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Vanuit Waardigheid en Trots, ruimte voor ver
pleeghuizen, zijn 45 organisaties begeleid in de
ontwikkeling van werkwijzen & instrumenten*
voor het inzichtelijk maken en bevorderen van
de ervaren kwaliteit van leven. Door deze
organisaties is een variëteit aan instrumenten
ontwikkeld: van narratieve en observationele
instrumenten tot aan dialoog-ondersteunende
instrumenten en klassieke vragenlijsten. Daar
bij geldt dat de ene organisatie verder is qua
invoering dan de andere. Sommige organisaties
hebben een kant-en-klaar instrument ingevoerd
of aangepast, andere hebben gebruik gemaakt
van de wetenschap, weer anderen hebben geheel
zelfstandig een instrument ontwikkeld en getest.
Via deze publicatie wordt de opgedane kennis
en ervaring met de verschillende instrumenten
beschikbaar gesteld voor alle zorgaanbieders.
Het eerste deel van deze publicatie introduceert
het doel en toepassingsmogelijkheden.
Dit gebeurt in paragraaf 1 tot en met 5.
Het tweede deel van deze publicatie bevat een
introducerende en kernachtige beschrijving van
14 instrumenten, ontwikkeld door deelnemende
organisaties aan Waardigheid en trots, ruimte
voor verpleeghuizen.

Deel 1

Deel 2

Het doel en toepassingsmogelijkheden

De instrumenten

1

Doelgroep

1

Evean – One2ten

2

Doel beschrijvingen

2

Hanzeheerd – Gastvrijheidsbarometer

3

Meriant – Kwaliteitstool (H)erken wie ik ben

4

Pleyade – Clientwaardering in kwaliteitsdashboard

5

Stichting Humanitas – Clienttevredenheidsmonitor

3
4

 roces van oriëntatie, selectie en invoeren
P
van een passend instrument
Matrix instrumenten

6
7
8
9

 er Weel – Interne audits met cliënt (bewoner
T
audits), cliënttevredenheidsgesprekken vrijwilligers,
nieuwe opzet multidisciplinair overleg (MD0)
Zorgstroom – Kwaliteitsweb
De Hoven – Groninger Wellbeing Index (GWI)
Het Baken & Viattence – Beelden van Kwaliteit

10

Icare – Arenagesprek

11

I nterzorg & Markenheem - Waarmee kan ik u
van dienst zijn?

12

Liberein – Spiegelgesprek

13

De Leystroom – Clientwaardering

14

Zorggroep Maas & Waal – Doen wat nodig is

*In het vervolg gebruiken we voor de leesbaarheid de
term ‘instrumenten’. We doelen daarbij op werkwijzen &
instrumenten die worden gebruikt voor het inzichtelijk
maken en bevorderen van de ervaren kwaliteit van leven.
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Het doel en toepassingsmogelijkheden

1. Doelgroep

Deze publicatie is geschreven voor medewerkers
die zich bezighouden met het thema kwaliteit in
organisaties in de ouderenzorg (verpleeghuiszorg
en thuiszorg), zoals zorgmedewerkers, project
leiders en beleidsmedewerkers/staf. We vatten
deze functies in deze publicatie samen onder de
algemene noemer ‘kwaliteitsmedewerker’.

2. Doel beschrijvingen

Alle instrumenten zijn ingedeeld in een matrix op
basis van een aantal kenmerken. De matrix is bij
deze inleiding gevoegd. We hopen daarmee de keuze
voor een bepaald instrument makkelijker te maken.
De kernachtige beschrijvingen in de publicatie
bieden de kwaliteitsmedewerker ondersteuning
in het oriëntatieproces op instrumenten voor het
inzichtelijk maken van (de ervaren) kwaliteit
van leven. Doel is dat de kwaliteitsmedewerker
kan komen tot een voorselectie (shortlist) van
instrumenten die past bij de visie, cliëntengroep
en cultuur van de organisatie.
In deze publicatie worden instrumenten opgenomen
waar in het programma Waardigheid en Trots,
ruimte voor verpleeghuizen concrete ervaring mee
is opgedaan.

3. Proces van oriëntatie,
selectie en invoeren van een
passend instrument

Om te komen tot het invoeren van een passend
instrument is een aantal stappen te onderscheiden
die hierbij kunnen helpen. Deze paragraaf beschrijft
die stappen. Het kiezen van een passend instrument
wordt bepaald door de visie en context (doelgroep,
cultuur e.d.) waarin de organisatie zich begeeft.
Bijvoorbeeld: de visie van een organisatie heeft
‘altijd in verbinding’ als motto. Als die visie wordt
vertaald in gewenste kenmerken van een instrument,
zal een dialooginstrument mogelijk passend zijn,
om het ‘goede gesprek’ te voeren. Het is van belang
dat de kwaliteitsmedewerker in afstemming met
cliënten, naasten, medewerkers en management
de visie van de organisatie vertaalt in een aantal
kenmerken van een instrument dat men belangrijk
vindt. Dat helpt bij het keuzeproces.
De verschillende stappen zijn als volgt:
3.1 Oriënteren op instrumenten
De kwaliteitsmedewerker neemt kennis van
bestaande instrumenten in de sector, bijvoorbeeld
via deze publicatie.
3.2 Formuleren van kenmerken die men
belangrijk vindt
Bij de invoering van een nieuwe manier van werken
hebben betrokkenen (zoals cliënten, naasten,
medewerkers) vaak van tevoren al een beeld van de
gevolgen die het instrument voor hen kan hebben.
Het is belangrijk om deze beelden uit te wisselen,

p 1/4

om te komen tot een richting voor belangrijke
kenmerken. De ervaring in Waardigheid en Trots,
ruimte voor verpleeghuizen leert dat organisaties
een aantal mogelijke kenmerken benoemen.
De kenmerken waarop instrumenten worden
beschreven, zijn in overleg met de betreffende
verpleeghuiszorgorganisaties en met kennis
managers van Waardigheid en trots tot stand
gekomen. Deze kenmerken zijn hieronder
uitgewerkt en zijn leidend voor de indeling van
de publicatie.
a. Wat is het doel van het instrument?
Mogelijke doelen zijn: cliëntervaring
inzichtelijk maken, cliëntoordeel meten,
medewerkeroordeel meten, medewerker
ervaring inzichtelijk maken, vergroten van
lerend vermogen van teams. Van dit laatste
is sprake als de oordelen en ervaringen in
het team worden besproken (eventueel samen
met cliënten en familie) om zo bewustwording
en reflectie te bevorderen.
b. Welke manier van informatie verzamelen past
bij ons?
Mogelijke methoden zijn dialoog (in gesprek),
observatie, vragenlijst.
c. Is de verzamelde informatie te aggregeren?
d. Is tooling noodzakelijk voor het toepassen
van het instrument?
Tooling is het technische systeem (zoals een
app) dat wordt gebruikt om het instrument
te ondersteunen. Voorbeelden van tooling
die we zijn tegengekomen bij deelnemers:
PPP, QDNA, One2ten.
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e. Is het instrument aan te passen aan de eigen
situatie?
f. Is de uitvraag continu, periodiek of ad-hoc?
g. Vindt de uitvraag op individueel cliëntniveau of
op het niveau van een groep cliënten plaats?
h. Wie bevraagt cliënten en/of hun naasten?
Mogelijkheden zijn: medewerker bevraagt,
cliënten/naasten geven zelf input, onafhankelijk
persoon bevraagt.
In paragraaf 5 worden de instrumenten ‘gescoord’
op bovengenoemde kenmerken.
3.3 Beoordelen van instrumenten
De kwaliteitsmedewerker bekijkt welke
instrumenten voldoen aan de geformuleerde
kenmerken (ja, deels, nee). Deze exercitie leidt
tot een voorselectie (shortlist) van instrumenten
die passen bij de organisatie.
3.4 Verdiepende analyse
De kwaliteitsmedewerker gaat, in afstemming
met anderen in de organisatie, op basis van de
beschrijvingen in deze publicatie aan de slag met
een verdieping op de geselecteerde instrumenten.
Concrete acties die de kwaliteitsmedewerker zou
kunnen ondernemen, zijn:
• Samenstellen van een groep functionarissen
in de organisatie die betrokken worden bij de
keuze van een passend instrument.
• Vertalen van belangrijke kenmerken (uit stap 1)
in een concreet programma van eisen (inhoud
en techniek).
• Contact opnemen met de leverancier (indien
van toepassing) voor een demo en/of offerte.
• Brengen van een bedrijfsbezoek aan een collega
organisatie die al werkt met het instrument.

•

•

Schrijven van een businesscase (afweging
baten en kosten) voor de geselecteerde
instrumenten.
Scoren van de instrumenten aan het
programma van eisen.

•
•

3.5 Adviseren directie / bestuur
Op basis van de verdiepende analyse komt de
kwaliteitsmedewerker met een gericht advies aan
directie / bestuur voor de keuze van een instrument.

Pak het project stapsgewijs aan, maak
gebruik van voortschrijdend inzicht.
Evalueer regelmatig en stel zo nodig doel
stellingen bij.

Van belang: de matrix en de publicatie ondersteunen de eerste drie stappen van bovengenoemd
proces en helpt de kwaliteitsmedewerker om snel
met stap 4 te kunnen beginnen.

3.6 Invoeren instrument
Ongeacht het instrument dat wordt gekozen, leert
de ervaring van de organisaties in Waardigheid
en trots, ruimte voor verpleeghuizen dat aan een
aantal punten aandacht moet worden besteed
om te komen tot een effectieve invoering van het
instrument.
Versterk draagvlak en enthousiasme bij cliënten,
naasten en medewerkers:
• Leg uit hoe het instrument helpt om de visie
van de organisatie concreet te maken.
• Geef aan wat cliënten, naasten en medewerkers
er (op termijn) beter van worden.
• Heb aandacht voor de belemmeringen die
ervaren worden en stuur bij als dit nodig is.
• Vier en deel successen.
Zorg voor een effectieve projectorganisatie:
• Zorg dat cliënten, naasten en medewerkers
meedoen in het project.
• Doe een pilot op niveau van een locatie,
waar in iedereen meedoet.
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Alle instrumenten in deze publicatie zijn als volgt te scoren op de verschillende kenmerken:

Het Baken & Viattence

Evean

Hanzeheerd

De Hoven

Humanitas

Icare

Interzorg & Markenheem

Kenmerken:
(meerdere antwoorden mogelijk!)

Doel instrument?
Maakt cliëntervaringen inzichtelijk
Meet cliëntoordeel (cijfer of smiley)
Maakt medewerkervaring inzichtelijk
Meet medewerkeroordeel
Stimuleert lerend vermogen team
Hoe wordt informatie verzameld?
Dialoog cliënt/naasten en medewerker
Vragenlijst (schriftelijk of per mail)
Observatie
Is de informatie te aggregeren?
Is ‘tooling’ noodzakelijk voor toepassing?
Is het instrument aan te passen?
Ja, op organisatieniveau
Ja, op teamniveau
Nee
Hoe wordt het instrument ingezet?
Continu beschikbare uitvraag
Periodieke uitvraag
Ad-hoc uitvraag
Uitvraag bij individuele cliënt of groepen van cliënten?
Individuele cliënt
Groep van cliënten
Wie bevraagt cliënten en/of naasten?
Medewerker

Cliënt en/of naasten geven zelf input
Cliëntenraad/vrijwilligers
Onafhankelijke personen/externen
p 3/4
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4. Matrix instrumenten (2 pagina's)
Instrumenten:

1

2
3
4
5

6
7
9
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Alle instrumenten in deze publicatie zijn als volgt te scoren op de verschillende kenmerken:

De Leyhoeve

Liberein

Meriant

Pleyade

Ter Weel

ZMW

Zorgstroom

Kenmerken:
(meerdere antwoorden mogelijk!)

Doel instrument?
Maakt cliëntervaringen inzichtelijk
Meet cliëntoordeel (cijfer of smiley)
Maakt medewerkervaring inzichtelijk
Meet medewerkeroordeel
Stimuleert lerend vermogen team
Hoe wordt informatie verzameld?
Dialoog cliënt/naasten en medewerker
Vragenlijst (schriftelijk of per mail)
Observatie
Is de informatie te aggregeren?
Is ‘tooling’ noodzakelijk voor toepassing?
Is het instrument aan te passen?
Ja, op organisatieniveau
Ja, op teamniveau
Nee
Hoe wordt het instrument ingezet?
Continu beschikbare uitvraag
Periodieke uitvraag
Ad-hoc uitvraag
Uitvraag bij individuele cliënt of groepen van cliënten?
Individuele cliënt
Groep van cliënten
Wie bevraagt cliënten en/of naasten?
Medewerker

Cliënt en/of naasten geven zelf input
Cliëntenraad/vrijwilligers
Onafhankelijke personen/externen
p 4/4
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De instrumenten

1 Evean

2 Hanzeheerd

3 Meriant

4 Pleyade

5 Stichting Humanitas

6 Ter Weel

7 Zorgstroom

8 De Hoven

9 Het Baken & Viattence

10 Icare

11 Interzorg & Markenheem

12 Liberein

13 De Leystroom

14 Zorggroep Maas & Waal

One2ten

Cliënttevredenheidsmonitor

Beelden van Kwaliteit

Cliëntwaardering

Gastvrijheidsbarometer

Interne audits met cliënt
(bewoner audits), cliënt
tevredenheidsgesprekken
vrijwilligers, nieuwe opzet
multidisciplinair overleg
(MDO)
Arenagesprek

Kwaliteitstool (H)erken wie
ik ben

Kwaliteitsweb

Waarmee kan ik u van
dienst zijn?

