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ZorgAccent Thema: Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: V&V-zorg, inclusief en exclusief behandeling. Cijfer 

ZorgkaartNederland: 8.7 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Kwaliteitsdenken’  

ZorgAccent 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? 

 

Vanaf mei 2014 werken alle teams van ZorgAccent binnen de woonzorg volgens het zelfsturende 

principe. In deze transitie heeft ZorgAccent afscheid genomen van haar centraal ingerichte 

kwaliteitssysteem en zich ten doel gesteld een nieuwe werkwijze te ontwikkelen, waarbij het 

eigenaarschap over kwaliteit bij de medewerkers ligt in het primaire proces. Deze nieuwe werkwijze 

is  onderverdeeld naar twee pijlers: Primair Proces en Gezonde Organisatie. De pijler Primair Proces 

bestaat uit bouwstenen die gaan over de relatie tussen zorgverlener en de bewoner en over de 

professionele kwaliteit. De professional is eigenaar van deze bouwstenen, gefaciliteerd door de 

organisatie, waarbij afspraken zijn gemaakt over borging en verantwoording. In de pijler Gezonde 

Organisatie zijn bouwstenen opgenomen die betrekking hebben op veiligheid en kwaliteit van zorg en 

borging op organisatie niveau. 

Het invullen van de bouwstenen en het ontwikkelen van eigenaarschap voor kwaliteit bij professionals 

waren de belangrijkste doelen voor ZorgAccent. Professionals, werkgroepen en een transitieleider 

hebben invulling gegeven aan de doelstellingen, met ondersteuningen en reflectie van een 

stuurgroep. In het realiseren van de ambitie is actief samengewerkt met sleutelfiguren in de 

organisatie en zijn in- en externe stakeholders betrokken bij de verandering. ZorgAccent heeft het 

kwaliteitsdenken in de pijlers Primair Proces en Gezonde Organisatie na twee jaar geïmplementeerd. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De betrokkenheid van medewerkers bij bewoners, huiselijke sfeer en 

medezeggenschap van de bewoner is volgens de cliëntenraad groter geworden. Vraaggericht 

werken krijgt daadwerkelijk invulling nu de driehoek bewoner-naasten-professional centraal 

wordt gesteld. De bewoner wordt individueel benaderd en persoonsgericht werken is terug te 

zien in het kort cyclisch inspelen op de vraag en behoefte van de bewoner door een andere 

manier van organiseren in de teams. Zo beschikken zij o.a. over eigen budget en kunnen 

daarmee veel meer maatwerk bieden voor de cliënt. Medewerkers hebben echt ruimte om 



 

December 2017 
 

aandacht te geven aan bewoners en beschikken over randvoorwaarden om invulling te geven 

aan de wens van de bewoner. Er is nadrukkelijk aandacht voor een huiselijke sfeer en hierin 

wordt nauw samengewerkt met naasten. Medezeggenschap van de bewoner en naasten wordt 

nadrukkelijk neergezet in de leefgemeenschap van de bewoner. Daarmee is de rol van de 

Centrale Cliënten Raad ook veranderd, aldus de cliëntenraad.  

- De CCR blijft maar de lokale cliëntenraad komt door de horizontale verantwoording op niet 

al te lange termijn te vervallen.  

- Professional: Medewerkers van ZorgAccent zijn in het ontwikkelen van het kwaliteitsdenken 

eigenaar gemaakt van het thema kwaliteit. Medewerkers werden betrokken bij de invulling 

van de bouwstenen, geleerd om de dialoog te voeren en ze zijn ondersteund bij reflecteren, 

leren en evalueren. Medewerkers hebben echt ruimte om aandacht te geven aan bewoners 

en beschikken over randvoorwaarden om invulling te geven aan de wens van de bewoner. 

Medewerkers voelen zich uitgedaagd, ontwikkelen eigenaarschap, voelen geen 

belemmeringen. Uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers zich 

uitgedaagd voelen om mee te denken, thema's aan te geven, regie op budgetten te nemen en 

werken vanuit vertrouwen. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Kwaliteitsdenken ZorgAccent: Visie op kwaliteit is door ZorgAccent vormgegeven in twee 

pijlers: Primair Proces en Gezonde Organisatie. Iedere pijlers bestaat uit meerdere 

bouwstenen. Samen vormen ze het hart van het kwaliteitsdenken binnen ZorgAccent. 

- Horizontale verantwoording: Methodiek om cliënttevredenheid te monitoren en in de 

driehoek cliënt-naasten-professional te verantwoorden. Horizontaal verantwoorden houdt in 

dat elk team samen met bewoners, naasten en vrijwilligers onderwerpen bespreekt die team- 

of afdelingsgericht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, 

bejegening, huisregels, maaltijden, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en 

activiteiten. In het kleine netwerk van bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers 

worden de dilemma’s besproken en samen worden de keuzes gemaakt. 

- Naastenparticipatie. Naastenparticipatie en het belang van ‘samen doen’ is vormgegeven. 

Een mooi voorbeeld zijn de congresdagen die worden georganiseerd voor medewerkers, voor 

vrijwilligers, bewoners en hun naasten.  

- Intercollegiale toetsing. Dit bestaat nu in de vorm van ‘gluren bij de buren’. Bij het Gluren 

bij de Buren gaan de medewerkers op pad binnen de eigen organisatie en bij een andere 

zorgorganisatie, waarbij zij ervaringen delen en uitwisselen en zo het onderling leren 

stimuleren.  

- Medewerkers zijn eigenaar van het thema kwaliteit. Er is geen afdeling kwaliteit meer. 

- Dagelijkse spontane dialoog en elektronisch cliënten dossier (ECD). Het spontane dialoog is 

input om iedere dag afstemming te zoeken tussen bewoner en medewerker. Geplande en 

gestructureerde dialoog tussen cliënt, mantelzorger en familie en medewerkers wordt via het 

ECD gefaciliteerd. Op organisatieniveau is het ECD het middel om vragen aan cliënt, 

mantelzorger en familie te stellen. Met ondersteuning van een dashboard waarin antwoorden 

zichtbaar worden krijgt de dialoog met alle actoren verder invulling. 

 

 

https://www.zorgaccent.nl/kwaliteit-van-zorg


 

December 2017 
 

Vervolgstappen voor de toekomst 

ZorgAccent heeft in de afgelopen zeven jaar de interne complexiteit terug gedrongen, nu is het van 

belang dit behouden. Daarvoor is het nodig om ook de externe wereld van onder andere 

belanghebbenden langzaam maar zeker te gaan veranderen, zodat ook zij de complexiteit 

verminderen. Naast regelarm organiseren, pleit Zorgaccent daarom voor regelarm verantwoorden. 

Dat doet de interne regeldruk en daarmee ook alle administratieve handelingen afnemen. De 

verantwoording vanuit het kwaliteitskader wordt daarom op een eigen wijze vorm gegeven vanuit de 

visie van de organisatie: ‘wij verantwoorden ons in eerste plaats aan de bewoners en diens naasten’. 

 

Tips & Tops  

- Intercollegiale toetsing is met externe partner opgezet. De dagelijkse praktijk is het 

werkmateriaal voor de verandering geweest. Er is op een organische manier een verandering 

in werking gezet met inzet van professionals en inspiratie van bewoners en naasten. Fouten 

durven maken is daar onderdeel van. 

- Het gelijktijdig invoeren van de visie en missie van de organisatie is belangrijk. 

 

Meer weten:  

www.zorgaccent.nl 

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