR zelf meer gaan ondernemen binnen de organisatie om de kwaliteit in de organisatie te monitoren. 

CR-leden zijn in 2014 opgeleid om te auditeren en hebben audits uitgevoerd. In 2017 is een vervolg 

gegeven aan de CR-audits door een pilot te starten op locatie Nijenhagen in Ommen. Bij deze audits 

gebruiken CR-leden een instrument dat is afgeleid van de Gastvrijheidsbarometer. Saxenburgh 

ontwikkelde een eigen variant en gebruikt dit instrument tijdens interviews bij cliënten om de 

gastvrijheid te meten. 

2. Geïntegreerde risico beheersing. Saxenburgh Groep heeft een integrale veiligheidscheck 

ontwikkeld om het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn van medewerkers te verhogen. Deze check is 

samengesteld uit de verschillende checklijsten die binnen de organisatie werden gebruikt. Het 

resultaat is een korte integrale vragenlijst op verschillende thema’s die digitaal beschikbaar is voor 

alle locaties, via een website (ontwikkeld november 2017). 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt en mantelzorger: De cliëntenraadaudit wordt door cliënten als een laagdrempelige 

werkwijze ervaren. Cliënten voelen zich uitgenodigd om hun wensen en behoeften aan te 

geven, aldus de cliëntenraad. Door de kort cyclische feedback uit de audit zijn de 

professionals vervolgens in staat om te anticiperen op de verbeterwensen van de cliënt. De 
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cliëntenraad ervaart dat cliënten zich uitgenodigd voelen om hun 'werkelijke' verhaal te 

vertellen. En de CR heeft daadwerkelijk tijd om met cliënten in gesprek te zijn. Het auditeren 

versterkt tevens het contact met de cliënt en zorg. De CR ziet de audit als een krachtig 

instrument en omarmt de werkwijze. Volgens de projectleider heeft de vernieuwde integrale 

veiligheidscheck een positieve invloed op het terugdringen van lijstje en levert tijdswinst op, 

waardoor meer tijd aan bewoners kan worden besteed. 

- Professional: Wijkmanagers hebben direct inzicht in de resultaten van de audit en kunnen 

daar direct mee aan de slag. Medewerkers van de locaties pakken zélf de acties op. Er is veel 

contact tussen de verschillende medewerkers, en inhoudsdeskundigen, aldus de 

projectleider. Er is veel contact tussen de verschillende medewerkers, en 

inhoudsdeskundigen. Acties worden niet ‘van bovenaf opgelegd’ maar onderling besproken. 

Doordat alle locaties betrokken zijn bij de integrale veiligheidscheck, wordt kennis gedeeld 

en geleerd van elkaar. Er is tijdwinst doordat er niet meer met verschillende lijstjes wordt 

gewerkt, maar alleen met deze veiligheidscheck. Voorbeeld van thema’s zijn: BHV, apotheek, 

ARBO, kwaliteit en veiligheid.   

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cliëntenraad-auditoren. De auditoren gaan in gesprek met de bewoners en naasten. De wijze 

van auditen is gestart op een somatische afdeling. In samenwerking met de organisatie zijn 

persoonlijke vragen opgesteld die de CR-auditoren gebruiken bij interviews bij bewoners en 

naasten. De vragen gaan in op de vier thema’s van het zorgleefplan. 

- Auditinstrument. Cliëntenraad auditeert cliënttevredenheid met ondersteuning van een eigen 

ontwikkelde variant op de 'gastvrijheidsbarometer'. 

- Integrale veiligheidscheck. Korte integrale vragenlijst op verschillende thema's die digitaal 

beschikbaar is voor alle locaties d.m.v. een webbased applicatie. 

- Kwaliteitsteams ingevoerd. De medewerkers en kwaliteitsteams op de locaties werken met 

de Integrale veiligheidscheck. Acties die voortkomen uit de check worden vanuit het 

tweemaandelijks voorzittersoverleg met de wijkmanagers uitgezet bij de verschillende 

locaties. 

- Leerafdeling. Saxenburgh is gestart met een leerafdeling op de somatiek, voor niveau 2, 3, 4 

en hbo-v. De leerlingen worden eerst meegenomen door de medewerkers en mogen daarna 

zélf een groep draaien. De gediplomeerde medewerkers zijn altijd aanwezig. Leerlingen 

mogen alle zorgtaken zelf uitvoeren.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De vragen aan de cliënt wil Saxenburgh nog meer persoonsgericht maken, zodat de professionals nog 

beter kunnen anticiperen op de verbeterwensen van de cliënten. Saxenburgh wil meer 

communicatietrainingen om de werkwijze te ondersteunen van audits door cliëntenraad en tijd 

nemen voor de voorbereiding op nieuwe audits. Het kost tijd om bottom-up te werken als je lange 

tijd hiërarchisch bent aangestuurd. Het vraagt dus tijd om de werkwijze door te voeren en in de 

komende periode vast te houden. Daarnaast ligt er een grote opgave om continue leren en verbeteren 

te blijven stimuleren. Er ligt een grote uitdaging om voldoende personeel te werven en stabiele teams 

en locaties te creëren. Met de opzet van de leerafdeling hoopt Saxenburgh Groep hier een goede 

bijdrage aan te leveren. 

http://www.ifcgroep.nl/gastvrijheidsbarometer/
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Tips & Tops 

- Voor een bottom-up beweging is eigenaarschap nodig en een groei van vertrouwen in eigen 

handelen. 

- Geef de cliëntenraad ruimte voor zo’n traject. 

- Het kwaliteitskader leeft meer binnen een organisaties op alle niveaus als er kwaliteitsteams 

zijn. 

- Audits zorgen voor minder belasting op administratieve verslaglegging. De audits kost de CR 

veel tijd, maar de hoeveelheid werk is steeds beter afgestemd op de auditoren omdat zij met 

de gastvrijheidsbarometer de uitkomsten van de gesprekken scoren op een vijfpuntsschaal. 

Daardoor is er minder belasting op administratieve verslaglegging. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/saxenburgh-groep/  

https://www.saxenburgh.nl/ouderenzorg  
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