Cliëntwaardering in
kwaliteitsdashboard

Groninger Wellbeing
Index (GWI)

Spiegelgesprek

Doen wat nodig is
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1 Evean

One2ten

Kerngegevens organisatie
Evean is een grote zorgorganisatie op het gebied
van verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord
Holland. Bij Evean werken circa 5.500 medewer
kers. Zij geven zorg en ondersteuning aan zo’n
2.000 cliënten vanuit één van de 16 intramurale
locaties. Ook wordt aan zo’n 5.500 cliënten ver
zorging en ondersteuning thuis geboden.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Bij Evean heeft de Groninger Wellbeing Indicator
een prominente rol gekregen sinds begin 2017.
De Groninger Wellbeing Indicator (GWI) is een
screening- en meetinstrument ontwikkeld door
professor J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar ouderen
geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur Leyden Academy. Het nieuwe elektronische
cliëntdossier dat is ingevoerd, heeft de acht
domeinen van de GWI als basis.
De Groninger Wellbeing Indicator geeft inzicht in
leefplezier en welbevinden. Door de inzet van de
GWI wordt duidelijk hoe de cliënt zijn welbevinden
ervaart, waar het goed gaat en waar knelpunten
zitten. Het meten van totaal welbevinden vindt
plaats door inzicht te krijgen in de domeinen die
ertoe doen voor de bewoner. De GWI is ook vertaald naar medewerkers. Ook zij kunnen aangeven
hoe zij welbevinden ervaren in hun werk. Niet elke
bewoner en medewerker schrijven hetzelfde belang
toe aan een domein. Per domein wordt bepaald
hoe belangrijk deze is in het bepalen van totaal
welbevinden. Uiteindelijke doel is om de verbeterpunten voor zowel bewoner als medewerker zo te

Naar
deel 1
effectueren, dat beiden elkaar positief beïnvloeden.
De GWI is ook als basis gebruikt voor het instrument
dat het gesprek met de bewoner over welbevinden
ondersteunt. Dit meetinstrument is een applicatie
op de iPad en is samen met One2ten ontwikkeld.
In het welbevindengesprek en in deze app komt
het belang van de domeinen aan de orde, het cijfer
dat de bewoner op dit domein zou willen ervaren
(streefnorm) en de beoordeling van dit domein in
de dagelijkse praktijk.
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• bewoners die zich nog goed kunnen
uitdrukken (psychogeriatrie en somatiek);
• naasten/eerste contactpersonen van cliënten
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken;
• medewerkers.
3. Doel van het instrument
Doel van het instrument is het verhogen van de
kwaliteit van leven en de kwaliteit van het werken
door:
• Ken je cliënt en medewerker o.b.v. de
domeinen van de GWI: wat is belangrijk?
• Clientoordeel: welk cijfer geeft de bewoner
en de medewerker aan welbevinden?
• Cliëntervaring: wat gaat er goed en wat kan
er beter op de aspecten die de bewoner en
medewerker belangrijk vinden.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Het werken met de GWI zorgt ervoor dat mede
werkers meer aandacht hebben voor welbevinden
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en de verschillende aspecten die hierbij een rol
spelen. Op dit moment is het meetinstrument nog
niet gekoppeld aan het ECD. Met andere woorden
de informatie die door het gesprek met One2ten
verkregen wordt, krijgt nog geen automatische plek
in het cliëntdossier. Op termijn zal dit wel zo zijn.
De waarde van dit instrument voor de bewoner zit
nu in het feit dat per team duidelijk wordt welk
domeinen van welbevinden het belangrijkste zijn.
De bewoner kent een minimaal cijfer toe aan de
verschillende domeinen. Daarna scoort de bewoner
de domeinen met een cijfer dat uitdrukt hoe hij/zij
de domeinen daadwerkelijk ervaart. Het belang
van de domeinen samen met de streefnorm en de
ervaring in de praktijk geven de zorgmedewerkers
informatie om te bepalen waar zij zich op gaan
richten.
5. Werkwijze instrument
In de vraagmethodiek staat het welbevinden van
de bewoner en de medewerker centraal. Zij geven
antwoord op vragen welke domeinen het belangrijkste zijn, over wat de streefnorm zou moeten zijn,
en hoe deze in de praktijk wordt ervaren. De score
(1=zeer slecht, 10=uitstekend) zelf is niet het allerbelangrijkst, de vraag hoe en waarom deze score
tot stand komt wel. Wat gaat wel goed? Wat gaat
minder goed? Wat kan verbeterd worden? De focus
ligt op de verbeterpunten. En niet eenmalig, maar
continue, zodat je volgt hoe effectief verbeteringsprocessen worden uitgevoerd. Interviewers nemen
de vragenlijsten met ondersteuning van tablets af.
De antwoorden worden realtime verwerkt in een
overzichtelijk dashboard.
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Werkwijze bewoners in stappen:
1. Werven van interviewers (vrijwilligers)
2. Opleiden van interviewers in de methodiek en
ondersteunende app
3. Interviewen van bewoners
4. Bespreken van de resultaten op afdelings
niveau door verbetercoaches in de teams
5. Bespreken van de resultaten op organisatie
niveau in het MT
6. (Op termijn: de resultaten van de interviews
komen automatisch terecht in het ECD. Net als
one2ten is het ECD ook gebaseerd op de 8 domeinen van de Groninger Wellbeing Indicator)
Werkwijze medewerkers:
1. Medewerkers worden in voorbereiding op
het functioneringsgesprek uitgenodigd om
One2ten voor medewerkers in te vullen.
6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Het instrument voor bewoners bevat de domeinen
van de Groninger Wellbeing Indicator:
1. eten en drinken
2. slapen en rusten
3. relaties en contacten
4. actief zijn
5. jezelf redden
6. jezelf zijn
7. gezond voelen lichamelijk en mentaal
8. plezierig wonen
De GWI bestaat uit drie stappen. Allereerst vraagt
de interviewer welke domeinen belangrijk zijn voor
de cliënt. Vervolgens vraagt de interviewer hoe
tevreden de cliënt is over deze belangrijke domeinen
en welk minimum rapportcijfer (streefnorm) dit

domein zou moeten hebben. Ten slotte wordt door
gevraagd over de belangrijke domeinen. Wat gaat
er goed? Wat kan beter?

Ook voor medewerkers is een variant van de GWI
ontwikkeld. Daarbij zijn de onderstaande domeinen
bepaald:

b. Bij wie?
Bij bewoners, mantelzorgers van bewoners met
dementie en medewerkers. In de pilot zijn de
vragen aan bewoners en familie door de EVV-er van
een andere afdeling gesteld. Er wordt nu een vaste
groep vrijwilligers geworven om de metingen af te
nemen en de gesprekken te voeren.
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c. Op welke wijze?
De interviewer stelt vragen op basis van de Groninger
Wellbeing Indicator. Dit gesprek wordt ondersteunt
door een applicatie op de iPad en vindt twee keer
per jaar plaatst.
In de pilot duurde het stellen van de vragen 10 à 15
minuten.
• In het gesprek geeft de bewoner de belangrijkheid van de domeinen aan
• De bewoner geeft van de belangrijke
domeinen aan wat de minimale score zou
moeten zijn (streefnorm)
• Vervolgens wordt gemeten wat de bewoners
en de mantelzorgers met betrekking tot het
onderwerp in de praktijk ervaren heeft.
• De norm wordt samen met de uitkomst en de
belangrijkheid van het item in een dashboard
getoond.

d. Op welk niveau?
De vragen worden gesteld op individueel niveau
en anoniem vastgelegd. Vervolgens worden de
antwoorden geaggregeerd naar team-, locatie- en
organisatieniveau.
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e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
De vragen worden anoniem ingevuld. Er is (op dit
moment nog) geen koppeling mogelijk met het
ECD. Hierdoor zijn individuele verbeterwensen niet
inzichtelijk.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Aggregatie is mogelijk op team, locatie en organisatie
niveau. Voorbeeld rapportage:

7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De acht domeinen van de Groninger Wellbeing
Indicator, ontwikkeld door professor J.P.J. (Joris)
Slaets, dienen als basis voor het meetinstrument. De
GWI geeft inzicht in het leefplezier en welbevinden
van de cliënt. Op deze manier wordt duidelijk hoe
de cliënt zijn welbevinden ervaart, waar het goed
gaat en waar knelpunten zitten. Deze informatie
kan worden gebruikt om samen met de cliënt op
zoek te gaan naar oplossingen en naar optimale
ondersteuning voor het behouden of vergroten van
het leefplezier.
Voor medewerkers is de vragenlijst op basis van
GWI in One2ten hetzelfde opgebouwd als voor
bewoners. De medewerkers geven aan welke
domeinen ze belangrijk vinden, wat de streefnorm
is en hoe ze dit in de praktijk ervaren. Dit sluit aan
op de manier waarop het functioneringsgesprek is

opgebouwd. Deze is ook op basis van 8 domeinen
aangevuld met de kernwaarden van Evean. De
antwoorden van de medewerkers zijn net als de
input van bewoners en familie input voor het
bepalen van de prioriteit in het team.
Evean is op basis van de ervaring in de pilot aan
het bekijken hoe het proces nog te verbeteren is.
Wanneer worden de resultaten besproken en met
wie dan? Hoe wordt dit teruggekoppeld aan bewoners en familie? Het idee is om de ervaring van Icare
met spiegelgesprekken hiervoor te gebruiken. In de
volgende fase van het instrument wordt een directe
koppeling tussen het ECD en One2ten gemaakt. Dit
betekent dat de ingevoerde gegevens rechtstreeks
op de juiste plek terecht komen in het ECD. Op dit
moment zet Evean One2ten in op haar intramurale
locaties. De wens is om de hele organisatie met
hetzelfde instrument te laten werken, aangepast
aan de doelgroep, hierbij denkend aan een variant
voor extramuraal en GRZ.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het instrument is specifiek ontwikkeld naar
wens van Evean en daarmee aangepast naar hun
inhoud en context. Daarnaast is het mogelijk om
het instrument per doelgroep aan te passen.
9. Kosten
De externe kosten bestaan uit licentiekosten
en interne kosten om per locatie training en
begeleiding te doen.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Het instrument is gepilot op de locatie Guisveld en
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de locatie Oosterveld, twee van de 16 intramurale
locaties van Evean in Noord-Holland. Medewerkers
en bewoners moesten wennen aan het gebruik van
het instrument. Wifiproblemen zijn opgelost door
3G. Het instrument is niet ingewikkeld, maar het
oprecht en objectief vragen stellen blijkt nog best
lastig. De vragen dienen niet sturend gesteld te
worden en er dient doorgevraagd te worden.
Bovendien dienen de vragen geplaatst te worden in
de specifieke situatie van de bewoner. Als het gaat
om het domein ‘jezelf redden’ en je bent eenzijdig
verlamd, dan gaat deze vraag over de mogelijkheden die een bewoner ziet om in het hier en nu nog
zaken te verbeteren.
Op basis van ervaringen van collega zorgorganisatie
Meander heeft Evean voor medewerkers op locatie
een workshop ontwikkeld.
11. Randvoorwaarden
• Goed werkende IPads
• Goed opgeleide en competente interviewers
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Het inzichtelijk maken van cliëntervaring,
betekent nog niet dat ook de bijbehorende
verbeteracties goed worden opgepakt door
individuele medewerkers of teams. Vandaar
dat Evean kiest voor het opleiden van ongeveer
8 procent van het personeelsbestand als
verbetercoach.
• Momenteel worden op alle locaties workshops
georganiseerd. Het gesprekshulpmiddel
GWI wordt uitgelegd en deelnemers oefenen
hiermee. Ook regionale cliëntenraadsleden zijn
hiervoor uitgenodigd om zelf te ervaren hoe dit
in de praktijk werkt.
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13. Unieke kenmerken instrument
• Een cliëntwaarderingsinstrument dat is
gebaseerd op het gedachtegoed van de
Groninger Wellbeing Indicator.
• Het instrument biedt concrete aanknopingspunten voor het verhogen (of handhaven) van
de tevredenheid van de cliënt en het
verbeteren van de kwaliteit van leven.
• De systematiek van uitvragen van cliënt
oordeel en waardering sluit aan bij de opbouw
van het ECD.
• Het vragen van bewoners, maar ook het
vragen van medewerkers geeft input voor
verbeteringen.
14. Contactinformatie
Evean: programmamanager Judith Flens:
06-51661955
Leverancier: One2ten: Vaartweg 23G, 1401 RA,
Bussum. Voor informatie in eerste instantie
Evean benaderen.
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2 Hanzeheerd

Gastvrijheidsbarometer

Kerngegevens organisatie
Hanzeheerd levert intra- en extramurale zorg
vanuit twee woonlacties, de Bongerd in Hattem
en Brinkhoven in Heerde. Bij Hanzeheerd wonen
zo’n 140 ouderen intramuraal. Circa 230 cliënten
krijgen zorg en begeleiding thuis (extramuraal).
Bij Hanzeheerd is circa 140 FTE aan personeel in
dienst.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Hanzeheerd heeft de missie om ‘gastvrije zorg te
leveren zoals het hoort’. Naar aanleiding hiervan is
Hanzeheerd in 2015 een samenwerking aangegaan
met toeleverancier IFC voor de inzet van de gast
vrijheidsbarometer. De Gastvrijheidsbarometer
geeft de mogelijkheid om in dialoog te gaan met
cliënten en hun netwerk, bezoekers, medewerkers
en andere betrokkenen over hoe zij zorg en dienstverlening ervaren.
De Gastvrijheidsbarometer is gebaseerd op het
gevalideerde PGO-model. Dit model komt uit
de horeca en gaat over de drie-eenheid tussen
product, gedrag en omgeving. Het gaat hierbij om
de afstemming van wat je eet, in welke sfeer je
dat doet en de gastvrijheid die je hierbij ervaart.
De gastvrijheidsbarometer is vertaald naar de
zorg en naar verpleeghuiszorg in het bijzonder.
Het instrument en de bijbehorende vragenlijst
zijn ontwikkeld samen met Saxion hospitality
business school. Onderwerpen die in de gast
vrijheidsbarometer aan de orde kunnen komen:
belevingsaspecten van kwaliteit van leven,
behandeling en zorg, eten en drinken,

Naar
deel 1
schoonmaak, vrijheid, veiligheid, bejegening,
gedrag van de medewerkers en een prettige
omgeving.
De PGO-aspecten Product, Gedrag en Omgeving
worden meetbaar gemaakt door antwoorden met
behulp van smilies op een vijf puntenschaal. Daarnaast kun je ook open vragen beantwoorden en
ideeën en suggesties geven.

