
  

  

Deze infographic is een visuele weergave van Kwaliteit@ en is onderdeel van het traject Ruimte voor Verpleeghuizen, 2017. 
Op www.waardigheidentrots.nl staat meer informatie over de aanpak. De verdere ontwikkeling van kwaliteit@ is te volgen via www.welzijnindezorg.nl

Over Kwaliteit@ Kleinschalig wonen

Kwaliteit@ is een aanpak die de kwaliteit van 

kleinschalige woonzorginitiatieven zichtbaar en 

aantoonbaar maakt. Het kwaliteitskader vormt  

de basis. Kwaliteit@ is een verbijzondering van het 

kwaliteitskader voor kleinschalige woonzorg- 

initiatieven. Het bestaat uit een visie, klantbeloften 

en bouwstenen. Deze vormen samen de basis voor 

het handelen in kleinschalige woonzorginitiatieven 

die Kwaliteit@ dagelijks in de praktijk brengen.

De aanpak Kwaliteit@ gaat uit van 3 elementen: 

1 heldere visie
De visie bevat de volgende vertrekpunten:
•  kleinschaligheid; 
• de woonplek als het “thuis” van de bewoner; 
• de bewoner heeft regie over de invulling van 
 zijn/haar leven; 
• hoge mate van betrokkenheid van medewerkers en 
 persoonlijke aandacht voor bewoners en hun familie; 
• welzijn staat voorop, prettig wonen en goede zorg 
 dragen daar aan bij; 
• elke bewoner krijgt passende zorg en ondersteuning,   
 afgestemd op behoeften.

10 klantbeloftes
Deze visie wordt geconcretiseerd in 10 klantbeloftes die 
de kwaliteit niet achteraf, maar al aan de voorkant bepalen. 
Vanuit een integraal perspectief weten bewoners en 
bezoekers daardoor wat ze kunnen en mogen verwachten 
van de locatie. 

Hoe gaan we om met de 10 beloften: 
met 5 bouwstenen
Het voortdurend werken aan kwaliteit van welzijn,
zorg & ondersteuning volgens de klantbeloftes berust
op 5 bouwstenen: informeren, conformeren, signaleren, 
leren en waarderen.

http://www.waardigheidentrots.nl
http://www.welzijnindezorg.nl


  

Hier voel ik 
mij thuis

1

Mijn naasten 
voelen zich hier 

welkom en thuis

2

Ik hoor erbij en
 heb zinvolle 
bezigheden

3

Ik maak persoon- 
lijke afspraken over 

mijn welzijn

7

Ik heb 
medewerkers om 

mij heen die ik ken 
en vertrouw

8

Hier doe ik ertoe 
en mag ik mezelf 

zijn

6

Ik eet en drink 
naar wens

5

  De medewerkers 
nemen 

verantwoorde- 
lijkheid voor mij

9

De medewerkers 
zijn professioneel 

en werken met 
plezier

104

Ik krijg passende 
zorg en 

ondersteuning

De 10 klantbeloftes 

>   Het Kwaliteitskader vormt de basis. Kwaliteit@ is een verbijzondering geïnspireerd door de visie en kenmerken van kleinschalige woonzorginitiatieven in Nederland

>   Visie: Kleinschalig, zo thuis mogelijk, welzijn voorop, optimale eigen regie, korte lijntjes en persoonlijke aandacht

  
Hoe gaan we om met de 10 klantbeloftes?

10
Informeren Signaleren Leren & verbeteren Waarderen

+
Conformeren

Kwaliteit@ Kleinschalig wonen
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Ik woon hier graag. Ook mijn naasten komen hier graag. 
Waarom? Lees de 10 klantbeloftes.

Hier voel ik mij thuis Mijn naasten 
voelen zich hier 
welkom en thuis

Ik hoor erbij en heb 
zinvolle bezigheden

Ik eet en drink 
naar wens

1 2 3 5

• Ik voel mij veilig en geborgen
• Ik vind het hier schoon en gezellig
• Ik vind de sfeer fijn

• Mijn naasten worden gastvrij
 ontvangen
• Mijn naasten worden gezien en   
 gehoord
• Mijn naasten krijgen persoonlijke  
 aandacht

• Mijn mening telt en ik kan mijn   
 eigen gang gaan
• Ik word actief betrokken bij het   
 dagelijks leven
• Ik word gezien en respectvol 
 aangesproken

