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ZZG Zorggroep, thema’s:  Meten en verantwoorden van kwaliteit & Zeggenschap 

 

Totaal 26 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en somatiek, ouderen met dementie en mensen met 

een verstandelijke beperking  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,7  

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit  

ZZG zorggroep is samen met 44 andere zorgaanbieders aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit 

meten en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven 

en zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe 

zij kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers 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 bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

ZZG zorggroep doet binnen het thema Meten en verantwoorden van kwaliteit mee met het projectplan 

‘Kwaliteit vanuit presentie’. De organisatie zoekt op haar locatie 'De Hagert' naar andere manieren 

van kijken naar kwaliteit en het verantwoorden van kwaliteit. Zij doet dit op basis van 

wetenschappelijk onderzoek naar de manier van werken op De Hagert. Het onderzoek is uitgevoerd 

door stichting Presentie en het Trimbos instituut.  

 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en levert twee (deel)publicaties op. In het eerste deel worden 

vijf vormen van relationeel werken en drie sturende perspectieven op de Hagert beschreven. De drie 

sturende perspectieven zijn: het mensbeeld waaruit wordt gewerkt, de focus op goede zorg door de 

zorgverlener en de waardering als goede zorg door bewoners en verwanten. Deze perspectieven geven 

richting aan vijf beweeglijke vormen van relationeel werken (relationeel zorg verlenen, relationeel 

samenwerken, relationeel leidinggeven, relationeel beheren en relationeel inrichten). 

 

Het tweede deel (publicatie verwacht in maart/april) gaat over de manier van organiseren en 

verantwoorden van deze beweeglijke vormen van relationeel werken. Dit leidt tot de uitwerking van 

een kwaliteitsmodel dat begint bij de boring van kwaliteit in de medewerker en eindigt bij de borging 

van kwaliteit bij externe toezichthouders. Het model is van binnen naar buiten opgebouwd en 

daarmee steeds gericht op ondersteuning van de complexe zorgpraktijk. Dat is een andere beweging 

dan de, gebruikelijke, beweging van buiten naar binnen waarbij de zorgpraktijk moet functioneren 

zoals het bedacht is. Het model neemt de zorgprofessional (weer) als uitgangspunt.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Client & mantelzorger: Het eerste deel van het onderzoek is vooral een beschrijving van een 

manier van werken die al bijzonder wordt gewaardeerd door cliënten, verwanten en 

professionals. Het bespreken van die manier van werken met medewerkers en verwanten 

leidde tot verdere bewustwording en nadenken over de manier van werken en hoe dat nog te 

versterken.  

- Professional: In deel 2 staat het zoeken naar, bij de manier van werken, passende vormen 

van relationeel organiseren en verantwoorden van kwaliteit centraal. Als er een manier van 
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organiseren en verantwoorden wordt gevonden die passend is, kunnen medewerkers meer tijd 

besteden aan de cliënt, i.p.v. aan verantwoording afleggen die geen bijdrage levert aan goede 

zorg. 

 

Resultaat: Producten 

- Onderzoeksrapport : 'Goede zorg is beweging' (Stichting Presentie en Trimbos instituut, maart 

2017). Het rapport beschrijft hoe 5 gevonden vormen van relationeel werken (zorg verlenen, 

samenwerken, leidinggeven, beheren en inrichten) er in de praktijk uitzien. Ook wordt 

beschreven hoe ze samenhangen en wat de drie sturende perspectieven erachter zijn: een 

onderliggend mensbeeld, een focus van de medewerker op goede zorg en de waardering als 

goede zorg door verwanten. In de bijlage van het onderzoeksrapport is een vragenlijst 

opgenomen voor een zelfonderzoek van teams op basis van dit onderzoek. 