2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten/eerste contactpersonen van cliënten
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken;
• externen uit de wijk en buurt.
3. Doel van het instrument
Het doel van het instrument is om cliëntoordeel en
cliëntervaring op een objectieve manier te achterhalen. Aangezien meerdere organisaties werken
met de Gastvrijheidsbarometer kunnen zorgorganisaties onderling vergeleken worden (o.a. de
NPS-score). De resultaten van de interviews en
enquêtes worden direct zichtbaar in een dashboard
met een digitale rapportage en aan de teams
aangeboden. De teams zien zelf waar het goed gaat
op de eigen afdeling en wat ze kunnen verbeteren.
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4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De interviews worden afgenomen door ervaren
interviewers die hiervoor een training hebben
gevolgd. De gesprekken worden gevoerd door
mensen van wie de bewoners niet afhankelijk zijn.
Deze twee aspecten zorgen ervoor dat bewoners
vrijuit kunnen spreken.
De uitkomsten van de interviews worden overzichtelijk in een digitaal dashboard aangeboden en
besproken met alle betrokkenen (medewerkers,
cliëntenraden, familie, management en RvB). Het
dashboard geeft de mogelijkheid om per team de
resultaten in te zien. De resultaten worden per team
besproken en naar aanleiding hiervan worden
verbeteracties afgesproken.
5. Werkwijze instrument
Zowel medewerkers van de toeleverancier van de
gastvrijheidsbarometer (IFC) als leden van de
cliëntenraad van Hanzeheerd nemen de vragen van
de Gastvrijheidsbarometer af. Deze cliëntenraadsleden zijn hiervoor getraind door IFC. De vragenlijst is
samen met Hanzeheerd opgesteld. Het betreft
vragen in de categorieën die eerder genoemd zijn:
Product, Gedrag en Omgeving. Deze vragenlijst kan
jaarlijks worden aangepast en door IFC worden
gevalideerd. De gegevens worden tijdens of na de
afname in het instrument gezet. Het bijbehorende
dashboard van de gastvrijheidsbarometer is realtime beschikbaar. IFC verzorgt de periodieke evaluatie van de toelichtingen. Om de Gastvrijheidsbarometer goed te laten landen in de organisatie en alle
betrokkenen enthousiast te krijgen voor het verbeterproject, is het van belang om de volgende onderdelen uit te voeren:
1. Voorbereiding: (oriëntatie opdrachtgever,
planning opstellen, profielschets objectieve
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

interviewer aanleveren, interviewers werven,
PGO-vragenlijsten per doelgroep opstellen,
goedkeuring vragenlijsten door Saxion HBS,
testen van de PGO-vragen)
Communicatie (communicatieplan opstellen,
kick-off bijeenkomst, training Betrokkenheid)
Meten (instructie interviewers, planning interviews, uitvoeren interviews)
Resultaat (training dashboard, tussenevaluatie,
verbeter overleg inplannen)
Evaluatie (evaluatierapport opstellen, evaluatieworkshops, training Geef en Beleef)
Borging verankering (verbeterplan opstellen,
continu verbeteren, training Zelf Organiseren)
Trainen en coachen (afhankelijk van de behoefte individueel of als team coachen)
De Finale (medewerkers of teams presenteren
de verbetersuccessen aan de betrokkenen)

6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
De organisatie bepaalt zelf over welke thema’s zij
informatie wil verzamelen. Dit zijn allerlei onderwerpen binnen de organisatie. De organisatie
bepaalt de focus en gaat samen met IFC de juiste
PGO vragen samenstellen. Dit varieert van de
ontvangst op de locatie tot de behandeling en
verpleging op de afdeling. Het PGO-model is universeel en zet je voor elk onderwerp in. Wanneer
een cliënt tevreden of ontevreden is, is het belangrijk dat de interviewer goed doorvraagt om te
achterhalen waarom de respondent dit antwoord
geeft. Door het interview goed op te bouwen,
ontstaat er een goed gesprek, voelt de cliënt zich op
zijn gemak en geeft hij eerlijke antwoord en vertelt
hij zijn verhaal.

b. Bij wie?
Interviews worden afgenomen bij cliënten, familie,
naasten en bezoekers.
c. Op welke wijze?
De interviewers verzamelen informatie tijdens de
ontvangst, het zorgproces, in de huiskamer, op het
appartement of in het restaurant. De interviewers
maken gebruik van een IPad, laptop of schriftelijke
vragenlijst. Een onafhankelijke interviewer stelt de
vragen en krijgt een oordeel over verschillende
onderwerpen. Bij Hanzeheerd is deze onafhankelijke
interviewer een cliëntenraadslid of een medewerker
van een andere afdeling. Het is niet de bedoeling
dat de eigen zorgmedewerker de cliënt bevraagt. De
gastvrijheidsbarometer is tot nu toe bij Hanzeheerd
1 keer per jaar uitgevoerd. Het idee is om deze cyclus
aan te passen naar 2 keer per jaar. Het afnemen van
het interview kost 45 minuten tot een uur.
d. Op welk niveau?
De gegevens worden verzameld op individueel
cliëntniveau. De interviews en enquêtes zijn
anoniem. De resultaten zijn zichtbaar per afdeling
en locatie.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Aangezien de gegevens anoniem worden verzameld
door een onafhankelijke interviewer, is de informatie
niet gemakkelijk beschikbaar voor verbeteringen
op individueel cliëntniveau. In de praktijk komt het
voor dat een interviewer ervaringen hoort waarvan
hij of zij inschat dat er op korte termijn actie ondernomen kan/dient te worden. De interviewer vraagt
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dan toestemming aan de bewoner om de ervaring
te delen met de organisatie. Alleen als de bewoner
hiermee akkoord gaat, wordt dit besproken met het
aanspreekpunt op de afdeling.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie gebeurt in het dashboard. De
resultaten zijn op verschillende niveaus zichtbaar te
maken. Bij de standaardvragen is benchmarken met
andere zorgorganisaties mogelijk.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De Gastvrijheidsbarometer is een wetenschappelijk
verantwoord meetinstrument en is door IFC BV
samen met de Saxion hospitality business school
(Saxion HBS) in Deventer ontwikkelt. Samen met
de lectoren en afstudeerders is er vanaf 2010
intensief gewerkt aan een valide en betrouwbaar
meetinstrument voor de zorgsector. Vanuit de
Saxion HBS zijn de senior lectoren en onderzoekers
Ruth Pijls en B.H. Groen MSc PhD betrokken bij de
Barometer ontwikkeling.

De Gastvrijheidsbarometer is gebaseerd op het
gevalideerde PGO-model. De PGO-aspecten
Product, Gedrag en Omgeving zijn meetbaar.
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Een voorbeeld rondom eten en drinken:
• Product: het eten en drinken is voor mensen
een belangrijk moment van de dag. Aandacht
voor het eten en zelf aangeven hoeveel je wil
eten, verbeteren de waardering voor het eten
en drinken en verhogen de beleving en het
welbevinden.
• Gedrag: mensen ervaren gastvrijheid als ze zich
welkom voelen, menselijk worden benaderd,
regisseur zijn over hun eigen leven en eigen
verantwoordelijkheden hebben.
• Omgeving: al in de jaren tachtig is onderzoek
gedaan naar de beleving van mensen. Sindsdien is er veel aandacht voor de leefomgeving
binnen zorgorganisaties. Een prettige omgeving
heeft een positieve invloed op onder andere
stemming, welbevinden, concentratie en stress.
Er wordt volop gewerkt aan het toetsen van de
methodiek. Er is overleg met Saxion HBS over de
betrouwbaarheid van de gegevens. Er is een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met Saxion
HBS die de barometer ontwikkeling en innovatie
stimuleert en aanjaagt.
De Gastvrijheidsbarometer wordt in samenwerking
met de universiteit van Twente verder doorontwikkeld. Met prof. dr. ir. B.P. (Bernard) Veldkamp, een
dataspecialist en zijn team gaan ze de barometer
gegevens analyseren. Het doel is om de informatie
uit de barometer optimaal te benutten en beschikbaar te maken voor alle betrokkenen.
Doorontwikkeling van gastvrijheidsbarometer
naar welbevinden barometer
Voor de mensen met dementie die thuis wonen,
in een woonzorg-complex of in een verpleeghuis,
wordt er op dit moment een Welbevindenbaro
meter ontwikkeld. De Welbevindenbarometer is

een barometer om het welbevinden te meten voor
mensen met dementie. Zo krijgen mensen met
dementie een stem. Er wordt gewerkt met thema’s
gerelateerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Door middel van observaties en gesprekken
aan de hand van een simpele methodiek vorm je
een beeld van het welbevinden.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De barometervragen worden op maat per onderwerp ingericht voor de organisatie. De organisatie
krijgt dus een instrument waarmee men de eigen
organisatie op maat kan verbeteren.
9. Kosten
Kosten leverancier (IFC)
De kosten van de Gastvrijheidsbarometer bestaan
uit:
• Eenmalige kosten van inrichting en instructie
en training.
• Abonnementskosten per bewoner per jaar.
• Kosten van het rapport en de workshop.
• Eventuele aanvullende kosten van training
en opleiding.
Hanzeheerd: interne kosten
De kosten die Hanzeheerd maakt zijn kosten rondom communicatie, vergaderingen en overleggen. Er
is een interne gastvrijheidscoach aangesteld, voor
de coördinatie van de interviews en aanspreekpunt
voor de interviewers. De gastvrijheidscoach is de
aanjager van het verbeterproject. Daarnaast zijn
er kosten voor het bespreken van de resultaten
(evaluatie) met medewerkers, teams, familie en
bewoners.
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10. Opgedane ervaringen met het instrument
Stichting Hanzeheerd werkt sinds 2015 met de
Gastvrijheidsbarometer om de tevredenheid van de
bewoners en mantelzorgers te meten. De vragenlijst die hiervoor wordt gebruikt, is samen met de
cliëntenraad van Hanzeheerd ontwikkeld en zo op
maat gemaakt voor Hanzeheerd. De vragenlijst
wordt naast het kwantitatieve deel met de smileys,
kwalitatief aangevuld met opmerkingen. Deze
opmerkingen geven Hanzeheerd de mogelijkheid
om aan de slag te gaan met concrete verbeterpunten. Het is wel belangrijk dat de smileys worden
aangevuld met opmerkingen. Als dit niet gebeurt,
heeft dit invloed op de validiteit en betrouwbaarheid van het resultaat. Naar aanleiding van deze
ervaring traint Hanzeheerd de interviewers zodat
zij de vragenlijst goed afnemen.
De resultaten van de interviews zijn in het dashboard te zien. Deze is gebruiksvriendelijk en geeft
een goed overzicht van de tevredenheid en de
score. Wel heeft Hanzeheerd gemerkt dat het van
belang is dat er een duidelijke instructie plaatsvindt
hoe gebruikers de informatie behoren te selecteren
en te lezen. Na een jaar ervaring met de Gastvrijheidsbarometer is het instrument verder doorontwikkeld en zijn de resultaten per afdeling inzichtelijk. Dit biedt de afdelingen de mogelijkheid om op
afdelingsniveau te werken aan verbetering.
Hanzeheerd heeft ervaren dat het hanteren van een
passend tempo van implementatie en afstemming
met andere projecten belangrijk is bij het afnemen
van de Gastvrijheidsbarometer.
Tijdens het gebruik van de gastvrijheidsbarometer
heeft Hanzeheerd ervaren dat mantelzorgers een
hoge belasting ervoeren aangezien er veel projecten
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en activiteiten waren die een beroep op hen deden.
Voor afdelingen was het belangrijk dat de verbeterplannen geïntegreerd werden in het geheel van
zelfondernemende teams om de werkdruk niet te
vergroten. Ook het op tijd werven en trainen van
interviewers was belangrijk, zodat de planning goed
verliep.
11. Randvoorwaarden
• Voldoende en goed opgeleide interviewers
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Onafhankelijkheid creëren door kennis en
vaardigheden te borgen binnen de zorgorganisatie. De organisatie stelt een eigen gastvrijheidscoach aan die de organisatie helpt om
optimaal gebruik te maken van het meetinstrument en met de resultaten aan de slag gaat.
• Train-de-trainer: een functionaris uit de zorgorganisatie wordt opgeleid tot Gastvrijheidscoach. Een externe trainer is dan niet nodig.
• Transparantie: resultaten van de Gastvrijheidsbarometer openbaar maken door ze op de
website te plaatsen en de resultaten en successen te delen binnen en buiten de organisatie
• Leercyclus van medewerkers rond maken: in de
jaargesprekken ontwikkelpunten en verbeteringen bespreken die voorkomen uit de Gastvrijheidsbarometer.
• Symposium en bijeenkomsten waarin de kennis
en ervaringen met collega-organisaties gedeeld
worden. Leer van de successen van een ander
en maak je eigen organisatie enthousiast voor
het bouwen aan een verbetercultuur.

13. Unieke kenmerken instrument
• Het werken met onafhankelijke interviewers en
met anonieme antwoordmogelijkheid.
• Naast kwantitatieve gegevens maken kwalitatieve ervaringen onderdeel uit van de methodiek.
• Bij alle doelgroepen wordt informatie verzameld, bij bewoners, familie en medewerkers.
• Mogelijkheid om alle doelgroepen tot onafhankelijke interviewer op te leiden, zoals de leden
van de cliëntenraad.
• Een dashboard waarop resultaten en toelichtingen zichtbaar zijn en die je interactief kunt
bespreken met medewerkers, teams en andere
betrokkenen.
14. Contactinformatie
Leverancier: IFC BV Bedrijvenpark Twente 305,
te Almelo, contactpersoon Hans Woolderink
(directeur), 06-53192707 of 0546-578118.
Hanzeheerd; Bouwina Schuttel (bestuurder) en
Jantina ter Velde (projectleider), 0578-691244.
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3 Meriant

(H)erken wie ik ben

Kerngegevens organisatie
Meriant (onderdeel van Alliade Zorggroep)
verleent in Heerenveen, Wolvega en Jubbega
zorg aan ouderen en kwetsbaren. Voor circa
620 ouderen biedt Meriant (tijdelijk) verblijf, zorg
en behandeling in 9 woonzorgcentra. Daarnaast
geeft Meriant 70 cliënten zorg en ondersteuning
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Bij Meriant werken zo’n 750 medewerkers.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Vanuit de ambitie om een zo waardig mogelijk
leven voor bewoners mogelijk te maken, is Meriant
in 2016 gestart met het experiment ‘kwaliteitstool’.
Persoonsgerichte zorg verlenen en feedback organiseren om (nog beter) aan te sluiten op de behoeften
van bewoners zijn de basis van de kwaliteitstool (H)
Erken wie ik ben.