• Ik krijg gezond en gevarieerd eten  
 aangeboden
• Wij eten gezellig samen, bezoek is  
 ook welkom
• Mijn voedsel is veilig gekocht,   
 bewaard en bereid

Hier doe ik ertoe en 
mag ik mezelf zijn

6

• Mijn welzijn staat voorop
• Mijn wensen staan centraal
• Ik krijg oprechte aandacht

Ik heb medewerkers 
om mij heen die ik 
ken en vertrouw

8

• Ik en mijn naasten krijgen tijd en  
 aandacht
• Ik zie dagelijks vertrouwde 
 gezichten
• Ik krijg structuur, rust en 
 regelmaat

De medewerkers 
nemen verantwoor- 
delijkheid voor mij

9

• Ik en mijn naasten maken zich   
 geen zorgen en zijn gerust
• De medewerkers zijn alert op mijn  
 gezondheidsrisico’s
• Alle medewerkers werken goed   
 samen, voor mijn welzijn, zorg en  
 veiligheid

De medewerkers zijn 
professioneel en 
werken met plezier

10

• Ik ervaar dat de medewerkers   
 deskundig zijn op hun vakgebied
• Ik ervaar dat medewerkers van   
 elkaar leren
• Ik ervaar dat medewerkers het   
 iedere dag weer beter willen doen

Ik krijg passende 
zorg en 
ondersteuning

4

• Mijn gezondheid wordt in de gaten  
 gehouden
• Ik word op een prettige manier   
 ondersteund
• Mijn behoeften en wensen zijn   
 bekend

Ik maak persoon- 
lijke afspraken 
over mijn welzijn

7

• Ik word persoonlijk benaderd
• Mijn wensen en voorkeuren zijn   
 leidend
• Mijn afspraken worden 
 nagekomen

Wonen met Welzijn & Zorg

Eigen Regie Organisatie



  

Hoe gaan we om met de klantbeloftes? 
De 5 bouwstenen van kwaliteit@ Kleinschalig wonen

  

      
 

Informeren
Iedereen is op de 
hoogte van de beloften

Conformeren
Elke dag doen we, 
wat we beloven

Signaleren
Iedereen heeft hierin 
een rol

Waarderen
We laten ons graag 
toetsen

1 2 3 5

•  De 10 klantbeloften zijn voor 
 iedereen zichtbaar op een centrale  
 plek 
•  Basistraining klantbeloften voor  
 elke medewerker en vrijwilliger 
•  Klantbeloften betrekken bij 
 werving en selectie van 
 medewerkers 
•  Klantbeloften toelichten bij intake  
 van nieuwe bewoners/ families 
•  Brochure met een nadere 
 uitwerking van elke klantbelofte 

• Iedere dag opnieuw geven we   
 invulling aan onze beloften 
•  Iedere dag zetten we ons in om de  
 beloften waar te maken 
•  We helpen elkaar bij het realiseren  
 van de beloften 
•  We spreken elkaar aan als een   
 belofte dreigt te mislukken 

• Door bewoners, naasten, familie,  
 medewerkers 
• Door bezoekers, leveranciers,   
 professionals, etc.
•  Zowel klachten als complimenten  
 kunnen kenbaar worden gemaakt  
 middels meedenkformulieren.
•  Zowel persoonlijk op naam als   
 anoniem mogelijk 

Door het jaar heen vinden er tal van 
structurele beoordelingen plaats: 
•  2 x per jaar een bewoner/ 
 familiegesprek rondom het 
 welzijnsplan (ZLP) 
•  1 x per jaar een formele en 
 gerichte raadpleging door 
 bewoner en/of naasten 
•  1 x per jaar een formele en 
 gerichte raadpleging door de  
 medewerkers 
•  1 x per jaar een vast onderwerp   
 tijdens functioneringsgesprekken 
•  1 x per 2 jaar een toetsing door 
 een collegiale organisatie 
•  1 x per 2 jaar een toetsing door   
 onafhankelijke partij/visitatie 

Leren & verbeteren
We helpen elkaar 
verbeteren

4

• Meedenkformulieren per 
 omgaande beoordelen, bespreken  
 en afwikkelen 
•  Compensatie verstrekken als dank  
 voor verbeterkans 
•  Meedenkformulieren worden   
 bewaard als naslag en bewijs- 
 voering 
•  Beloften zijn een vast onderwerp  
 tijdens het maandelijkse team- 
 overleg 
•  Kennis en ervaringen worden   
 uitgewisseld binnen het netwerk 
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