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Stichting Humanitas: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 29 locaties. Zorgsoorten: Wlz, Zvw en Wmo 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,3 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

Stichting Humanitas 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? 

 

Stichting Humanitas wilde met hulp van het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen de kwaliteit van leven voor de cliënt vergroten door de informele zorg te betrekken. 

Zorg organiseren en coördineren in samenspraak met vrijwilligers, mantelzorgers en familie. 

Humanitas is in ander vaarwater geraakt toen de organisatie een aanwijzing van de IGZ kreeg. De 

organisatie is daarna afgestapt van haar oorspronkelijke aanpak en heeft volledig de focus gelegd op 

het ontwikkelen van een cliënttevredenheidsmonitor. Deze monitor laat de cliënt aan het woord over 

de ervaren kwaliteit van zorg en moet de kwaliteit van zorg naar een hoge niveau tillen. Humanitas 

is op zoek gegaan naar een alternatief voor de CQ index. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Cliëntenraden zijn positief, het gebruik van de monitor is prettig. De 

monitor is makkelijk in te vullen door de cliënten. Volgens de projectleider ervaren cliënten 

de cliënttevredenheidsmonitor als positief omdat ze de gelegenheid krijgen hun antwoorden 

toe te lichten. Kleine punten kunnen direct verbeterd en gelijk opgepakt worden. Dit gebeurt 

dan op het niveau van de cliënt. De monitor invullen is minder confronterend voor de cliënten 

dan de onderwerpen face-to-face bespreken.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad is positief over de cliënttevredenheidsmonitor. 

Het gesprek met de cliënt wordt gestimuleerd, en het zorgt voor transparantie. Volgens de 

projectleider hebben medewerkers de cliënttevredenheidsmonitor omarmd. Het is een mooi 

hulpmiddel om in gesprek te gaan met de cliënt. Werken met de monitor ervaren ze als 

plezierig maar soms zijn er beperkingen in wat een betreffende professional er zelf mee kan: 

niet alles op individueel niveau te veranderen, zoals bijvoorbeeld logistiek van de was.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cliënttevredenheidsmonitor: Dit is een instrument die de kwaliteit van zorg twee keer per 

jaar meet, op micro-, meso-, en macroniveau. Humanitas koppelt de 

cliënttevredenheidsmonitor aan de bestaande MDO-systematiek waardoor er een realtime 

meting ontstaat. Met de uitkomsten kunnen medewerkers direct aan de slag. De monitor biedt 

ook inzichten op afdelings- en organisatieniveau. Medewerkers krijgen de uitkomsten van de 
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cliënttevredenheidsmonitor en vertalen deze naar afspraken met de cliënt en zijn/haar 

vertegenwoordiger. De cliënttevredenheidsmonitor is een onderdeel van het bredere 

kwaliteitsmanagementsysteem dat Humanitas heeft ontwikkeld. Deze richt zich, naast de 

cliënttevredenheid, ook op medewerkerstevredenheid, resultaten van interne audits (op basis 

van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) en incidenten/klachten. 

- Beschrijving van kwaliteitsinstrumenten: In deze gezamenlijke Waardigheid en trots-

publicatie wordt de opgedane kennis en ervaring van twintig instrumenten – ontwikkeld door 

deelnemende zorgaanbieders – beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De 

kernachtige beschrijvingen van de instrumenten bieden ondersteuning in het oriëntatieproces 

op kwaliteitsinstrumenten. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Stichting Humanitas is klaar om de volgende stap te maken. De organisatie wil meer vanuit de 

‘bedoeling’ aandacht vragen voor cliënttevredenheid en minder vanuit de ‘noodzaak’. Humanitas gaat 

zorgen dat de cliënttevredenheidsmonitor toegevoegd kan worden als onderdeel van het formulier in 

het digitale zorgdossier van NEDAP met als doel; transparantie door middel van harde meetbare 

cijfers, benchmark, inzicht voor de cliënten/vertegenwoordigers, en gebruiksvriendelijkheid doordat 

gebruikers maar geconfronteerd worden met één systeem. Daarnaast gaat de organisatie in Rotterdam 

inzetten op het werven van nieuwe medewerkers voor de ouderenzorg, tezamen met andere 

zorgorganisaties.  

 

Tips & Tops  

- Zorg dat de cliënttevredenheidsmonitor onderdeel van het werk wordt. Onder andere door er 

vanuit verschillende kanten mee te werken en naar te vragen. Door managers maar ook door 

de Verpleegkundige Advies Raad en de cliëntenraad.  

- Denk vooraf goed na hoe je alle bewoners toegang kunt geven tot je 

cliënttevredenheidsmonitor. Sommige bewoners hebben geen beschikking over een 

computer. Zij kregen van Humanitas de gelegenheid om de cliënttevredenheidsmonitor via 

een iPad of computer van de organisatie in te vullen.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-humanitas/ 

http://www.stichtinghumanitas.nl/home/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/stichting-humanitas-kort-cyclisch-clienttevreden-

meten/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/humanitas-heeft-zichzelf-opnieuw-uitgevonden/  
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