Naar
deel 1
Bij de visie (H)Erken wie ik ben, past echte aandacht
voor de individuele bewoner. Dit betekent dat voor
cliëntwaardering geen enquêtes worden afgenomen,
maar gesprekjes gevoerd worden met bewoners
hoe zij de zorg ervaren. Verzorgenden en verpleegkundigen voeren de gesprekken en zijn bij voorkeur
niet anoniem.
Naast het bevragen van bewoners, worden ook
de medewerkers regelmatig bevraagd op hun
welbevinden. Meriant gaat ervan uit dat de inter
actie tussen medewerkers en bewoners belangrijk
is voor de ervaren kwaliteit. Daarmee is ook het
welbevinden van de medewerker een belangrijke
succesfactor.
2. Doelgroep instrument
Primair:
• bewoners die zichzelf kunnen uitdrukken;
• bewoners die zichzelf niet meer kunnen
uitdrukken door dementie, Korsakov of afasie;
• medewerkers.
Secundair:
• naasten / familie;
• vrijwilligers.
3. Doel van het instrument
Vervangen door:Het doel van dit instrument is
het verhogen van het welbevinden van bewoners.
Dit doet men door het verzamelen van ervaringen
en oordelen van bewoners en medewerkers.
Deze worden vervolgens omgezet tot concrete
en realistische verbeterdoelen, die kortcyclisch
gerealiseerd kunnen worden.
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Onderliggende doelen:
• Informatie verzamelen over (individuele)
bewoners om hiermee input te krijgen hoe
kwaliteit van zorg en ondersteuning kan
bijdragen aan kwaliteit van leven. Dit is
verbeterinformatie, geen verantwoordings
informatie.
• Verzorgenden en verpleegkundigen nauw
keuriger leren kijken en vragen naar het
welbevinden van de bewoners.
• Informatie verzamelen over het welbevinden
van medewerkers.
• Verzorgenden en verpleegkundigen behendig
maken in het opstellen en naleven van
verbeterdoelen, aan de hand van de input
vanuit de kwaliteitstool.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De waarde voor de bewoner is het verbeteren van
de dagelijkse zorg en ondersteuning. De bewoners
wordt gevraagd hoe zij de dagelijkse zorg ervaren.
Het gesprek hierover is echte aandacht voor de
bewoner en draagt daarmee bij aan het ervaren
van kwaliteit. Dit levert input op voor verbeteracties
op individueel niveau. Vanuit hier worden verbeteracties op team- en organisatieniveau geformuleerd.
5. Uitgangspunten en werkwijze instrument
Het instrument bestaat uit standaardvragen en
team-specifieke vragen. Elk team heeft haar
eigen inlogcode en set vragen. Het toevoegen
van specifieke vragen en aansprekende foto’s
of plaatjes zorgt voor een instrument op maat.
Door de specifieke vragen wordt zoveel mogelijk
aangesloten op de situatie op de locatie.
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Om de kwaliteitstool voor een locatie werkbaar
te krijgen, worden de volgende stappen gezet:
1. Intake met een afvaardiging van het team om
te brainstormen hoe de kwaliteitstool zo
waardevol mogelijk kan worden ingezet. Daarbij staat centraal dat de tool moet aansluiten bij
het proces en de prioriteiten van het team en
de locatie. Vragen om te bespreken:
• Zijn de randvoorwaarden aanwezig
(iPads/Wifi, digitale vaardigheid)?
• Wat zijn de prioriteiten voor het team/
de locatie de aankomende tijd?
• Hoe vaak en door wie worden de vragen
gesteld?
• Welke vragen (taal) past bij het team?
• Welke filtervragen dienen opgenomen te
worden om in het dashboard goed te
kunnen filteren?
• Wanneer kunnen de resultaten besproken
worden?
2. Inrichten van de kwaliteitstool: naast de
standaard vragen opnemen van specifieke
vragen/plaatjes die aansluiten bij de situatie
van het team.
3. Workshop Kwaliteitstool met het team,
onderwerpen:
a. Uitleg kwaliteitstool: achtergrond,
bedoeling
b. Oefenen met de welbevinden vragen
en de tool
c. Kijken naar het dashboard, de resultaten
en de toelichtingen
d. Afspraken maken over de inzet van de
kwaliteitstool: wanneer en hoe vaak
worden bewoners gevraagd
(uitgangspunt 1 x per maand).

4.
5.

6.
7.
8.

e. Wanneer vullen de medewerkers de
vragen in?
f. Hoe zorgen zij dat individuele bevindingen
worden opgepakt en geregistreerd?
g. Wanneer worden de resultaten van de
client- en medewerker ervaring besproken
(uitgangspunt is het werkoverleg)?
Uitvoering kwaliteitstool.
Tussentijdse contact met ambassadeurs:
problemen bespreken, begeleiding in lezen
van monitor, eventueel kleine aanpassingen
van vragen, beantwoorden vragen.
Bespreken van resultaten.
Formuleren verbeterafspraken.
Op basis van eerste ervaringen, afspraken over
invullen van de vragen in het vervolg en het
komen tot verbeterafspraken.

6. Informatieverzameling
a. Welke vragen?
Bewoners
De vragen in de tool zijn gericht op de ervaring
van welbevinden door bewoners. Het uitgangspunt
van de tool is: simpel en eenvoudig. Dit betekent
dat het liefst niet meer dan vier vragen opgenomen
worden (inclusief de team specifieke vragen)
Basisvragen:
1. Hoe was uw dag vandaag?
2. Wat kan er morgen anders?
3. Waar werd u blij van vandaag?
Afhankelijk van het team en locatie worden op
wens de vragen op maat gemaakt. Voorbeelden
hiervan zijn:
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•
•
•

Wat wilt u nog doen of meemaken?
In hoeverre wordt u gestimuleerd om dagelijkse
handelingen zelf te doen?
Wij willen graag aantrekkelijke activiteiten
aanbieden. Hoe ervaart u dat?

Medewerkers
Voor medewerkers worden de volgende basis
vragen gebruikt:
1. Hoe was je dienst vandaag?
2. Zijn er vandaag dingen die beter of anders
kunnen?
3. Waar kreeg je energie van?
Soms wordt er nog een vraag aan toegevoegd die
specifiek gaat over de situatie in het team, zoals
bijvoorbeeld over taken doorschuiven, feedback
geven en de ervaren werkdruk.
b. Bij wie?
Zorgmedewerkers stellen de vragen aan hun eigen
bewoners. Medewerkers vullen zelf de vragen met
bijbehorende toelichting in.
c. Op welke wijze?
Afhankelijk van de doelgroep wordt de informatie
op een verschillende manier verzameld. Dit gebeurt
door:
1. Gesprekken
2. Observatie
Bewoners die zichzelf kunnen uitdrukken, worden
bevraagd. Een app op de IPad (de verbeterapp van
PPP-zorg) ondersteunt bij het registreren van de
antwoorden. Smileys maken het geheel visueel. Bij
de start wordt er een planning gemaakt wanneer er
tijd genomen wordt om een gesprekje aan te gaan
met de bewoner. Degene die op dat moment dienst
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heeft, bevraagt de bewoner. In de meeste teams
wordt afgesproken dat als er een gesprek is met
de bewoner, de medewerker ook de medewerkersvragen invult. Medewerkers vullen zelf de vragen
met bijbehorende toelichtingen in.
Het welbevinden gesprek kost niet veel tijd: 5 tot
10 minuten.
Voor een voorbeeld, zie hieronder:

Bewoners die zichzelf niet meer kunnen
uitdrukken
Het welbevinden van bewoners die zichzelf niet
meer kunnen uitdrukken (door dementie of bijvoorbeeld Korsakov) wordt door middel van observatie
in kaart gebracht. Om welbevinden van bewoners
met dementie in kaart te brengen, wordt vaak
familie gevraagd. Ook bij Meriant is welbevinden
een regelmatig onderwerp van gesprek met familie.
Voor de kwaliteitstool heeft Meriant er echter voor
gekozen om door middel van observatie over de
hele dag, welbevinden in kaart te brengen. Dit heeft
te maken met het feit dat als familie op bezoek
komt, er bij de bewoner regelmatig sprake is van
welbevinden. De bewoner leeft op bij de aanwezigheid van partner, kinderen of kleinkinderen. Om
een representatief beeld te krijgen van welbevinden
over de hele dag, wordt gedurende elke dienst
welbevinden geobserveerd. Dit gebeurt over een
periode van een week. De uitkomsten worden
tijdens het bewonersoverleg besproken. Hier
worden ook de resultaten van de medewerkers
vragen bekeken en meegenomen. Tevens worden
de uitkomsten van de vragen over bewoners meegenomen in het multidisciplinair overleg.

•

In hoeverre zag je tevredenheid bij de bewoner?
Denk aan een tevreden uitstraling, genieten van
dingen van alledag, glimlachen rond de mond,
bewoner is op te beuren en reageert positief bij
toenadering

Voor een impressie, zie hieronder:
Als het gaat om bewoners met dementie, dan
wordt een bewoner gedurende een week elke
dienst geobserveerd. De verzorgende vult aan het
einde van de dienst de tool in.

De volgende vragen zijn opgenomen:
• In hoeverre heeft de bewoner genoten
van het eten? Hoe zie je dit?
• In hoeverre heeft de bewoner lekker geslapen?
Hoe zie je dit?
• In hoeverre zag je vandaag rusteloos of
geagiteerd gedrag, zoals angst, verdriet,
rusteloosheid, spanning en roepen?
Wat was de lichaamstaal? Hoe zie je dat?

p 3/5

18

Inzicht in (ervaren) kwaliteit
14 werkwijzen & instrumenten

Naar
deel 1

Deel 2
d. Op welk niveau?
De gegevens worden verzameld op individueel
cliëntniveau. Vervolgens kan door middel van een
dashboard de resultaten en de toelichtingen worden bekeken. Dit dashboard geeft mogelijkheden
voor uitdraaien van (kwantitatieve en kwalitatieve)
gegevens op team, afdeling en organisatieniveau.

•

•

•

•

•

•
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Gegevens worden op individueel niveau verzameld
en daarmee zijn de individuele verbeterwensen
inzichtelijk. Afspraken n.a.v. de gesprekken worden
in het ECD vastgelegd.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is goed mogelijk, zowel op
teamniveau als op organisatieniveau.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De kwaliteitstool wordt ondersteunt door de
verbeterapp van PPP-zorg. Doorontwikkeling is
gericht op inzetbaarheid van de kwaliteitstool op
langere termijn binnen alle afdelingen van Meriant.
Ontwikkelvragen zijn:

•

Hoe kan het team zorgen voor waardevolle
inzet van de kwaliteitstool? De antwoorden die
waardevol zijn, komen voort uit doorvragen en
het soms anders formuleren van de vragen
zodat ze beter aansluiten bij de bewoner.
Hoe kunnen bewoners nog verder gestimuleerd
worden om te zeggen wat ze prettig vinden en
wat ze niet prettig vinden. Bewoners voelen
zich al snel tot last.
Op welke manier formuleer je mogelijke
verbeteracties, zodat deze het makkelijkste
worden opgepakt?
Hoe vaak moeten bewoners op langere
termijn worden bevraagd om de inzet van de
kwaliteitstool op langere termijn van waarde
te laten zijn?
Hoe breng je de bewoners en hun familie zo
snel mogelijk op de hoogte van doorgevoerde
verbeteringen?
De gegevens kunnen worden geaggregeerd
naar een hoger niveau. Op welke manier heeft
deze informatie het meeste waarde? Hoe
richten we dit in de achterliggende applicatie
zo makkelijk mogelijk in?
Hoe kunnen we de kwaliteitstool wetenschappelijk toetsen? Hiervoor wil Meriant de MIDIvragenlijst gebruiken om de tool te evalueren?
De MIDI-vragenlijst geeft zicht op determinanten die van belang zijn bij de implementatie van
een (zorg)innovatie.

8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De vragen zijn per locatie aan te passen, net als
de foto’s en pictogrammen. Centrale vraag op de
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locatie is: Wat wil je weten over de beleving van
de bewoner? De medewerkers worden heel bewust
betrokken bij dit proces. Als de vragen en gesprekken geen waardevolle informatie opleveren, is de
kans kleiner dat hier verbeteracties aan worden
gekoppeld.
9. Kosten
De kosten van deze systematiek bestaan uit:
Out of pocket kosten:
• Licentiekosten van de app van PPP-zorg en
begeleiding van PPP-zorg bij de start
Interne kosten:
• Interne begeleiding bij invoering: inrichting,
begeleiden workshop.
• Tijdsinvestering van zorgmedewerkers om het
gesprek met bewoners te voeren.
• Tijdsinvestering van ambassadeurs om de
collega’s op de hoogte te stellen van de
resultaten.
• Tijdsinvestering om de resultaten en toelichtingen in het team te bespreken.
•
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Zo’n twintig teams van Meriant hebben ervaring
opgedaan met de kwaliteitstool. De ervaringen zijn:
• Het gebruik van de kwaliteitstool geeft veel
inzicht in: de ambitie van een team, taakvolwassenheid, openheid, resultaatgerichtheid,
klantgerichtheid en leervermogen.
• De combinatie van vragen voor bewoners en
vragen voor medewerkers is sterk. Het levert
waardevolle informatie op, omdat het hele
concrete handvatten geeft om het gesprek aan
te gaan met elkaar, van elkaar te leren en naar
aanleiding daarvan verbeteracties te formuleren. Bij teams waar er al wat langer gewerkt
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•

•

•

•

•

wordt met de kwaliteitstool blijkt het lastig te
zijn om het gebruik in te bedden in de normale
gang van zaken. Wat hiervoor ingrediënten zijn
wordt op dit moment bekeken.
Medewerkers worden uitgenodigd om een
open gesprek te voeren met bewoners en
specifiek naar welbevinden te vragen. Sommige
medewerkers vinden het ingewikkeld om dit
soort gesprekken te voeren met bewoners.
Dat is de reden dat inmiddels bij introductie
van de kwaliteitstool in een team er onderling
geoefend wordt met het voeren van de wel
bevindengesprekjes.
Daar waar er geobserveerd wordt, worden
medewerkers uitgenodigd om specifieker te
kijken wanneer er sprake is van ongenoegen
of welbevinden en hoe dit zichtbaar is. Dit
specifiek kijken vraagt observatievaardigheden
van medewerkers. Samen met de psychologen
van Meriant wordt gekeken hoe deze vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.
De resultaatoverzichten in de taartgrafieken
zeggen niet zoveel. Pas als de resultaten in de
situatie geplaatst worden, zijn ze op waarde te
schatten. De toelichtingenoverzichten zeggen
iets over de situatie en de context. Deze blijken
heel waardevol om gezamenlijk het gesprek te
voeren.
Informatie over welbevinden van bewoners
geeft inzicht in verbeterpotentieel, zowel op
individueel als op team- en organisatieniveau.
Normaliter gaat deze informatie vaak verloren,
nu is er aandacht voor en is er een plek om het
vast te leggen en later te bespreken.
Teams en medewerkers die tot nu toe geen of
minder toegevoegde waarde ervaren van de
kwaliteitstool:

•

•

•

Lijken een minder goed beeld te hebben welke
informatie en welke vragen hen gaan helpen bij
het verbeteren van de zorg voor de bewoners.
Ervaren zo’n werkdruk dat invoering lastig is. Zij
zien het invullen van de tool als extra werk. Ze
hebben geen idee welke interessante verbetersuggesties dit kan opleveren.
Voor sommige teams betekent dit in de praktijk
dat zij eerst gaan werken aan tijdsdrukbeleving
of aan het verbeteren van de samenwerking,
voordat ze met de tool aan het werk gaan.