- Onderzoeksrapport: Kwaliteit als dynamisch samenspel (Stichting Presentie, maart 2018) 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Met de beschrijving van de zorgpraktijk en de andere manier van kijken naar goede zorg gaat gezocht 

worden naar een passende manier van verantwoorden. Waarbij verantwoording bijdraagt aan goede 

zorg, en anders geladen wordt. Dat maakt dat de medewerker meer directe tijd met de cliënt kan 

doorbrengen en zich meer ondersteund en gewaardeerd voelt in zijn werk als professional.  

 

Tips & Tops  

- Wat goede zorg is, wisselt per bewoner, per dag en per tijdstip. Daarop sluiten zorgverleners 

steeds aan (relationeel zorgverlenen). Het is belangrijk om ook in de samenwerking met 

collega’s mee te bewegen (relationeel samenwerken). Ook de stijl van leidinggeven moet 

hierop aangepast worden (relationeel leidinggeven).  

- Deze manieren van relationeel werken die heel beweeglijk en flexibel zijn, passen niet goed 

bij het gedetailleerd instrueren en controleren van kwaliteit. Deze manier van werken is 

gebaat bij het voortdurend faciliteren en onderzoeken van kwaliteit (relationeel organiseren 

en relationeel verantwoorden van kwaliteit). 

- Organisaties leggen veel nadruk op de reflectie vooraf en achteraf en bieden daarvoor allerlei 

tools. Zorgprofessionals leggen veel meer nadruk op reflectie in het handelen. Zorgverleners 

en teams corrigeren elkaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg. Dát ondersteunen is de 

taak van de organisatie.  

- Kwaliteit gaat niet zozeer over steeds verbeteren van losse handelingen (basis op orde) maar 

vooral over steeds nadenken waar je op uit bent en wat de betekenis is van de zorg die je 

hebt voor bewoners en verwanten. Kwaliteit gaat niet zozeer om het aan het woord laten van 

de bewoner maar om de bewoner in en vanuit de wederkerige relatie die je hebt, een stem 

te geven.  

- Inzoomen op een beperkt aantal zorgtrajecten kan al helpen om de manier van werken van 

een locatie goed in beeld te krijgen.  

 

Meer weten:  

www.dehagert.nl  

https://www.zzgzorggroep.nl/ 

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1543
http://www.dehagert.nl/
https://www.zzgzorggroep.nl/
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https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zzg-zorggroep/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-

verantwoorden/  

 

Zeggenschap ‘Cliëntenparticipatie’ 

De verbeterplannen in deze themagroep hebben met name betrekking op het vergroten van 

zeggenschap van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers over het zorgproces. De deelnemers streven 

er naar om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen op allerlei terreinen. Deelnemers 

bekijken wijzen waarop ze cliënten zo goed mogelijk kunnen betrekken bij hun eigen zorgproces. 

Daarbij wordt onder andere gekeken naar (effectieve) vormgeving van (mede)zeggenschap van 

cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers op alle niveaus in de organisatie. De deelnemers geven dit 

vorm vanuit verschillende onderwerpen. De onderwerpen van de verbeterplannen variëren van de 

vormgeving van medezeggenschap, intimiteit en seksualiteit, familieparticipatie en inzet van 

vrijwilligers en cliënt centraal bij de doelgroepen dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Het doel van het Waardigheid en trots-project van ZZG zorggroep was om een nieuwe en meer 

passende vorm van cliëntmedezeggenschap en -participatie te ontwikkelen. Binnen de bestaande 

vormen was het, met name op centraal niveau, voor betrokkenen onvoldoende mogelijk om grip te 

krijgen op de kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten op lokaal niveau. Het was voor cliëntenraden 

op verschillende niveaus ook lastig om hun juiste rol daarin te vinden, hetgeen heeft geleid tot een 

proces van ontdekken en leren van elkaar. Ondanks verschillende beelden stond de dialoog altijd 

centraal in dit ontwikkelproces en werden er altijd stappen voorwaarts gezet vanuit de gedachte 

‘cliëntperspectief staat centraal’. 

