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Met de komst van het nieuwe Kwaliteitskader ontstond bij enkele kleinschalige woonzorginitiatieven de 
wens vorm te geven een manier om de kwaliteit die zij leveren zichtbaar en aantoonbaar te maken. 
Het basisidee werd in 2015 en 2016 ontwikkeld vanuit NetKW, een vereniging voor kleinschalige 
woonzorginitiatieven, en in 2017 verder uitgewerkt en verdiept door 6 kleinschalige 
woonzorginitiatieven (zowel uit de VVT als uit de VG-sector). Waardigheid & trots ondersteunde 
hierbij. Dit resulteerde in Kwaliteit@, een kwaliteitsconcept speciaal voor kleinschalige initiatieven. 
 
In dit artikel geven de 6 deelnemers de ontwikkeling en succesfactoren mee van de totstandkoming van 
Kwaliteit@. Ze vormden gezamenlijk de ‘werkkamer kleinschalige woonzorgvoorzieningen’ in het kader 
van Waardigheid en trots. Dit ging om de volgende instellingen: 

 De Oude Pastorie in Huizen http://www.oudepastoriehuizen.nl/  

 De Muzelaar in Alphen aan de Rijn http://www.demuzelaar.nl/  

 De Toekomst in Den Bosch: 
http://www.woondroomzorg.nl/Samenwerkingspartners/WoongroepdeToekomst/tabid/430/Defaul
t.aspx 

 Het Tweede Huis in Vlijmen http://www.het2ehuis.nl/  

 De Lindelaer Zorg in Maarn: http://www.delindelaer.nl/ 

 Woon- en zorghuis De Harmonie http://www.deharmonie-wonenmetzorg.nl/ 
 
 

Succesfactor 1: Intrinsieke motivatie en een gedeeld beeld van de 
gewenste impact. 
 
De ambitie van de werkkamer was welzijn in de zorg op een hoger plan te brengen. De kracht was dat 
er bij alle deelnemers een sterke intrinsieke motivatie was om hiermee aan de slag te gaan 
 
Dat bleek onder andere uit de grote frequentie waarop de leden van de werkkamer bij elkaar kwamen 
in hun eigen tijd (zowel de ondernemers als de deelnemende ouders). Maar ook uit de grote 
betrokkenheid en inzet, zowel tijdens de bijeenkomsten als tussen de bijeenkomsten door.  
 
Alle deelnemers gingen op hun eigen locatie en in hun eigen netwerk in gesprek over het in 
ontwikkeling zijnde concept. Ook andere kleinschalige woonzorginitiatieven zijn steevast meegenomen 
in de ontwikkeling. Met als resultaat dat de visie en tussenstappen in de vormgeving van Kwaliteit@ 
zich in de loop van het jaar als een soort olievlek verder verspreidden.  
 
Als startpunt voor de ontwikkeling van Kwaliteit@ zijn we aan de slag gegaan met het  
impact-canvas model (link naar canvas). Het format voor het canvas is afkomstig van: 
http://diytoolkit.org/tools/evidence-planning-2/ 
 
Het canvas ondersteunde om de verwachte impact te verhelderen, verwoord door de deelnemers aan 
de werkkamer Waarom wilde men deze ontwikkeling? Welke verwachtingen had men? Wat zouden 
valkuilen kunnen zijn in de ontwikkeling? Hoe zouden we deze kunnen vermijden? 
Pas daarna zijn we aan de slag gegaan met de inhoudelijke concept-ontwikkeling. 
 