11. Randvoorwaarden
• Goed werkende iPads.
• Medewerkers die (gewend zijn om met de iPad
te werken.
• Goed functionerende internetverbinding.
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Samen vragen formuleren zorgt ervoor dat de
tool van het team wordt. Wat willen ze weten?
• Begeleiding en ondersteuning bij de implementatie van kwaliteitstool bij het formuleren en
aanpassen van vragen, het gezamenlijk oefenen
met de vragen voor bewoners en medewerkers,
lezen en monitoren van de resultaten, het
bespreken van de resultaten in het team, het
overleggen met de leidinggevende hoe de
kwaliteitstool de meeste waarde heeft.
• Aandacht van het management voor het belang
van de tool.
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13. Unieke kenmerken instrument
• Het vragen van directe feedback naar aanleiding van de dagelijkse zorg en ondersteuning:
dit maakt kwaliteit heel concreet.
• Eenvoudig systeem met maar een paar vragen.
• Het bevragen van niet alleen bewoners,
maar ook van medewerkers: samen maken
zij kwaliteit.
• Realtime en kwalitatieve informatie bedoeld
om te komen tot verbeteracties.
• Bij het maken van keuzes in dit project staan de
twee volgende vragen centraal:
• Wat is hiervan de waarde voor de bewoner?
• Hoe ingewikkeld is het voor de
medewerkers?
14. Contactinformatie
Meriant: Postbus 216, 8470 AE Wolvega, Esther
Wiersma (06-23008148) of Heleen van Barneveld
(06-42455567)
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4 Pleyade

Cliëntwaardering in kwaliteitsdashboard

Kerngegevens organisatie
Pleyade biedt zorg en ondersteuning aan ouderen
in Arnhem, Elst en de Liemers. Zo’n 1300 mede
werkers bieden deze ondersteuning aan huis of
vanuit één van de 12 locaties. In totaal krijgen
een kleine 800 cliënten zorg en ondersteuning
van Pleyade.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Pleyade werkt met een kwaliteitsdashboard.
In dit dashboard zijn aspecten van kwaliteit van
zorg opgenomen. Het dashboard is er voor de
teams en wordt gevuld door de teams. Ieder team,
hoe klein of groot ook, heeft haar eigen dashboard.
Pleyade ziet het dashboard als een startpunt voor
het gesprek over kwaliteit van zorg. Pleyade streeft
ernaar dat zo min mogelijk meettijd leidt tot zoveel
mogelijk bruikbare informatie.
Op dit in eigen beheer ontwikkelde dashboard
staan niet alleen uitkomsten van metingen op
gebied medicatieveiligheid en methodisch werken,
maar ook van cliëntoordeel en –ervaring.
2. Doelgroep instrument
a.	Doelgroep van de methode om cliëntervaring
inzichtelijk te maken:
• bewoners die zichzelf nog kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie of somatiek);
• naasten / familie van bewoners
b. Doelgroep van het kwaliteitsdashboard:
• zorgprofessionals;
• bestuur en management.

Naar
deel 1
3. Doel van het instrument
a.	Doel van de methode van cliëntwaardering
inzichtelijk maken:
• Het in kaart brengen van het cliëntoordeel
• Realtime informatie verzamelen en verschaffen
om kwaliteitsverbetering toe te passen op
individueel, team- en organisatieniveau
b. Doel van het kwaliteitsdashboard:
• Het doorlopend meten van kwaliteit zodat elk
team over realtime informatie kan beschikken
en het gesprek gevoerd kan worden hoe de
kwaliteit te verbeteren is.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Iedere afzonderlijke meting levert informatie op,
die zo concreet is dat er direct actie ondernomen
kan worden. Voor de medewerkers spreekt het
onderwerp ‘cliëntervaringen’ het meest tot de
verbeelding. Aan de hand van het dashboard
wordt tweemaal per jaar met de cliënt een gesprek
gevoerd over zijn/haar ervaringen, wat goed gaat
en wat beter kan. Dit levert meer inzicht in de
wensen van de cliënt, zeker wanneer goed
doorgevraagd wordt. Anders dan in een cliënt
ervaringsonderzoek waarin een extern bureau
een geanonimiseerde rapportage oplevert, levert
het dashboard veel verbeterkansen op, op het
niveau van de individuele cliënt.
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Werkwijze instrument
Het kwaliteitsdashboard bestaat uit 3 onderdelen:
Medicatieveiligheid
Bij iedere cliënt bij wie het medicatiebeheer aan
Pleyade is overgedragen, wordt ten minste eenmaal
per drie maanden de medicatie gecontroleerd.
De controles worden over de periode van drie
maanden gedeeld, zodanig dat minimaal iedere
maand een steekproef wordt gehouden.
De frequentie is een minimale frequentie: een
gebiedsmanager of teamhoofd kan besluiten om
de frequentie te verhogen.
Methodisch werken
De vragenlijst methodisch werken wordt tweemaal
per jaar voor iedere cliënt ingevuld, twee weken na
het MDO, evaluatiegesprek of raadpleeggesprek.
De EVV-er toetst niet het eigen dossier, maar
vraagt een collega EVV’er of woonbegeleider dit
te doen. Ieder half jaar neemt het teamhoofd
steekproefsgewijs enkele controles. De frequentie
is een minimale frequentie: een gebiedsmanager
of teamhoofd kan besluiten om de frequentie
te verhogen.
Cliëntervaringen
In dit document is speciale aandacht voor het
cliëntwaarderingsgedeelte. De vragen die elk MDO
gesteld worden, zijn gebaseerd op de vragen van
Zorgkaart Nederland. Deze vragen worden aangevuld met de vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter?
De antwoorden op deze velden zijn ook zichtbaar
in het dashboard.
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Procedure cliëntwaardering Pleyade:
1. De bewoner of de familie krijgt de vragenlijst
mee.
2. Ingevulde formulieren worden besproken
tijdens het MDO of evaluatiegesprek
3. Ingevulde formulieren worden gescand en
naar afdeling kwaliteit en beleid gestuurd of
op intranet ingevuld.
4. Ingevulde formulieren worden naar het
teamhoofd gestuurd.
5. Afdeling Kwaliteit en Beleid verwerkt de
resultaten in het dashboard.
6. Binnen een week zijn de uitslagen zichtbaar
in het dashboard op intranet.
7. Dashboard is voor alle medewerkers
toegankelijk op het DigiPleyn.
8. Het dashboard is tijdens elk teamoverleg
onderwerp van gesprek.
9. De uitkomsten worden ook besproken met
de lokale cliëntenraad.
10. In de maandrapportage verantwoorden
teamhoofden zich over de uitkomsten van
de cliëntwaardering en de bijbehorende
maatregelen.
11. De MT-leden verantwoorden op kwartaalniveau de geconstateerde cliëntwaardering.

5. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Het dashboard gaat over cliëntwaardering, medicatie
veiligheid en methodisch werken. Deze beschrijving
van het instrument richt zich op cliëntwaardering.
De thema’s die hiervoor worden uitgevraagd,
komen voort uit de vragen van Zorgkaart Nederland.
De vragen zijn:
1. Afspraken: Hoe verliep het maken van afspraken?
Kwam de organisatie de gemaakte afspraken
over tijden, tijdstippen en afspraken na?
2. Verpleging: Hoe beoordeelt u de kwaliteit
en het effect van de verpleging, verzorging of
behandeling?
3. Omgang medewerkers: Behandelen de medewerkers u met aandacht? Wat vindt u van de
manier waarop medewerkers met u omgaan?
4. Kwaliteit van leven: Sluit de zorg aan op wat u
belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop
u wilt leven?
5. Luisteren: Wordt u gezien of gehoord? Wordt er
passend gereageerd op uw vraag of verzoek?
6. Accommodatie: Hoe beoordeelt u het gebouw,
de voorzieningen en de omgeving?
7. Beveelt u deze locatie aan bij familie en
vrienden?
8. Kunt u dit uitdrukken in een rapportcijfer?
9. Als laatste heeft de geïnterviewde de mogelijkheid om een open veld in te vullen waarin staat:
Wat gaat goed? Wat kan beter?
10. Beveelt u onze organisatie aan bij familie
en bekenden? In welke mate beveelt u
onze organisatie aan bij familie en bekenden
(0 zeer onwaarschijnlijk, 10 zeer waarschijnlijk)
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b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld tijdens het MDO of
evaluatiegesprek bij cliënten en familie van cliënten.
c. Op welke wijze?
Cliënten en familie krijgen de vragenlijst die
gebaseerd is op de vragen van Zorgkaart Nederland
mee van de EVV-er van het team. Ingevulde vragenlijsten gaan naar de afdeling Kwaliteit & Beleid,
die ze verwerkt. Vervolgens worden de uitkomsten
(kwantitatief en kwalitatief) besproken met de
teams en met cliënten. Naar aanleiding hiervan
worden verbeteracties geformuleerd.
De vragen zijn gekoppeld aan het MDO dat twee
keer per jaar wordt gehouden. Het stellen van de
vragen tijdens het MDO neemt zo’n 15 minuten
in beslag. Als bewoners of familie van bewoners
ontevreden zijn, dan is meer tijd nodig om de
verschillende aspecten de revue te laten passeren
en aandacht te hebben voor de bijbehorende
emoties.
d. Op welk niveau?
De gegevens worden op individueel cliëntniveau
verzameld. Vervolgens wordt deze op de afdeling
Kwaliteit en beleid verwerkt tot waardevolle
informatie die online in een dashboard beschikbaar is voor teams, locaties, clusters van locaties
(gebieden) en voor de organisatie als totaal.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Aangezien de gegevens op individueel niveau
worden verzameld, zijn de individuele verbeter
wensen inzichtelijk. Deze wensen worden
tijdens het MDO verzameld en vastgelegd in het
cliëntdossier.
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f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is goed mogelijk. De cliëntwaarderingsinformatie is realtime beschikbaar op
allerlei aggregatieniveaus: teams, locaties, gebieden
en totale organisatie. Het is mogelijk om vanuit
organisatieniveau door te klikken op locatieniveau,
teamniveau.
6. Onderbouwing en doorontwikkeling
Pleyade gebruikt de vragen van Zorgkaart
Nederland voor cliëntwaardering en -oordeel.
Deze vragen zijn door Zorgkaart Nederland
geformuleerd en worden landelijk gebruikt.
Ook is Pleyade bezig met doorontwikkeling van
hun instrumentarium. Naar voorbeeld van kort
cyclische tools bij andere zorgorganisaties, hebben
zij de mogelijkheden van hun dashboard nu uit
gebreid met een kortcyclische tool, de mini-meter
genaamd. De mini-meter is een tool die je inzet om
meningen of ervaringen te peilen en is daardoor
breed inzetbaar.
De tool werkt als volgt:
a. Het team bepaalt zelf welke vragen zij willen
stellen, wat de antwoordcategorieën zijn en
wat de norm is. De vraag: wat gaat goed en
wat kan beter? komt altijd onderaan de vragenlijst. Er is plaats voor maximaal vijf vragen,
om te voorkomen dat de vragenlijsten te lang
worden.
b. Het team voert de meting uit en verwerkt
deze in het systeem. Dit kan eenvoudig met
de mini-meter. De vragenlijst vul je in op
papier of direct in de mini-meter.
c. Wanneer de antwoorden zijn ingevuld,
ontstaat automatisch een dashboard met
de uitkomsten.

De mini-meter is niet verplicht. Het team bepaalt
zelf of en wanneer de tool wordt gebruikt. Ingevulde mini-meters worden opgestuurd naar het team
Kwaliteit en beleid, zodat een databank met vragenlijsten ontstaat. Kwaliteit en beleid ondersteunt
teams bij het opstellen van de vragenlijsten en het
gebruik van de mini-meter. Teamhoofden nemen in
de maandrapportages op of de mini-meter is
gebruikt, wat de uitkomsten zijn en wat met de
uitkomsten is en wordt gedaan.
7. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De halfjaarlijkse cliëntwaarderingsvragen zijn niet
aanpasbaar. Pleyade heeft bewust gekozen om de
vragen van Zorgkaart Nederland te hanteren. Heeft
een team behoefte om feedback te krijgen op andere thema’s, dan is de mini-meter hiervoor. Het team
kan dan zelf kiezen welke vragen zij stellen en hier
kortcyclisch op sturen.
8. Kosten
Er zijn geen out of pocket kosten aan deze manier
van werken (zoals licentiekosten). Het kwaliteitsdashboard is in Excel opgezet. De meeste kosten
zitten in het inkloppen van de gegevens in het
dashboard en het behandelen van de antwoorden
naar aanleiding van de toegestuurde vragenlijst. Dit
gebeurt door eigen medewerkers van Pleyade.
9. Opgedane ervaringen met het instrument
Het dashboard is binnen Pleyade op alle lagen
ingeburgerd. Het komt op allerlei plekken terug en
is hierbij een waardevol instrument om het gesprek
te voeren: in maand- en kwartaalrapportages, bij
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interne audits, bij HKZ-audit, bij het opstellen van
de jaarplannen en de gesprekken tussen bestuur en
leidinggevenden. Er is een hoge mate van commitment om via het dashboard zicht te hebben op de
kwaliteit in de organisatie en het gesprek hierover
te voeren. Dit geldt ook voor cliëntwaardering.
Medewerkers zijn gecommitteerd om op alle
onderdelen van cliëntwaardering hoger te scoren
dan een 8. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het levend krijgen en houden van het
dashboard. De ervaring leert dat het dashboard
helpt bij het aanbrengen van prioriteiten en focus.
Teams en teamhoofden bepalen zelf op basis van
het uitkomsten van het dashboard waar de focus
gelegd moet worden. Een mooi voorbeeld hiervan
is van één van de locaties. De uitkomsten van het
dashboard heeft geleid tot nader onderzoek over
het restaurant. Door middel van gespreksgroepen
met cliënten werd duidelijk welke interventies
zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van
de kwaliteit. Dit betrof een combinatie van menukeuze, bejegening en interactie tussen cliënten
onderling. Uit een volgende meting is gebleken dat
de ervaren kwaliteit verbeterd is. Werd de beleefde
kwaliteit in de eerste helft van 2016 beoordeeld met
een 6,9, de tweede helft van 2016 werd de kwaliteit
met een 7,5 gewaardeerd.
De belangrijkste leerervaring van Pleyade met het
kwaliteitsdashboard is dat niet de uitkomsten van
belang zijn, maar het gesprek erover. Het heeft
een aantal jaren gekost om zover te komen. Eerst
moesten de teams wennen om de gegevens periodiek aan te leveren en in te bedden in de normale
gang van zaken. Vervolgens is de afdeling kwaliteit
waarderende gesprekken gaan voeren met de
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teams. Inmiddels is het kwaliteitsdashboard zo
ingeburgerd dat het gesprek voeren hierover op
alle niveaus gemeengoed is.
Leerervaring met het in kaart brengen van cliënt
ervaring is dat het toevoegen hiervan aan het
kwaliteitsdashboard veel toegevoegde waarde had.
Voor medewerkers spreekt cliëntervaring het meest
tot de verbeelding. Het is een zeer effectief middel
gebleken om de zorg merkbaar voor de bewoners
te verbeteren.
10. Randvoorwaarden
• Een medewerker die (heel) handig is met Excel.
• Een centrale plek in de organisatie waar het
dashboard te benaderen is, zoals bijvoorbeeld
intranet.
11. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Methodisch werken als het gaat om sturing
op basis van een dashboard: de informatie
uitvragen, invoeren, bekijken, bespreken en
komen tot verbeteracties. Om vervolgens de
cyclus weer opnieuw in te gaan.
• Leiderschap: regelmatig met medewerkers om
tafel om de resultaten te bespreken en dit te
duiden in de context en passende maatregelen
te treffen.
• Actief betrekken van de cliëntenraad: zijn
de uitkomsten herkenbaar? Terugkoppelen
verrichtte verbeteracties.
• Terugkoppelen van gerealiseerde verbeteracties
naar betreffende cliënten.

