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Stichting Interzorg Noord-Nederland (INN): Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

9 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, geriatrische revalidatiezorg, zorg voor ouderen 

met visuele beperking, dagbehandeling en NAH-zorg.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

Stichting Interzorg Noord-Nederland 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? 

 

Alle locaties van Interzorg namen deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met 

het project ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ (WKIUVDZ): door dialooggestuurde zorg terug naar de 

essentie. WKIUVDZ legt primair de nadruk op het verbeteren en individualiseren van de interactie 

tussen de cliënt en de medewerker. Het accent ligt op de (kwaliteits)beleving van het individu in zijn 

interactie met de medewerker en organisatie. WKIUVDZ is een werkwijze die op alle manieren wordt 

uitgedragen en gestimuleerd. Niet alle vragen en wensen zijn te ondervangen met een werkwijze. 

Het project is onderdeel van een meerjarenvisie op zorg en kwaliteit binnen Interzorg. In deze dialoog 

staan vier vragen centraal: 

1. Waarmee kan ik u van dienst zijn? 

2. Heb ik gedaan wat ik u heb beloofd? 

3. Heeft dit geleid tot verwachte effecten of tevredenheid? 

4. Wat kunnen we hier van leren en hoe kunnen we het beter doen ? 

 

Deze vragen vormen de basis voor de dagelijkse dialoog, maar worden ook maandelijks gestructureerd 

en samen met de cliënt besproken en vastgelegd in het ECD. Door periodiek het gesprek vast te leggen 

en de verdieping op te zoeken, voelt de bewoner de nabijheid van de professional. Per kwartaal wordt 

een vragenlijst afgenomen aan cliënten om samen te kunnen sturen op resultaten en verbeteringen.  

Op de locatie Hendrik Kok is in eerste instantie een pilot gestart. De resultaten en feedback zijn 

vervolgens vertaald naar een nieuwe werkwijze en bijbehorende werkinstructie en koppeling naar het 

ECD. In de vervolgstap is de werkwijze uitgerold naar alle negen locaties van Interzorg.  
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt en mantelzorger: Inmiddels heeft 95 procent van alle cliënten bij Interzorg een 

maandelijks gesprek waarin de vier basis vragen centraal staan en heeft de werkwijze een 

vaste plek in het zorgleefplan. Doordat de professional dagelijks en periodiek gestructureerd 

de dialoog met de cliënten opzoeken, worden kleine wensen en dilemma’s zichtbaar, aldus 

de projectleider. Deze nodigen vervolgens uit om voor die specifieke cliënten de individuele 

acties op te pakken. Bijvoorbeeld de wens om wekelijks naar de kapper te gaan of samen een 

keertje de krant te lezen. Zorg wordt individueler naar cliënten. Effect van eigen handelen 

wordt zichtbaar. Cliënten voelen zich uiteindelijk meer gewaardeerd en gerespecteerd, blijkt 

uit de dialooggesprekken.  

- Professional: Bij medewerkers is een verschuiving in taakgericht naar resultaatgericht werken 

merkbaar en wordt er actief geparticipeerd in de doorontwikkeling van de werkwijze, aldus 

de projectleider. Bewuster van eigen handelen en invulling geven aan individuele zorg, 

medewerkers ervaren de werkwijze als ondersteunend in de interactie met de cliënt en het 

brengt ook tussen professionals de dialoog op gang. Professionals geven ook aan dat ze tijd 

nodig hebben om zich bewust te worden van 'het goede' gesprek en wat dit betekent voor 

eigen handelen en gewenst gedrag. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Integrale samenwerking. De samenwerking met klantcentrum is doorgevoerd. 

- Meer interactie. Er is meer interactie tussen mantelzorger en professionals. De tijd en 

aandacht voor de cliënt en mantelzorger wordt gewaardeerd. 

- Afnemen vragenlijst. 1x per 3 maanden wordt vragenlijst WKUVDZ afgenomen waarin op basis 

van vier kernvragen de tevredenheid van cliënten wordt gemeten en een koppeling naar het 

ECD wordt gemaakt.  

- Trots op mijn werk (TOM). TOM is een digitale methodiek, waarbij medewerkers periodiek 

worden bevraagd op duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid. Medewerkers krijgen visuele 

feedback op individueel, team en organisatie niveau. Vervolgens worden uitkomsten in teams 

begeleid en vertaald naar verbetervoorstellen. Hiermee krijgen ze zelf invloed op eigen 

werkplezier. 

- Betere samenwerking. Samenwerking met andere disciplines is intensiever, medewerkers zijn 

bewuster van eigen handelen, intrappen van de methodiek vraagt tijd en aandacht. 

- Gespreksverdieping. WKIUVDZ heeft gezorgd voor meer verdieping in het gesprek en de 

afstemming tussen verschillende disciplines in de organisatie. Het brengt de dialoog tussen 

professionals op gang over wensen, handelingspatronen, inzet. 

- Kennisproduct 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?' 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het tempo van de gewenste verandering wordt onderschat. Hier wil INN in de toekomst meer rekening 

mee houden. De cliënt heeft soms behoefte aan een snellere doorvoering van veranderingen, omdat 

de zorgvraag complexer wordt. Dit kan niet altijd, omdat het ontbreekt aan kennis over 

behandelmethodes. Daarom wil INN meer acties ondernemen, zoals: meer werkbezoeken, vaker 

participatie in kennisprogramma (regionaal en landelijk) via deelname aan Zilverenkruis innovatie 

https://www.youtube.com/watch?v=1oxNWqq7gbw
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groep, deelname aan congressen, hun eigen website updaten en folders verspreiden met kennis. Ook 

wil de organisatie gesprekstechniektrainingen voor borgmedewerkers, nu zijn de trainingen alleen 

gericht op persoonlijk begeleiders. De organisatie wil zich ook meer richten op het borgen van de 

werkwijze. INN denkt dat dat kan door het proces van continue leren en verbeteren te ondersteunen 

en de professional mee te laten denken in de doorontwikkeling van de werkwijze. Daarnaast wordt 

de werkwijze en het voeren van het goede gesprek naar alle zorgteams en andere disciplines (dus 

niet allen persoonlijk begeleiders) uitgebreid. 

 

Tips & Tops 

- 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?' is als instrument ingediend voor landelijke erkenning. 

- Het traject ‘waarmee kan ik u van dienst zijn?’ werkt het beste als het goed geïntegreerd is 

in visie, beleid en aansturing.  

- Start met een pilotlocatie en doe leerervaringen op voor de uitrol naar andere locaties. 

- Zowel bij het management als professionals moet er passie zijn voor de nieuwe werkwijze. 

 

Meer weten:  

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

https://www.interzorg.nl/  

https://www.youtube.com/watch?v=1oxNWqq7gbw 
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