Resultaat 
Het resultaat was een gezamenlijk beeld van de aanleiding en doelen die men met de ontwikkeling van 
het kwaliteitsconcept wilde bereiken.  

http://www.oudepastoriehuizen.nl/
http://www.demuzelaar.nl/
http://www.woondroomzorg.nl/Samenwerkingspartners/WoongroepdeToekomst/tabid/430/Default.aspx
http://www.woondroomzorg.nl/Samenwerkingspartners/WoongroepdeToekomst/tabid/430/Default.aspx
http://www.het2ehuis.nl/
http://www.delindelaer.nl/
http://www.deharmonie-wonenmetzorg.nl/
file://///srvnas01/groupdata/Vilans/WT/200+/TC/8.%20Kwaliteit/1.%20Werkmap/Werkkamer%20kleinschalige%20initiatieven%20(WD%20&%20Janneke%20H)/Bijeenkomst%202017.02.16/CANVAS%20Impact%20werkkamer%20kwaliteit%20kleinschalige%20initiatieven.pdf
http://diytoolkit.org/tools/evidence-planning-2/
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Succesfactor 2: Impliciete kennis expliciet maken ‘vanuit de 
bedoeling’. 
 
10 klantbeloften zijn gezamenlijk als uitgangspunt genomen. Om bij de essentie te blijven hebben we 
in de werkkamer besproken dat we “van binnen naar buiten” zouden werken en ontwikkelen. Alle 
deelnemers wilden geen groot bureaucratisch systeem vormgeven van leren, meten en 
monitoren maar juist dichtbij de dagelijkse praktijk blijven en alle zaken die al reeds worden 
gedaan en vastgelegd hierover.  
 
Dit betekende: we beginnen bij de dagelijkse praktijk, het perspectief van bewoners en medewerkers, 
en gaan hier vanuit. Als ondersteuning hebben we hierin het leefwerelddenken gehanteerd, ontleend 
aan het gedachtengoed van Wouter Hart (Verdraaide organisaties). 
 

Door met elkaar in gesprek te gaan 
over de 10 beloften die het 
uitgangspunt vormen, deze vanuit 
verschillende perspectieven te 
bekijken en te combineren met de 
betekenis die ze nu al hebben in 
de dagelijkse praktijk, hebben we 
impliciete kennis expliciet 
gemaakt.  
Het ging in deze gesprekken over 
de essentie van het dagelijks leven 
van bewoners van een 
kleinschalige woonzorgvoorziening, 
hun familie/mantelzorgers, 
medewerkers en de rol die de 
ouders (VG) en ondernemers (V&V) 
hierin spelen. 
 
We gingen in het gesprek over 
“waarom we doen wat we doen en 
wat daarin belangrijk is”.  
In de ontwikkeling van Kwaliteit@ 

zorgde dit ervoor dat we per klantbelofte de volgende vragen werden beantwoord: 

 Wat verstaan we onder deze belofte? (operationalisering) 

 Wat betekent deze belofte voor de cliënt? 

 Wat betekent deze belofte voor de medewerkers? 

 Wat betekent deze belofte voor de (ondersteuning vanuit) de organisatie? 
 
Alle deelnemende initiatieven beantwoordden deze vragen voor zichzelf en daarna hebben we ze 
groepsgewijs besproken. Door deze vragen allemaal afzonderlijk te beantwoorden en er vervolgens 
over in gesprek te gaan werd een gedeelde betekenis gegeven aan de klantbeloften. En werden deze 
tegelijkertijd waarneembaar en of meetbaar gemaakt.  
In 3 werksessies zijn alle opgehaalde resultaten bij elkaar gebracht op flipovervellen. Om vervolgens 
uitkomsten te combineren en gezamenlijk een passende formulering en uitwerking per klantbelofte te 
bepalen. 
 