12. Unieke kenmerken instrument
• Het kwaliteitsdashboard is voor alle mede
werkers te benaderen en daarmee inzichtelijk.
• Het dashboard wordt ook gebruikt om kennis
en ervaring uit te wisselen. Collega’s kunnen
elkaar opzoeken indien er verschillen zichtbaar
zijn.
• Eenvoudig systeem wat mooi aansluit op wat
er al is: Zorgkaart Nederland wordt toch al
gedaan, het MDO of Evaluatiegesprek moet
al gedaan worden.
• Geen afhankelijkheid van externe (ICT-)
leverancier wat betreft techniek.
• Mooie combinatie van verantwoorden en
ophalen van (individuele) verbeteracties.
Gezamenlijk met de mini-meter ook nog de
mogelijkheid voor teams om gezamenlijke
doelstellingen (rondom cliëntwaardering)
te toetsen.
13. Contactinformatie
Pleyade: Mr. E.N. van Kleffensstraat 16, 6842 CV
Arnhem, 026-7516338, Caroline Terwijn of Jordy
Schouten
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5 Stichting Humanitas

Cliënttevredenheidsmonitor

Kerngegevens organisatie
Stichting Humanitas is actief in Rotterdam,
Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het
gebied van zorg, welzijn, huisvesting en dienst
verlening. Humanitas telt ca. 3000 medewerkers
en ca. 2.472 cliënten.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Humanitas wilde de focus op kwaliteit verbreden
binnen de gehele organisatie door de cliënt vaker
en vanuit persoonlijke ervaring aan het woord te
laten over de kwaliteit van zorg en van leven.
Humanitas zoekt daarbij voortdurend naar het
evenwicht tussen wat de cliënt vraagt en nodig
heeft en dat wat de externe, professionele omgeving vraagt (het voldoen aan veldnormen). Daarbij
ontstond een behoefte aan een alternatief voor de
CQ- index. Van één keer meten in de twee jaar op
basis van gemiddelden, meet Humanitas nu continu
en per unieke cliënt. Sinds begin 2017 gebeurt dit
realtime, met een eigen cliënttevredenheidsmonitor. De cliënttevredenheidsmonitor wordt uitgevoerd met behulp van de Opinionmeter.
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten (bewoners in verpleeghuizen of mensen die thuis zorg ontvangen) die zich nog goed
kunnen uitdrukken (psychogeriatrie en somatiek);
• naasten van cliënten die zichzelf niet meer
kunnen uitdrukken;

Naar
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3. Doel van het instrument
Het instrument is bedoeld voor een realtime meting. Met de uitkomsten gaan medewerkers direct
aan de slag. De monitor biedt inzichten op afdelings- en organisatieniveau. Er wordt een verhoogde kwaliteit van dienstverlening nagestreefd door
het doorlopend meten (gedurende een jaar gebeurt
dit bij elke cliënt twee keer).
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De tevredenheid van de cliënt wordt gemeten door
gebruik te maken van een gebruiksvriendelijk
middel. Doordat cliënten het middel als prettig
ervaren, dragen de resultaten bij aan het verbeteren
van de zorgverlening. Het doel is dat dit resulteert
in een hogere cliënttevredenheid en een positief
effect op het welbevinden van cliënten.
5. Werkwijze instrument
De organisatie koppelt de eigen cliënttevredenheidsmonitor aan de bestaande MDO-systematiek
(MDO = multidisciplinair overleg). Zes weken voor
het MDO krijgt een cliënt en zijn/haar familie een
uitnodiging om de cliënttevredenheidsmonitor
digitaal in te vullen. De uitkomsten komen tijdens
het MDO ter sprake. Eventuele acties worden direct
opgepakt. Na een halfjaar vindt het tweede MDO
plaats. Weer vult de cliënt de monitor in en worden
de uitkomsten besproken. Ook worden de uitkomsten van de tweede monitor met die van de eerste
vergeleken, om te controleren of de uitgezette
acties effect hebben gehad. Invullen doen de
cliënten in principe niet anoniem, anders zouden de
resultaten niet besproken kunnen worden. De twee
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MDO-periodes lopen van januari tot en met juni en
van juli tot en met december.
Om dit instrument in te zetten moeten organisaties
een aantal stappen doorlopen:
1. Voor het multidisciplinair (MDO) gesprek
wordt een uitnodiging aan cliënt of vertegenwoordiger, inclusief de internetweblink cliënttevredenheidsmonitor, toegestuurd
2. De cliënt of vertegenwoordiger vullen de
cliënttevredenheidsmonitor in (minimaal
twee weken voorafgaand aan het MDO).
3. De ingevulde cliënttevredenheidsmonitor
wordt gedeeld met de contactverzorgende
van de cliënt. De manager ontvangt elke
maandag de uitkomsten in een e-mail van
the Opinionmeter en elke maand uitkomsten
en samenvatting.
4. Het MDO gesprek wordt gevoerd. De ingevulde
cliënttevredenheidsmonitor wordt besproken
met de cliënt of de naaste.
5. Men maakt afspraken n.a.v. het cliënttevredenheidsmonitorgesprek met de cliënt en/of de
naaste. Deze afspraken worden verwerkt in het
zorgdossier.
6. Halfjaarlijkse locatierapportage worden
geanalyseerd en verwerkt in een locatie
verbeterplan.
7. De locatieverbeterplannen worden gedeeld met
de gebiedsdirecteur en teams en besproken.
Hiermee krijgt het ‘leren en verbeteren’ een
plek.
8. De locatieverbeterplannen en de analyse
(halfjaarlijkse gebiedsrapportage) worden
verwerkt in het gebiedsplan.
9. Het gebiedsplan wordt vastgesteld en gedeeld.
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6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
De vragenlijst bestaat uit 22 vragen over de volgende thema’s:
1. De zorgverleners
2. Het contact
3. De verleende zorg
4. De dag-invulling
5. Algemene tevredenheid
b. Bij wie?
Bij cliënten en vertegenwoordigers. Voor het MDO
worden vragen toegestuurd, deze vragen worden
besproken tijdens het MDO.
c. Op welke wijze?
Op dit moment wordt per mail een link toegestuurd. Deze link leidt tot een vragenlijst. Voor
cliënten of vertegenwoordigers is er ook een computer of iPad beschikbaar indien nodig.
d. Op welk niveau?
Op alle niveaus: micro, meso en macro. Op het
laagste niveau worden de ervaringen besproken en
worden verbeteracties geformuleerd en vastgelegd
in het zorgdossier. Maandelijks worden de resultaten op gebiedsniveau geanalyseerd, besproken en
acties geformuleerd. Halfjaarlijks worden de resultaten besproken op organisatieniveau en word een
gebiedsverbeterplan gemaakt.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Individuele wensen zijn zichtbaar, indien de cliënten
en/of vertegenwoordigers de vragen niet anoniem
beantwoord hebben.

f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is mogelijk. Bij de verwerking
op organisatieniveau worden gegevens geanonimiseerd.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De vragenlijsten zijn ontwikkeld samen met de
Rijksuniversiteit Groningen. Humanitas wil de
cliënttevredenheidsmonitor digitaliseren en toevoegen als formulier in het digitale zorgdossier.
Zowel voor het gebruiksgemak als voor bench
marking. Deze benchmark is dan tevens bruikbaar
voor andere organisaties. Bij de start was het niet
mogelijk om de Cliënttevredenheidsmonitor een
plek te geven in het digitale dossier, omdat dit
niet paste in de ontwikkelagenda van de softwareleverancier. Dit heeft gemaakt dat Humanitas
met de Opinionmeter is gestart. Meer informatie
over de tool waar Humanitas gebruik van maakt:
http://opinionmeter.nl/
Als verdere doorontwikkeling wil Humanitas komen
tot een dashboard voor teams waar teams middels
een grafiek de cliënttevredenheid kunnen zien.
Hiermee kunnen teams zien of er sprake is van
voor- of achteruitgang in cliënttevredenheid.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De tool waar Humanitas mee werkt, de Opinionmeter, heeft de mogelijkheid om aangepast te worden
naar bijvoorbeeld teams. Humanitas heeft ervoor
gekozen om bij alle teams van dezelfde vragenlijst
gebruik te maken. Ook zijn er vragen ontwikkeld
om te kunnen monitoren of de kernwaarden van
Humanitas in de dagelijkse praktijk merkbaar zijn.
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Deze zijn in 2017 nog niet uitgevraagd. Mogelijk
wordt dit in een later stadium ingevoerd. Een
organisatie kan ervoor kiezen om de vragen van
Humanitas te gebruiken of hier eigen keuzes in
maken.
9. Kosten
Humanitas heeft kosten gemaakt voor ontwikkeling
en het uitvoeren van onderzoek. Dit betreft een
malige kosten:
• €11.000 voor de aanschaf van de software.
• €7.500 eenmalige kosten voor onderzoek
voorafgaand aan de inrichting, hieronder valt
de ontwikkeling van de vragenlijsten.
Structurele kosten bedragen de kosten die Humanitas
intern maakt voor het genereren van de analyse.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
De cliënttevredenheidsmonitor heeft gebruiks
ervaringen opgeleverd:
• Het cliënttevredenheidsonderzoek is door
cliënten gemakkelijk in te vullen.
• Het cliënttevredenheidsonderzoek is anoniem
in te vullen, toch hebben weinig cliënten hier
gebruik van gemaakt.
• De monitor is laagdrempeliger en minder
confronterend dan alleen een face-to-face
gesprek. Het is in feite een voorbereiding op het
gesprek. Voor medewerkers is de monitor
daarmee een mooi hulpmiddel om in gesprek
te gaan met de cliënt.
• Sluit het tevredenheidsonderzoek af met een
bedankje.
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Medewerkers ervaren het als positief dat
het cliënttevredenheidsonderzoek ook op
afdelingsniveau inzicht oplevert.
Sommige bewoners hebben geen beschikking
over een computer. Zij hebben de gelegenheid
gekregen om het via de IPad of computer intern
in te vullen.
Het gesprek in het MDO na het cliënttevredenheidsonderzoek is soms lastig. Bij negatieve
uitkomsten worden apart afspraken gemaakt.
Als het positief is willen sommige cliënten/
vertegenwoordiger er in het MDO niet meer
over praten “want alles is goed en dit hebben
ze aangegeven”.
De rapportage op afdelings- en organisatie
niveau wordt als positief ervaren. Er zijn nog
wel enkele wensen met betrekking tot de
analyse en weergave van uitkomsten, deze zijn
met de toeleverancier besproken.

12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
De volgende factoren dragen bij aan een succes
volle toepassing:
• Het is een persoonlijk meting.
• De uitkomsten worden direct besproken
in MDO.
• Het is onderdeel van het kwaliteits
managementsysteem(KMS)
13. Unieke kenmerken instrument
• Doorlopend meten van cliënttevredenheid.
• Realtime beschikbaar hebben van ervaren
cliënt tevredenheid per afdeling, gebied en
organisatieniveau.
14. Contactinformatie
Stichting Humanitas, Achillesstraat 290, 3054 RL
Rotterdam, 010 271 3800, www.stichtinghumanitas.nl,
info@stichtinghumanitas.nl

11. Randvoorwaarden
Bij een overweging om de cliënttevredenheids
monitor toe te passen zijn de volgende basis
randvoorwaarden van belang:
• Medewerkers moeten de zin inzien van het
bespreken van cliënttevredenheid.
• Cliënten dienen de beschikking te hebben over
een computer. Anders dient er een computer
of IPad op de afdeling beschikbaar gesteld te
worden.
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6 Ter Weel

Drie gespreksinstrumenten

Kerngegevens organisatie
Zorggroep Ter Weel heeft locaties in Goes,
Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland
en Yerseke. Binnen Zorggroep Ter Weel werken
950 medewerkers. Daarvan werken er ongeveer
700 in de directe verpleeghuis- verzorgingshuis
zorg. Ter Weel kent een grote groep vrijwilligers
(870).

