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Zorggroep Ter Weel: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 24 locaties. Zorgsoorten: Dementiezorg, somatiek, revalidatie, verpleeghuiszorg, kleinschalig 

groepswonen en tijdelijke zorg 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,4 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

Zorggroep ter Wel 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? 

 

Met het verbeterplan Samenwerken aan kwaliteit van leven wilde Zorggroep Ter Weel de 

kwaliteitsmeting opnieuw vormgeven vanuit drie invalshoeken: 

- Tevredenheidsonderzoeken onder cliënten uitgevoerd door vrijwilligers 

- Interne audits: bewoners auditen bewoners 

- Cliënt centraal in bespreking van het zorgleefplan (ZLB) en/of multidisciplinair overleg (MDO)   

Deze drie instrumenten samen vormden de focus op de dialoog met de cliënt of diens 

vertegenwoordiger, de basis voor belevingsgericht werken. Zorggroep Ter Weel definieert dat met 

B.L.I.K. Dit staat voor: Begroeting van de cliënt, Luisteren naar de cliënt, Inleven en vooruitlopen en 

Kan niet bestaat niet.’ 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad is nauw betrokken bij de uitvoering van de gesprekken 

(audits). Het is volgens de cliëntenraad een mooi middel om bewoners te ondersteunen in 

zeggenschap. Volgens de projectleider waarderen bewoners de nieuwe instrumenten. De 

vernieuwde opzet van de zorgleefplan bespreking zorgt ervoor dat cliënten meer zeggenschap 

ervaren. Ze hebben meer inbreng en directer contact met de arts, teamleider en EVV-er. Het 

waarderingsonderzoek door vrijwilligers wordt ook goed ontvangen. Het contact tussen bewoner 

en vrijwilliger is waardevol en leuk, er wordt tijd vrijgemaakt om in gesprek te gaan met de 

bewoner. Dat bewoners andere bewoners auditen wordt positief ervaren. Bewoners vinden het 

leuk om op pad te gaan en de andere locaties en bewoners te bezoeken. Bewoners voelen zich 

opener en vrijer om te praten wanneer zij met elkaar in gesprek gaan in plaats van met 

medewerkers.  

- Professional: Volgens de projectleider waarderen medewerkers de vernieuwde opzet van de 

ZLB/MDO. Door het directe contact met de bewoners en/of naasten, kunnen zaken sneller worden 

opgepakt. Ook de feedback vanuit de audits en waarderingsonderzoeken wordt gewaardeerd. Dit 

leidt tot verbeterafspraken binnen teams. Zaken die eerst onbenoemd bleven, komen nu naar 

boven door bewoners (audits) en vrijwilligers (waarderingsonderzoek). Dit zijn bijvoorbeeld zaken 

die gaan over “kloppen bij binnenkomst” of “hoe wordt het eten geserveerd”. Tegelijkertijd 
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leggen de nieuwe instrumenten bloot dat er een cultuuromslag gewenst is. Medewerkers zijn nog 

terughoudend in het opzoeken van het “open” gesprek met bewoners en familie.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Interne audits door bewoners: Een kwaliteitsmeting in de vorm van het auditen van bewoners 

door andere bewoners. Voor de interne audit is er een werkgroep samengesteld die een 

procedure en vragen opgesteld hebben. De vragen zijn gerelateerd aan het belevingsgericht 

werken (B.L.I.K.). Ze worden ondersteund door een lid van de cliëntenraad, hij/zij begeleidt 

het gesprek, en een interne auditor die een verslag maakt en naderhand bespreekt met de 

auditoren (bewoners) en de geïnterviewde bewoners. Uitkomsten gaan naar de teamleider en 

het team, de cliëntenraad, en het management. De teamleider zal samen met het team een 

verbeterplan opstellen.  

- Waarderingsonderzoek door vrijwilligers: Een dialooggesprek met cliënten over de 

tevredenheid over zorg- en dienstverlening.  Ook voor het tevredenheidsonderzoek is er een 

werkgroep samengesteld. Deze bestond uit verschillende disciplines. De werkgroep is aan de 

slag gegaan met de vragenlijst. In de opgestelde vragenlijst zijn verschillende onderwerpen 

en disciplines meegenomen. Ook voor het tevredenheidsonderzoek is een korte procedure 

opgesteld, dit geeft de vrijwilligers meer sturing. 

- Beschrijving van kwaliteitsinstrumenten. In deze gezamenlijke publicatie van de themagroep 

Kwaliteit meten en verantwoorden 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. Interne audits met cliënt 

(bewoner audits), cliënttevredenheidsgesprekken vrijwilligers, nieuwe opzet multidisciplinair 

overleg (ZLB (Zorgleefplan Bespreking)) van Zorggroep ter Weel zijn hierin opgenomen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Zorggroep Ter Weel gaat de instrumenten en werkwijze door ontwikkelen via evaluaties en 

teamgesprekken. De volgende stap zal zijn om het belevingsgericht werken in de haarvaten van het 

werk en de organisatie te krijgen. Nu gaan ze ook de verbinding met het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg zoeken. Zorggroep Ter Weel is bezig met de Zeeuwse scholingsroute en wil het 

vernieuwde ‘meten en monitoren’ tot een vast onderdeel van het werk maken. Daarnaast zijn ze van 

plan nog een slag te slaan in de ondersteuning van medewerkers. Ook een cultuuromslag in 

klantgerichter werken is nog nodig.   

 

Tips & Tops  

- Bewonersaudits zorgen voor een ongedwongen gesprek over het dagelijks leven en welzijn.   

- Spreek als het gaat over bewoners niet ‘over hen’ maar ‘met hen’.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-ter-weel/  

http://www.terweel.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kwaliteitsmeting-bij-zorggroep-ter-weel-bewoners-

auditen-de-bewoners/  
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