Resultaat 
Het resultaat was een gedragen verdieping van de betekenis en invulling van de tien klantbeloften. Alle 
deelnemers waren het erover eens dat om deze 10 klantbeloften waar te kunnen maken kwaliteit 
noodzakelijk is.  
Impliciete kennis die zij gezamenlijk als netwerk van kleinschalige initiatieven bezitten, werd expliciet 
gemaakt. In woorden van de deelnemers: ‘Dit komt echt vanuit de leefwereld: dit is wat we doen. En 
dat hebben we nu ook visueel gemaakt’. De resultaten van deze uitwerking zijn later geborgd in 5 
bouwstenen die zorgen dat de klantbeloften in de dagelijkse praktijk handen en voeten krijgen en elke 
dag worden waargemaakt. Bijvangst van deze gesprekken was dat de initiatieven elkaar inspireerden 
en tips en ideeën uitwisselden op de 10 klantbeloften.  
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Succesfactor 3: ‘Praktijktoetsen’ en ontwikkelen in dialoog met 
cliënten, familie en medewerkers. 
 
Alle stappen zijn zoveel mogelijk gezet in co-creatie met medewerkers, familie en bewoners van alle 
locaties.  
Zo hebben de deelnemers vooraf input bij hen opgehaald en op een aantal momenten gedurende het 
proces de uitwerking getoetst. Hoe dat is gedaan verschilde per moment en per locatie. Een aantal 
voorbeelden: 

 Met de medewerkers besproken tijdens een medewerkersbijeenkomst. 

 In het kernteamoverleg besproken. 

 Met bewoners besproken met een kopje koffie erbij. 

 Aan de oudervereniging voorgelegd. 
 
Vaak zijn bestaande momenten (bijvoorbeeld: team overleggen of een avond voor cliënten/ouders) 
gebruikt om over Kwaliteit@ in gesprek te gaan. 
 
Praktijktoetsen 
Gedurende de verdere ontwikkeling zijn verschillende onderdelen in de praktijk “uitgeprobeerd” om 
daarna de geleerde lessen tijdens de werkkamerbijeenkomst naar nieuwe inzichten en 
aanpassingen/verbeteringen te vertalen. Een voorbeeld van een dergelijke ‘praktijktoets was het 
bespreken van de klantbeloften in een medewerkerstraining en het ‘testen’ van een aantal varianten 
van een gespreksleidraad en vragenlijst om bewoners- en familie- ervaringen op te halen.  
 
Reflectie 
Halverwege het jaar organiseerde de werkkamer een reflectiebijeenkomst waarin zowel collega-
initiatieven als experts mee konden denken. Het doel van deze reflectiebijeenkomst was om de 
ontwikkeling van Kwaliteit@ te toetsen aan de praktijk bij andere kleinschalige woonzorgvoorzieningen 
(Wat roept vragen op?, Voorziet Kwaliteit@ in een behoefte?, Wat wilt u aanvullen?) en om gebruik te 
maken van de kennis van experts (ondermeer Jan Coolen) in de ontwikkeling en de verbinding met het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.  
 
Van de reflectiebijeenkomst is een verslag gemaakt. 

Resultaat 
De kracht van deze 
wijze van ontwikkelen 
is dat de context goed 
is meegenomen. Met 
oog voor de diversiteit 
tussen de verschillende 
deelnemende 
initiatieven.  
 
Bijvangst was dat 
Kwaliteit@ door alle 
lagen en functies van de 
organisatie wordt 
uitgedragen.  Het 
concept leeft al echt. 
  
Daarnaast was het de 
start van een netwerk 
waarin samenwerken, 
uitwisselen en 

eigenaarschap al in de praktijk worden gebracht. Quote deelnemer aan de reflectiebijeenkomst: ‘ik 
voel me onderdeel van een geheel’. 
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Succesfactor 4: “Naast verdiepen ook verbreden en borgen.”  
 
De tweede helft van het jaar stond in het teken van de verbinding en verbreding. Bij verbinding ging 
het om gesprekken met stakeholders en het ophalen van ideeën en wensen. Een belangrijk onderdeel 
hiervan was de verbinding met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg. 
 
