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Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK): Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 14 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie en revalidatiezorg. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’  

SZMK 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. 

 

SZMK werkt binnen al haar locaties aan het versterken van de eigen regie van bewoners door een 

nieuwe methode te ontwikkelen om kwaliteit van leven inzichtelijk te maken en te bevorderen. Deze 

methode vindt z'n weerslag in het meetinstrument 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?'.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Cliënten waarderen de nieuwe dialoogmethode, voelen zich gezien en 

gehoord. Ook de naasten en de cliëntenraad zijn enthousiast over de methode. Dit blijkt 

onder andere uit gesprekken met tussen de kwaliteitsmedewerkers en de themacoördinator 

met de cliëntenraad. Het instrument ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ laat volgens de 

projectleider zien hoe op een effectieve manier met een dialoog kan worden gewerkt en hoe 

wensen, behoeften en ervaringen van bewoners en hun naasten inzichtelijk kunnen worden 

gemaakt.  

- Professional: Met behulp van de dialoogmethode leren medewerkers om op een goede manier 

de dialoog te voeren. De dialoogmethode helpt medewerkers om beter aan te sluiten bij de 

behoeften van de cliënt en verder te denken over wat iemand belangrijk vindt. Groot voordeel 

is dat een eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV'er) nu zes bewoners heel goed kent. Veel 

medewerkers geven aan dat ze enthousiast zijn over de dialoogmethode en willen graag 

ambassadeur zijn. Een ambassadeur ondersteunt collega’s bij het werken met de dialoog.  De 

dialoog wordt verbonden met de inrichting van het zorgleefplan. Uitkomsten (denk aan 

afspraken over daginvulling) worden vertaald naar de dagelijkse zorg en ondersteuning. In 

periodieke gesprekken met medewerkers wordt gesproken over de dialoogmethode en hoe 

medewerkers die ervaren. Doel hiervan is het leren van elkaars feedback, ook ter 

optimalisering van de doelstelling.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Kwaliteitsinstrument 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?': Dit is een kwaliteitsinstrument 

waarmee EVV'ers de dialoog kunnen voeren met bewoners en hun naasten. Enerzijds om aan 

te sluiten bij behoeften en wensen van bewoners, anderzijds om cliëntervaringen te kunnen 

meten. Het instrument laat zien hoe op een effectieve manier met een dialoog kan worden 

gewerkt en hoe wensen, behoeften en ervaringen van bewoners en hun naasten inzichtelijk 

kunnen worden gemaakt. Van de dialoog wordt een verslag gemaakt, met een koppeling naar 

het zorgleefplan. Lees meer over de methode en bekijk de scorekaart.  

- Rapportage pilot cliënttevredenheidsmeting, mei-juli 2017: SZMK heeft een rapportage 

gemaakt over de inzet van ‘Hoe kan ik u van dienst zijn?’ binnen de organisatie en welke 

resultaten dit heeft opgeleverd. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Vragenlijst-in-gesprek-met-de-client.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Scorekaart-clienttevredenheid-smileys.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Rapportage-pilot-clienttevredenheidsmeting.pdf
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Vervolgstappen voor de toekomst  

Het project wordt uitgerold naar andere locaties van de organisatie. Begin 2018 is daarvoor een plan 

van aanpak gemaakt. De Cliëntenraad heeft aangegeven dat zij graag het aspect ‘Sociale veiligheid’ 

willen terugzien in het instrument. Sociale veiligheid’ betekent in dit verband de interactie tussen de 

cliënten: Voelt iemand zich veilig op de plek van verblijf?  SZMK neemt het thema ‘sociale veiligheid’ 

nu op in haar dialoogmethode.  

 

Tips & Tops  

- De projectleider raadt aan om snel de samenwerking te zoeken met collega-organisaties. 

Samen een instrument ontwikkelen is efficiënter en effectiever: het kost minder tijd en 

samen genereer je meer ideeën dan als enkele organisatie. Het kwaliteitsinstrument van SZMK 

is ontwikkeld in samenwerking met drie andere verpleeghuiszorgorganisaties. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-zorgcombinatie-marga-klompe-szmk/  

https://www.szmk.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/SZMK-PvA-uitrol-

cliëntenmeting.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-admin/upload.php?item=20356  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Scorekaart-clienttevredenheid-

smileys.pdf  
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