1. Inleiding: algemene beschrijving
Het CQ-index onderzoek in een tweejaarlijkse
cyclus leverde voor zowel medewerkers als de
cliëntenraden van Zorggroep Ter Weel te weinig
informatie op om aan goede kwaliteitsverbetering
te werken. Ter Weel wil het gesprek aangaan met
cliënten, naasten en vrijwilligers vanuit een nieuwe
visie op kwaliteit. Deze is verwoord in de vorm van
vier normen (BLIK) waaraan iedere medewerker en
vrijwilliger moet voldoen: Begroeting (B), Luisteren
(L), Inleven (I) en ‘Kan niet bestaat niet’ (K). Dit
heeft geleid tot een combinatie van drie instrumenten die gezamenlijk ervoor zorgen dat de cliënt en
familie optimaal aan het woord komen: interne
audits, cliënttevredenheidsgesprek en vernieuwde
opzet van het MDO (= multidisciplinair overleg).
De bewoner vormt de basis van alle instrumenten.
Dit heeft voor Ter Weel geresulteerd in een instrument dat wordt gebruikt voor het inzichtelijk
maken van cliëntervaringen en het meten van een
cliëntoordeel.

2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten (bewoners in verpleeghuizen of
mensen die thuis zorg ontvangen) die zich nog
goed kunnen uitdrukken (psychogeriatrie en
somatiek);
• naasten van cliënten die zichzelf niet meer
kunnen uitdrukken;
3. Doel van het instrument
Het instrument bevat drie onderdelen om het
gesprek aan te gaan:
• Het gesprek (vorm: interne audit)
door cliënten en cliënten/cliëntenraad
vertegenwoordiging.
• Het gesprek met een individuele cliënt of
diens naasten door een vrijwilliger (cliënt
tevredenheidsgesprek door vrijwilligers).
• Gesprek via vernieuwde opzet van het MDO.
Het doel is om de kwaliteit van de zorg in het
primaire proces te toetsen (meten) aan de hand van
de uitgangspunten uit de visie op kwaliteit (BLIK).
Ook wordt in de cliënttevredenheidsgesprekken
gevraagd naar een oordeel. Resultaten worden
voorzien van een verbeteraanpak door de teams
onder verantwoordelijkheid van het management.
Hiermee is sprake van een continue kwaliteitsverbetering.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Cliënten en naasten krijgen dankzij de drie instrumenten regie over kwaliteit: bewoners die auditen,
gesprekken met vrijwilligers en het zorgleef-
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plan-gesprek. Hierbij is er aandacht voor de wensen
en behoeften van elke bewoner.
Het gesprek over kwaliteit en hoe het gaat wordt
hiermee uitgebreid gevoerd en krijgt de ruimte.
Door de verschillende manieren en meetmomenten
worden steeds weer kansen gecreëerd om de zorg
beter aan te laten sluiten op behoeften en wensen.
Dit heeft een positief effect op het welbevinden van
cliënten.
5. Werkwijze instrument
Ter Weel combineert drie instrumenten om de
kwaliteit in beeld te brengen. Ze worden hieronder
kort toegelicht:
Bewonersaudits
1. De bewoners die gaan auditen worden benaderd door de kwaliteitsfunctionaris. Dit zijn
bewoners die dit nog kunnen en het leuk
vinden. Zij worden geïnformeerd over de data
en tijdstippen van de interne audit.
2. Op de locatie waar ge-audit zal worden selecteert de teamleider twee bewoners die hier aan
willen en kunnen meedoen. De namen worden
vervolgens doorgegeven aan de kwaliteitsfunctionaris.
3. De kwaliteitsfunctionaris geeft een definitieve
datum/tijdstip door aan de interne auditor.
4. De vertegenwoordiger van de cliëntenraad
maakt een afspraak met de bewoners voor
vervoer en het tijdstip om naar de andere
locatie te gaan.
5. Interne auditor is aanwezig op aangegeven
datum bij het gesprek.
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6. Uitvoering interne audit:
a. de bewoners die de audit houden,
stellen de vragen aan de bewoners van
de bezochte locatie;
b. de vertegenwoordiger van de cliëntenraad
leidt het gesprek;
c. de interne auditor maakt de rapportage;
d. na het gesprek maakt de interne auditor
een duidelijk rapport;
e. de rapportage wordt doorgestuurd naar de
kwaliteitsfunctionaris.
7. Het verslag wordt door de kwaliteitsfunctionaris
besproken met de auditoren (bewoners) en de
geïnterviewde bewoners.
8. Wanneer nodig, op aangeven van de auditoren
of geïnterviewde bewoners, wordt het verslag
bijgesteld.
9. Een rapportage van alle gesprekken wordt, per
kwartaal, verstuurd naar het managementteam
en behandeld in het Planning & Control overleg.
10. De rapportage wordt besproken met de teamleider van de locatie waar de audit heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd wordt de rapportage
verstuurd naar de Centrale Cliënten Raad.
11. Een verbeterplan wordt uitgevoerd door teamleider(s). Opvolging vindt plaats in het Planning
& Control overleg van het volgende kwartaal.
Clienttevredenheidsgesprek door vrijwilligers
Het doel is om bij iedere cliënt of diens naaste
eenmaal per jaar een interview af te nemen met
betrekking tot de tevredenheid over de zorg- en
dienstverlening. Dit zijn onafhankelijke gesprekken
waarin de tijd kan worden genomen om te
bespreken hoe tevreden een bewoner is en waar
verbeterpunten liggen.

Interview met cliënt
1. Er gaat een aankondigingsbrief naar de cliënt
dat een cliënttevredenheidsgesprek wordt
gehouden en dat er hiervoor een vrijwilliger
langs zal komen voor een afspraak. De brief
wordt verstuurd door de kwaliteitsfunctionaris.
2. De vrijwilliger meldt zich (ongeveer vier weken)
van tevoren bij de cliënt, vraagt toestemming
voor de uitvoering van het onderzoek en maakt
meteen een afspraak.
3. Het cliënttevredenheidsgesprek vindt plaats
met cliënt en/of diens vertegenwoordiger.
4. De vrijwilliger maakt een rapportage van het
gesprek.
5. De rapportage wordt via de interne post doorgestuurd naar de kwaliteitsfunctionaris.
Interview met familie
1. Er gaat een aankondigingsbrief naar de contactpersoon dat er een cliënttevredenheidsgesprek
wordt gehouden en dat er hiervoor een
vrijwilliger telefonisch contact op zal nemen
voor een afspraak.
2. De vrijwilliger neemt (telefonisch) contact op
met de contactpersoon om toestemming te
vragen voor de uitvoering van het onderzoek en
maakt meteen een afspraak.
3. Het cliënttevredenheidsgesprek vindt plaats
met contactpersoon en vrijwilliger. Dit is een
gesprek.
4. De vrijwilliger maakt een rapportage van het
gesprek.
5. De rapportage wordt via de interne post doorgestuurd naar de kwaliteitsfunctionaris. Deze
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verwerkt deze en geeft de resultaten aan de
teamleider voor bespreking met het team.
Nieuwe opzet Multidisciplinair Overleg (MDO)
Cliënten of vertegenwoordigers worden zoveel als
mogelijk de gelegenheid geboden om deze eigen
regie op te pakken. Daarom is het van belang dat de
cliënt of diens vertegenwoordiger aanwezig is bij
het MDO, om tijdens dit overleg de eigen regie te
verstevigen of te behouden en richting te geven
zoals hij of zij dat wil.
1. 6 weken voor het MDO vindt een overleg plaats
tussen de specialist ouderengeneeskunde en
eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV-er)
/gespecialiseerde verpleegkundige.
2. 4 weken voor het MDO heeft de EVV-er met de
cliënt en/of diens vertegenwoordiger een
gesprek. Tijdens het gesprek wordt de cliënt en/
of diens vertegenwoordiger geïnformeerd en
wordt gevraagd of alles duidelijk is en of er
speciale aandachtsgebieden zijn die de cliënt
en/of diens vertegenwoordiger wil bespreken.
3. In samenspraak met de planner wordt na het
gesprek een (standaard) uitnodigingsbrief
verstuurd naar cliënt en/of diens vertegenwoordiger.
4. De behandelaren ondernemen ter voorbereiding
de volgende acties:
• Ze lezen het huidige Zorgleefplan en gaan
na: zijn de doelen conform planning gerealiseerd?, zijn er opvallende veranderingen
ten opzichte van vorige bespreking?,
moeten doelen worden aangepast?
• Wanneer de behandelaar niet aanwezig zal
zijn, geeft hij aanpassingen, voorstellen,
conclusies en aanbevelingen door aan de
EVV-er.
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5. Het MDO vindt plaats samen met de cliënt en/of
diens vertegenwoordiger. Hierbij zijn aanwezig:
• De cliënt en/of diens vertegenwoordiger.
• De eerst verantwoordelijke verzorgende
(EVV-er). Deze is voorzitter.
• De teamleider.
• De specialist ouderengeneeskunde.
• Behandelaren (indien aangewezen).
6. De rapportage, doelen en acties worden besproken. Een cliënt en/of diens vertegenwoordiger
worden gevraagd of zij de stand van zaken van
de acties in het bestaande herkent en of dit klopt.
7. Voor de toekomst worden afspraken gemaakt
(SMART), wordt bepaald wie ze uitvoert en
wordt aan de cliënt en/of diens vertegenwoordiger gevraagd of ze het ermee eens zijn.
8. De EVV-er vraagt aan de cliënt of hij/zij het eens
is met de gegeven informatie en akkoord is met
de gemaakte afspraken.
9. Afspraken worden verwerkt in het Zorgleefplan
en ter ondertekening voorgelegd aan de cliënt
en/of diens vertegenwoordiger. Dit gebeurt
doorgaans binnen 1 week. Tijdens dit moment
wordt ook opnieuw gevraagd of er nog onduidelijkheden zijn.
10. Na zes weken vindt er een evaluatie plaats
tussen de EVV-er en de cliënt over het verloop
van de gemaakt afspraken.
6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Er wordt via de audits informatie verzameld over
de visie op zorg (begroeten, luisteren, inleven,
‘kan niet bestaat niet’), privacy, oproepbaarheid,
kwaliteit restaurant, thuis voelen, afspraken
nakomen en verbeterpunten in het algemeen.
Het cliënttevredenheidsgesprek vraagt naar:

Zorg, Houding medewerkers, Welzijn, Medisch
paramedisch, Communicatie, Woonomgeving en
Maaltijden.
Het MDO gaat over het Zorg leef plan: afspraken,
doelen, acties en nakomen van deze acties. Ook
wordt in de cliënttevredenheidsgesprekken gevraagd naar een oordeel: Ter Weel stelt de NPSvraag en de vraag welk gemiddeld cijfer cliënten
Ter Weel geven.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld bij alle bewoners en
vertegenwoordigers via audits, interviews en
voorafgaand en tijdens het MDO.
c. Op welke wijze?
Auditgesprekken door bewoners op een locatie,
ondersteund door een interne auditor die de rapportage maakt. Interviews worden afgenomen
door vrijwilligers bij bewoners en/of naasten.
d. Op welk niveau?
In de rapportage over de audit komt informatie
naar voren op groeps-/teamniveau. In de interviews
en MDO op individueel niveau.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Ja, individuele verbeterwensen worden inzichtelijk
gemaakt in de interviews en in het verbrede MDO.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is mogelijk. Er wordt gewerkt
volgens een vast stramien.

7. Onderbouwing en doorontwikkeling
Rondom de drie onderdelen is Zorggroep Ter Weel
pilots gestart in 2016. Studenten van de Hogeschool
Zeeland evalueerden de toepassing van de instrumenten aan de hand van het model van Lalonde
(zie voorbeeld).
De studenten concludeerden dat de aanpak
met bewoners als auditors op grotere schaal,
gecombineerd met de cliënt centraal stellen in het
zorgleefplan en tevredenheidsonderzoeken door
vrijwilligers, doelmatig is om het belevingsgericht
werken te versterken. Dat bleek het geval te zijn.
De toepassing van de instrumenten en evalueren
gebeurt de komende tijd door de interne begeleidingsgroep. Hier is de cliëntenraad nauw bij
betrokken.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het instrument kan door elke organisatie worden
aangepast aan de eigen context. De eigen visie op
kwaliteit wordt dan uitgangspunt. Ook de thema’s
van het cliënttevredenheidsgesprek kunnen zelf
bepaald worden.
9. Kosten
De uitvoering van de methodieken kost tijd in de
ondersteuning van de auditteams, vraagt een
interne auditor en tijd voor analyse en rapportage.
Ook de instructie van vrijwilligers vraagt tijd. Dit
zijn structurele kosten. De instrumenten zijn zelf
ontwikkeld. Hiervoor zijn geen externe kosten
gemaakt.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Zorggroep Ter Weel wil een cultuur gericht op leren
en het bewust inzetten van middelen voor leren en
kennisdeling. Het instrument werkt aan het verbe-
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teren van de zorg- en dienstverlening voor cliënten.
De instrumenten hebben de volgende effecten:
• De cliënt komt letterlijk zelf in de regie door de
audits. Dit betekent meer regie.
• De cliëntenraad monitort en is eveneens
betrokken bij de interne audits. Dit versterkt
de rol van de cliëntenraad.
• Enkele leden van de cliëntenraad voeren ook
waarderingsgesprekken. Dit versterkt de rol van
de cliëntenraad.
• Cliënten merken ook iets van het waarderingsgesprek door vrijwilligers. Er zijn 26 vrijwilligers
die dit uitvoeren. Eén keer per kwartaal worden
deze uitkomsten besproken met de cliëntenraad.
• Het contact tussen bewoner en vrijwilliger is
erg waardevol en leuk, zo blijkt uit de terug
koppeling van cliënten. Er wordt ruim de tijd
genomen.
• Medewerkers worden uitgedaagd na te denken
over hun vak en manier van werken. Zorggroep
Ter Weel geeft aan dat hier nog wel een slag te
slaan is het komende jaar in de ondersteuning
van medewerkers. Ter Weel besteedt aandacht
aan een cultuuromslag in klantgerichter werken
• Grote betrokkenheid van cliënten en familie bij
de zorg, doelen en acties. Door de vernieuwde
en verbrede opzet is er meer regie(mogelijkheid).
Er is directer contact met de arts, teamleider en
EVV-er. Meer ruimte om zaken kwijt te kunnen.
• Elke meting en uitkomst vraagt om actie. Er
dient een plan van aanpak te komen. Of een
afspraak in het ZLP of als uitkomst van het
MDO.