Stakeholders 
Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS, het Zorginstituut, de IGJ, zorgkantoren 
en Per Saldo. Kwaliteit@ is de vertaling van beide kwaliteitskaders, geconcretiseerd vanuit de 
dagelijkse praktijk van de kleinschalige initiatieven. Deze gesprekken zorgden voor adviezen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van het duidelijk maken hoe verbeterafspraken worden vastgelegd. Of: 
maak duidelijk dat je maatregelen hebt genomen op het gebied van medicatieveiligheid. Deze zaken 
zijn voor veel kleinschalige woonzorginitiatieven vanuit zichzelf vanzelfsprekend, maar vragen vanuit 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aandacht die ook zichtbaar dient te zijn.  
 
De initiatief nemende woonzorginitiatieven zijn, na de reflectiebijeenkomst en gesprekken met 
stakeholders, gestart met het schrijven van een beleidsdocument om de verbinding met de 
‘systeemwereld’ ook duidelijk te maken: Kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk met Kwaliteit@ 
In dit document wordt de relatie met beide kwaliteitskaders uitgebreid toegelicht.   
 
Startpresentatie 
In het kader van verbreding is een startpresentatie gehouden voor een grote groep belangstellende 
woonzorginitiatieven in Driebergen. Er was een brede belangstelling en aanwezigheid.  
 

In de bijeenkomst is gesproken over het 
concept, de toepasbaarheid voor diverse 
doelgroepen en de belangstelling om ermee 
te gaan werken. 
 
Quote werkkamerlid: ‘De grote belangstelling 
gaf ons de bevestiging dat we op de goede 
weg zijn.’ Lees hier het verslag van deze 
startbijeenkomst 
 
 
 
 
 
 

 
 

Borging en klaar voor het vervolg 
Om Kwaliteit@ te kunnen borgen en belangstellenden op de 

hoogte te houden hebben de initiatief nemende 
woonzorginitiatieven een eigen website gelanceerd waar 
informatie over Kwaliteit@ te vinden is: 
www.welzijnindezorg.nl 

 
Tevens zijn in december 2017 vier regionale 
informatiebijeenkomsten georganiseerd vanuit de 
initiatief nemende woonzorginitiatieven. Hiermee zijn ze 

zelf in de lead gekomen om het concept volgend jaar te gaan 
toepassen en te verbreden.  

  

http://www.welzijnindezorg.nl/
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Succesfactor 5: Ruimte voor diversiteit en voor ieders inbreng. 
 
Naast de successen waren er uiteraard ook de nodige hobbels op de weg. Momenten waarop 
verschillende perspectieven tot een ander beeld kwamen van wat er nodig was. Waarom heeft dit de 
ontwikkeling in dit geval eerder juist verrijkt dan in de weg gestaan?  
De conclusie was dat de werkkamer werd ervaren als een veilige omgeving waarin er ruimte was voor 
diversiteit en voor ieders inbreng: 

 Zowel voor deelnemers uit de V&V als uit de VG.  

 Zowel voor de ouderinitiatieven als voor de ondernemers.  

 Zowel voor geluiden uit de ‘leefwereld’ als voor argumenten uit de ‘systeemwereld’.  
 
En: zowel voor inhoudelijke expertise als voor strategisch inzicht.  
 
Resultaat 
Juist het accepteren en omgaan met diversiteit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat er nu een breed 
omarmd concept ligt dat vanuit de leefwereld is ontstaan. 
En tegelijkertijd een stevige basis is voor onderbouwing naar de buitenwereld toe.  
 
Als eindproduct ten behoeve van het programma Waardigheid en trots en daartoe ter deling met de 
sectoren V&V en Gehandicaptenzorg is een infographic ontwikkeld waarin Kwaliteit@ compact wordt 
samengevat.  
 

 
 
Vragen 
De ontwikkeling van Kwaliteit@ is begeleid door Wibout Dragt (thema coördinator) en Janneke Haan 
(Vilans). Zij zijn bereikbaar voor vragen naar aanleiding van dit procesverslag. 
w.dragt@vilans.nl en j.haan@vilans.nl 
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