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De Lange Wei: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: ZZP 5 en hoger, wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, 

individuele en groepsbegeleiding 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 8,5 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Anders en Beter 2.0’ 

De Lange Wei 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? 

 

De Lange Wei is aan de slag gegaan met het verbeterplan Anders en Beter 2.0. De Lange Wei 

ontwikkelt een nieuwe manier van werken. Het plan bestond uit 3 trajecten met de volgende 

doelstellingen:  

- Eigen regie cliënt en mantelzorg versterken m.b.v. regel-app Nettie: Verbinden van cliënten, 

mantelzorgers en medewerkers waarbij de betrokkenheid en participatie van de 

mantelzorgers toeneemt. Medewerkers zijn getraind in eigen regie versterkend werken. 

- Regelarme zorg; uitsluitend dat wat bijdraagt aan kwaliteit van leven: Het realiseren van 

regelarme zorg zodat de beschikbare tijd maximaal gebruikt wordt om cliënten te 

ondersteunen. 

- Leven zoals thuis met nieuwe vormen van toezicht en meten aan de basis: De vorm van 

toezicht past bij de wensen van de cliënten. De cliënt woont thuis en de medewerkers zijn 

‘te gast’. Teams zijn ‘eigenaar’ van het meten van kwaliteit en sturen samen op kwaliteit.  

 

Het verbeterplan Anders en Beter 2.0 stelt dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk zijn eigen leven kan 

blijven inrichten en eigen keuzes kan maken. Op het moment dat dit in mindere mate lukt, dan 

stimuleren, begeleiden en ondersteunen de medewerkers de cliënt en diens cliëntsysteem daarin. 

Het werken met integrale, zelfstandige professionele teams moet dit mogelijk maken. De Lange Wei 

is een transitie gestart naar kleinschalige zorgteams. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt en mantelzorger: Volgens de projectleider en de cliëntenraad zijn bewoners positief 

over de kleinschaliger zorgteams en over het feit dat iedere woongroep een eigen huiskamer 
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heeft gekregen. Er ontstaat meer ruimte en aandacht voor individuele wensen en voorkeuren. 

De persoonlijke aandacht en betrokkenheid komen als positieve punten naar voren uit recente 

reacties op ZorgkaartNederland. De Lange Wei behaalde daarnaast vier sterren voor 

“Gastvrijheidszorg met Sterren 2017”.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad is positief over de start van de  

prestatiecoaches en wil dat deze rol zich verder gaat doorontwikkelen. Metingen en analyses 

gebeuren op teamniveau. Eerste metingen zijn recent verricht. Effecten worden in 2018 

zichtbaar. Volgens de projectleider worden medewerkers geconfronteerd met een andere 

manier van kijken naar de cliënt. Tegelijkertijd ervaren ze een hoge werkdruk. De 

veranderingen vragen veel van management en teams.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Prestatiecoaches / prestatiematrix: Per team zijn prestatiecoaches benoemd voor 

onderwerpen zoals dagbesteding en roostering. Het gaat om onderwerpen die binnen de 

prestatiematrix, die de Lange Wei heeft ontwikkeld, vallen. Cliënt en medewerker vormen 

samen het team. Prestatiecoaches focussen op onderwerpen die van belang zijn en ertoe 

doen. 

- Kennisproduct Kwaliteit bij Zelfsturing: Een inspiratiedocument in cocreatie met 3 andere 

verpleeghuizen.  

- Prestatiemonitor: Een meetinstrument om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te meten. 

Input wordt gegeven door cliënten en of medewerkers afhankelijk van het te meten 

onderwerp. Prestatiecoaches voeren de metingen uit. Ze gebruiken hiervoor meetkaarten. 

Het meten van kwaliteit gebeurd nu in samenspraak tussen cliënt en het team. Het team 

heeft hierdoor direct invloed op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Bij De Lange Wei zien ze inmiddels de eerste resultaten van het meten van kwaliteit vanuit 

zelfsturende teams: “De nieuwe manier van werken is geland en we zijn nu bezig met de 

doorontwikkeling. De rollen in de teams zijn verdeeld, er zijn prestatiecoaches op diverse thema’s.” 

De Lange Wei gaat door op de ingeslagen weg. Ze besteden via verschillende routes aandacht aan 

bewustwording en klantgerichter werken. De organisatie gaat vol inzetten op: 

- Medewerkers motiveren en stimuleren om vanuit de nieuwe visie te werken. Ook vanuit deze 

visie kijken naar cliëntwaarderingsinstrumenten die passen bij de visie, cultuur en 

organisatie. 

- Inzetten op teamversterking en teamontwikkeling. Versterking en doorontwikkeling van de 

prestatiecoaches. 

 

Tips & Tops 

- Ondersteun medewerkers en cliënten met ICT, zoals door het aanbieden van tablets. 

- Zorg voor meer continuïteit in ondersteuning van de teams.  

- Zoek in de procesaanpak meer verbinding met management en de medewerkers en neem ze 

mee in de visie.   
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Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-lange-wei/ 

https://www.delangewei.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/kwaliteit-in-zelforganiserende-teams/ 

http://hetkompashardinxveld-giessendam.nl/deel-je-nieuws-artikel/de-lange-wei-behaalt-vier-

sterren-299148 
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