 

ZZG zorggroep kende tot voor kort drie lagen van cliëntparticipatie: Een strategische adviesraad (SAR) 

die de rol vervulde van centrale cliëntenraad, een gebiedscliëntenraad voor elk van de drie 

geografische werkgebieden, een bedrijfscliëntenraad voor het ZZG Herstelcentrum en cliënten- en 

welzijnsraden voor iedere locatie(-s). Sinds 2015 is een Cliëntenplatform gestart die inmiddels de 

formele rol van de centrale cliëntenraad heeft overgenomen van de SAR. Via een proces van herijking 

van cliëntparticipatie, het ophalen van ervaringen van cliënten en het herdefiniëren van rollen en 

verantwoordelijkheden wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe constructie van cliëntparticipatie, 

die ook meer aandacht geeft aan de kwaliteit van zorg op het niveau van afdelingen en locaties. 

Concreet betekent dit een versteviging van de lokale medezeggenschap, met aansluitend een nieuwe 

en passende invulling van de totale cliëntmedezeggenschap in de organisatie. Deze vorm van 

cliëntparticipatie moet begin 2019 geïmplementeerd zijn. 

 

Inzichten die tijdens het proces van implementatie opgedaan zijn: 

1. Letterlijke toepassing van de wet op de medezeggenschap leidt niet altijd tot de beste 

vormen van cliëntparticipatie.  

2. Ook het principe van medezeggenschap volgt zeggenschap zorgt voor gespreksstof over het 

belang en verbinding van lokale versus centraal, en focus op zorgstroom versus gebieden. 

3. Het zwaartepunt van cliëntparticipatie ligt in de primaire proces van zorgverlening, in de 

relatie tussen cliënt en medewerker. En krijgt dus van onderop vorm.  De ondersteuning en 

zorg moet zich voegen naar het leven van mensen, niet andersom. 

4. De gebiedscliëntenraden en bedrijfscliëntenraad vormen samen het Cliëntenplatform die de 

verbinding moet leggen tussen strategische en operationele zaken die voor cliënten 

belangrijk zijn. 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zzg-zorggroep/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-verantwoorden/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-verantwoorden/
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Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: De effecten van meer of betere zeggenschap voor cliënten zijn vooral 

zichtbaar in de praktijk van alledag. Binnen de cliëntmedezeggenschap is de beeldvormende 

dialoog als werkwijze ook omarmd en stelt cliëntenraden in staat om vroegtijdig in het proces 

van beleidsvorming betrokken te zijn. Via de Welzijnsraden worden vervolgens praktische 

verbeteringen gerealiseerd. Vaak op eigen verzoek en suggestie van cliënten en hun familie. 

Voorbeelden zijn: Hoe kun je een goed activiteitenprogramma voor een woongroep maken? 

In de praktijk is dit opgepakt door hier, samen met de familie, meer expliciet aandacht aan 

te besteden. Een ander voorbeeld is dat de familie afspreekt dat er elke week een bos 

bloemen op de tafel in de woonkamer komt te staan. De voorzitter van het Cliëntenplatform 

geeft aan: ‘Het is belangrijk dat cliëntparticipatie van onderop wordt vormgegeven. Dat is 

niet alleen een wettelijke verplichting, maar vooral de belangrijkste rol van de welzijnsraden 

en tevens de grootste succesfactor. Daarnaast streven we naar een nieuwe structuur van 

cliëntmedezeggenschap die ondersteunend is aan de lokale context maar wel aansluiting 

zoekt met de drie zorgstromen (woonzorg, herstelzorg, thuiszorg). Omdat de vragen die in 

elke zorgstroom spelen anders zullen zijn, zullen we daar ook anders mee om moeten gaan’. 

‘En wat op locatie kan worden opgelost moet ook vooral daar opgepakt worden. De andere 

‘lagen’ en vormen van cliëntmedezeggenschap en -participatie moet hieraan faciliterend 

zijn’. 

- Professional: Door de participatie van cliënten anders te organiseren krijgen professionals 

meer zicht op wat cliënten en hun familie echt willen, inclusief suggesties om praktische 

zaken anders te organiseren. Richtinggevend daarbij zijn de drie kernwaarden van ZZG 

zorggroep: Deskundig, Liefdevol en Helder. Vanuit die waarden moeten professionals het 

gesprek, de dialoog, aangaan met cliënten en hun familie. Niet alleen de professionals, maar 

ook de cliënten(raden) en familie, raken op die manier beter bekend met de wensen, 

behoeften en ideeën van cliënten. Op strategisch niveau is steeds meer zichtbaar dat leden 

van cliëntenraden betrokken zijn bij verkennende beleidsontwikkeling en dat professionals 

daar ook een duidelijke meerwaarde in zien en ervaren, zoals het nog beter aansluiten bij de 

leefwereld van cliënten. Er zijn ook instrumenten ontwikkeld die hierbij een rol kunnen 

spelen. Voorbeelden zijn Tweespraak (digitale communicatie) en cliëntenpanels (op locatie). 

Omdat de nieuwe constructie van cliëntparticipatie per 1 januari 2019 volledig is 

geïmplementeerd zullen ook daarna pas de effecten voor professionals concreter worden. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Nieuwe vormen voor medezeggenschap: Inzicht en handvatten voor nieuwe (formele) vormen 

van medezeggenschap aan de hand van voorbeelden en ervaringen van deelnemende 

zorgaanbieders. 

- Versterking Cliëntmedezeggenschap: Op basis van een (selfie)inventarisatie via 

dialoogsessies op alle locaties zijn verbeterpunten benoemd waar locaties zelf mee aan de 

slag kunnen. Ook zijn er punten waar het Cliëntenplatform een faciliterende rol in kan 

vervullen, zoals het verbeteren van de onderlinge contacten en informatie-uitwisseling 

tussen de cliëntenraden, faciliteren van organisatiebrede activiteiten en leerprogramma’s. 

- Tweespraak: Digitaal informatiesysteem waarmee cliënten en andere betrokkenen een 

online een signaal kunnen afgeven (een compliment, een idee of een verbetersuggestie) en 

in gesprek kunnen komen met professionals.  

- Inzet van Panelgesprekken in de wijkverpleging en regio: Gesprekken die worden 

georganiseerd door professionals met kleine groepen van cliënten/familieleden om 

ervaringen en ideeën op te halen. Waar dit instrument reeds gebruikt werd op locaties, is 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/
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een experiment opgestart om dit in te zetten om cliënten vanuit meerdere locaties en in de 

wijkverpleging bij elkaar te brengen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De nieuwe opzet van cliëntparticipatie moet begin 2019 voor de hele ZZG zorggroep 

geïmplementeerd en geborgd zijn. Bij de borging is een belangrijke rol weggelegd voor het 

Cliëntenplatform. Er moet blijvend worden gewerkt aan de veranderende rollen van 

cliëntmedezeggenschap en -participatie op alle niveaus. 

 

Tips & Tops 

- Echte cliëntenparticipatie moet van onderop opgezet worden en gaat zowel over zorg als over 

welzijn. Hierin bestaat geen one-size-fits-all principe en is dus altijd maatwerk. 

- Wat op locatie kan worden opgelost moet ook daar worden opgepakt. De andere ‘lagen’ en 

niveaus van cliëntmedezeggenschap zijn faciliterend hieraan. 

- Belangrijk is om op een ander niveau de verbinding te leggen tussen operationele en 

strategische onderwerpen die cliënten aangaan. Focus vanuit zorgstromen met de nabijheid van 

de lokale context van cliënten. 

- Bouw ruimte in voor een open dialoog op alle niveaus. Dit zal leiden tot inzicht en meer begrip 

voor de verbinding tussen vraagstukken en de leefwereld van cliënten. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zzg-zorggroep/  

https://www.zzgzorggroep.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medezeggenschap-de-zoektocht-van-zzg-zorggroep/  

 

 

 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zzg-zorggroep/
https://www.zzgzorggroep.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medezeggenschap-de-zoektocht-van-zzg-zorggroep/