11. Randvoorwaarden
Bij een overweging om het instrument toe te
passen zijn de volgende randvoorwaarden van
belang:
• Bewoners die in staat en bereid zijn om een
audit te houden.
• Een enthousiaste cliëntenraad die mede
verantwoordelijkheid neemt voor kwaliteits
onderzoek.
• Voldoende enthousiaste vrijwilligers voor de
cliënttevredenheidsgesprek.
• Adequate begeleiding en ondersteuning voor
bewoners en vrijwilligers in de uitvoering van
het onderzoek.
• Een goed werkende kwaliteitssystematiek
zodat de uitkomsten van de diverse metingen
ook op de ‘juiste plek kunnen landen’ en
follow up krijgen (in het ZLP, teamplan of op
organisatieniveau).

13. Unieke kenmerken instrument
• Door een combinatie van instrumenten zijn er
verschillende manieren waarop de ervaringen
en het oordeel van cliënten in beeld worden
gebracht. Dit verkleint de kans dat punten
‘onbesproken’ blijven.
• Audits door bewoners zelf.
• Inzet van vrijwilligers.
• Betrekken van bewoners en familie bij multidisciplinair overleg: voorkomen ‘dubbele‘ afstemming en vergroot betrokkenheid bij het welzijn
en de zorg.
14. Contactinformatie
Zorggroep Ter Weel, Joannaplantsoen 1, 4462 AV
Goes, 0113 – 65 40 00, contact via: info@terweel.nl,
www.terweel.nl

12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
Factoren die bijdragen aan een succesvolle
toepassing zijn:
• Enthousiasme bij cliënten en de cliëntenraad.
De cliëntenraad krijgt een belangrijke rol en is
nauw betrokken. Enkele bewoners voeren ook
auditgesprekken uit.
• Beschikbaarheid van een groep vrijwilligers
die enthousiast zijn om cliënttevredenheids
gesprekken te voeren.
• Vasthoudendheid en helderheid in de visie
op kwaliteit. Ter Weel geeft dit met BLIK
geïntroduceerd.
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7 Zorgstroom

Kwaliteitsweb

Kerngegevens organisatie
Zorgstroom is een organisatie gericht op zorg,
wonen en welzijn. In totaal werken er 1.508 me
dewerkers bij Zorgstroom. Zorgstroom bestaat
uit vier divisies: thuiszorg, maatschappelijk Werk,
Wonen met zorg (wonen met 24 uur zorg in de
directe nabijheid) en Tafel Thuis (maaltijden aan
huis). Zorgstroom telt ca. 411 medewerkers en
ca. 291 cliënten.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Het KwaliteitsWeb is een ondersteunend middel
om in gesprek te gaan met de cliënt over ervaren
kwaliteit van leven. Bij Zorgstroom is het concept
‘Positieve Gezondheid’, ontwikkeld door Dr. M.A.S.
(Machteld) Huber, leidend. Positieve gezondheid
wordt gedefinieerd als: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren,
in het licht van de sociale, fysieke en emotionele
uitdagingen van het leven’ (Institute for Positive
Health, 2017).
Het KwaliteitsWeb geeft in eerste instantie de
mogelijkheid om helder te krijgen welke aspecten
belangrijk gevonden worden en hoe de cliënt deze
aspecten beoordeeld.
In tweede instantie (na het daaropvolgende
multidisciplinaire overleg) kunnen de aspecten
geëvalueerd worden en kan bekeken worden in
hoeverre de afspraken die gemaakt zijn ook gerealiseerd zijn. De afspraken worden opgenomen in het
ECD en kunnen zo gemonitord worden.

Naar
deel 1
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten en eerste contactpersonen van cliënten
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken.
3. Doel van het instrument
Het Kwaliteitsweb biedt medewerkers een instrument om het gesprek aan te gaan:
• Ontdekken wat cliënten belangrijk vinden in
hun dagelijks leven.
• In de driehoek cliënt, naasten en medewerker
komen tot oplossingen om de kwaliteit van
leven zo goed mogelijk te maken.
• Hebben de oplossingen tot resultaat geleid?
Zo ja, dan kan de zorg zich richten op een
volgende punt. Is dit niet zo, dan kan opnieuw
gedacht worden over andere oplossingen. En
soms is het niet een oplossing, maar iemand
ondersteunen in het leren omgaan met het
verlies of de beperking.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De interactie tussen de bewoner, naasten en medewerkers brengt de dialoog over kleine en grotere
wensen en behoeften van de cliënt in beeld. Door
te weten wat belangrijk is voor de cliënt en hoe de
cliënt deze aspecten ervaart, kan Zorgstroom
aandacht geven aan die activiteiten die het verschil
kunnen maken. Zo kan ervoor gezorgd worden dat
de cliënt het leven zo goed als mogelijk kan leiden.
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5. Werkwijze instrument
De gesprekstool ‘Kwaliteitsweb’ is ondersteunend
om uiteindelijk te komen tot het maken van
afspraken in het zorgleefplan (ZLP).
De werkwijze is als volgt:
1. Er wordt / worden één of meer gesprekken
gevoerd met de cliënt en zijn/haar naasten.
2. Het KwaliteitsWeb wordt gebruikt als leidraad
voor het gesprek. In het KwaliteitsWeb zijn
6 levensgebieden omschreven. Er staan cirkels
op het bord die zones weergeven. De cliënt
geeft aan hoe belangrijk hij/ zij een levens
gebied met behulp van de zones:
a. Zone 1 onbelangrijk.
b. Zone 2 niet belangrijk/niet onbelangrijk.
c. Zone 3 een beetje belangrijk.
d. Zone 4 belangrijk.
e. Zone 5 heel belangrijk.
3. Deze uitkomsten worden op een registratie
formulier genoteerd.
4. Hierna wordt besproken hoe de cliënt op dit
moment de verschillende levensgebieden
beoordeelt. De cliënt geeft aan hoe hij/zij een
levensgebied beoordeelt met behulp van de
zones:
a. Zone 1 slecht.
b. Zone 2 matig.
c. Zone 3 het gaat.
d. Zone 4 voldoende.
e. Zone 5 goed.
5. Als voor alle domeinen de twee stappen zijn
doorlopen en alle waarden in het web liggen,
wordt er een foto gemaakt. Deze wordt aan het
elektronisch zorgdossier toegevoegd.
6. De afspraken worden in het ZLP vastgelegd. Het
registratieformulier is de basis om het formulier
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“dit ben ik” in het ZLP te vullen en afspraken
vast te leggen.
Vier weken voor het volgende MDO vindt weer een
KwaliteitsWeb-gesprek plaats. In hoeverre hebben
de oplossingen tot een verbetering van kwaliteit
van leven geleid?
Welke volgende afspraken kunnen we maken?

De gesprekstool maakt onderdeel uit van een
bredere systematiek. Hieronder is deze systematiek
in een figuur toegelicht.

6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
De thema’s die aan de orde komen zijn gebaseerd
op het domeinen van Dr. M.A.S. (Machteld) Huber:
1. Lichaamsfuncties: gezond voelen, fitheid,
klachten & pijn, goed kunnen slapen, goed
kunnen eten, conditie, bewegen, uiterlijk
2. Mentaal welbevinden: onthouden,
concentreren, communiceren, vrolijk zijn,
jezelf accepteren, omgaan met veroudering,
gevoel van controle, denken/terugdenken.
3. Zingeving: zinvol leven, levenslust, idealen &
doelen, vertrouwen hebben, accepteren,
dankbaarheid, blijven leren, geloofs/levensovertuiging.
4. Kwaliteit van leven: genieten, gelukkig zijn,
lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen,
hoe je woont, rondkomen met je geld,
intimiteit/seksualiteit.
5. Meedoen: sociale contacten, serieus genomen
worden, samen leuken dingen doen, steun van
anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen,
interesse in de maatschappij, sociale vaardig
heden.
6. Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf,
je grenzen kennen, kennis van gezondheid,
omgaan met tijd, omgaan met geld, kunnen
werken, onafhankelijkheid, hulpmiddelen.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld tijdens (een)
gesprek(ken) met de cliënt en eventueel met
zijn naasten. In eerste instantie is de eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) degene die het
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gesprek voert met cliënt en/of familie, in latere
instantie is het ook de bedoeling dat alle mede
werkers ermee gaan werken.
c. Op welke wijze?
Om het gesprek te ondersteunen is er een speelbord, zijn er kaarten van de zes domeinen met
daarop de onderliggende onderwerpen en zijn
er scorekaartjes beschikbaar. Op het registratieformulier kunnen de bevindingen worden aangegeven.
Gegevens worden vervolgens vastgelegd in het
elektronisch cliënten dossier. De inrichting van het
cliëntendossier is aangepast op de verschillende
domeinen van positieve gezondheid. De drie belangrijkste aspecten komen op de “dit ben ik” kaart.
d. Op welk niveau?
Informatie wordt verzameld op het niveau van
individuele bewoners en hun naasten. Op individueel niveau worden de gesprekken gevoerd en ook
vastgelegd in het elektronisch cliënten dossier.
Hier is een speciaal formulier voor gebouwd. De
drie belangrijkste aspecten komen op de “dit ben
ik” kaart. Per bewoner kan een spinnenweb uitgedraaid worden.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Ja, het doel van het gesprek is om te komen tot
individuele verbeterwensen om kwaliteit van leven
te verbeteren. Door middel van het instrument en
het stellen van concrete vragen worden individuele
verbeterwensen van cliënten inzichtelijk gemaakt.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Zorgstroom kan uit de individueel ingevulde
‘kwaliteitswebben’ gemiddelde scores weergeven
per domein op afdelings-, locatie- en organisatie
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niveau. Deze cijfers moeten vooral moeten worden
gezien als eerste “indicatoren” om te zien hoe het
gaat en om opvallende verschillen tussen afdelingen/locaties inzichtelijk te maken. Ze zijn niet
bedoeld om ‘absolute’ conclusies aan te verbinden
of het goed of slecht gaat.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
In de ontwikkeling van KwaliteitsWeb heeft in 2017
afstemming plaats gevonden met Dr. M.A.S.
(Machteld) Huber. De visie op positieve gezondheid
definieert gezondheid als volgt: ‘Gezondheid als
het vermogen om je aan te passen en je eigen regie
te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en
emotionele uitdagingen van het leven.’ In opdracht
van ZonMw heeft Dr. M.A.S. (Machteld) Huber deze
definitie getoetst op draagvlak in het veld en is
zij bezig het begrip te operationaliseren. Er werd
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij in
50 semigestructureerd interviews en focusgroepen
werd gevraagd:
• Wat vindt u van het concept van gezondheid,
positief zowel als negatief?
• Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid?
• Sluiten deze indicatoren aan bij het concept,
of juist niet?
In totaal werden 556 indicatoren voor gezondheid
verzameld. Deze werden gecategoriseerd met als
resultaat: 6 hoofddimensies van gezondheid,
gedifferentieerd in 32 aspecten. De 6 dimensies
zijn vervolgens geplaatst in een ‘spinnenweb’ met
10 ‘draden’. Cliënten geven op elk van de dimensies
een score/getal aan in het web van 0 tot 10. De
eigen situatie wordt gescand, er is geen norm.
Aan de hand van het web dat vervolgens ontstaat,
volgt de vraag wat de cliënt zou willen veranderen.

Zorgstroom kijkt in haar doorontwikkeling bovendien naar de mogelijk om de informatie te kunnen
aggregeren naar afdeling-, locatie- en organisatieniveau.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het instrument kan door een organisatie eenvoudig
worden ingezet in de eigen context, mits deze de
visie van Positieve Gezondheid onderschrijft en
hiernaar wil werken.
Daarbij kunnen keuzes gemaakt worden hoe
de methodiek in de praktijk wordt toegepast.
De manier waarop het gesprek gevoerd wordt,
met wie het gesprek gevoerd wordt, of het in
één of in meerdere gesprekken plaatsvindt.
9. Kosten
Het werken met KwaliteitsWeb is onderdeel van
het reguliere takenpakket van zorgmedewerkers.
De tijd die wordt besteed aan de gestructureerde
dialoog wordt door Zorgstroom niet aangemerkt
als kosten. Eenmalige kosten hebben te maken met
het opleiden van de zorgmedewerkers die deze
manier van gespreksvoering gaan toepassen.
Tijdens de scholing treden verletkosten op, om
afwezige medewerkers te vervangen in de dagelijkse
processen van zorg en ondersteuning. Structurele
kosten zijn niet aan de orde.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
De gesprekken met behulp van het Kwaliteitsweb
worden als positief ervaren. Medewerkers geven
aan het instrument echt bijdraagt om samen met
de bewoner het gesprek te voeren en er waarde
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volle informatie naar boven komt. Bewoners zelf
geven ook aan dat ze het gevoel hebben dat het
echt over hen gaat. Wel is het soms moeilijk om
echt hele emotionele zaken bespreekbaar te maken
want dat vraagt om veel vertrouwen. Ook kost het
eerste gesprek veel tijd. Zorgstroom volgt het
komend half jaar goed hoe het gaat en gaat grondig
evalueren om verder te ontwikkelen.
Quote van medewerkers:
“Mijn eigen ervaring was/is, is dat het spel absoluut geen
spel is maar zeer serieus. Daar ging ik nog wel eens de fout
in. De koffer is een vrolijke boel met kleuren, kaartjes, bord.
Maar de inhoud is zeker geen spelletje. Zaak is om hier een
goede balans in zien te vinden. Het was heel erg goed om
samen met een bewoner deze vragen door te nemen”
“De 1e keer met een bestaande cliënt heb ik het KwaliteitsWeb uitgelegd en samen doorgenomen. De cliënt vond het
niet erg om te doen maar gaf aan dat de vragen bij hem
wel diep zaten. Hij moest goed nadenken welke info hij
zou geven omdat sommige dingen erg zwaar/emotioneel
waren. Door het KwaliteitsWeb te doen ben ik meer te
weten gekomen over mijn cliënt. Ook belangrijke dingen
naar voren kunnen halen wat eerst niet duidelijk was. Al
met al een positief beeld zowel door de cliënt als door mij.”
11. Randvoorwaarden
Voor het werken met het instrument geldt een
aantal randvoorwaarden:
• Het omarmen van het concept van gezondheid
van Dr. M.A.S. (Machteld) Huber en het uitdragen
hiervan. Door zorgmedewerkers, ondersteuning,
bestuur en alle betrokkenen.
• Beschikbare tijd voor zorgmedewerkers om
gesprekken met cliënten te plannen en te
voeren.
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•

Creëren van een veilige setting voor medewerkers om het gesprek te voeren over Positieve
Gezondheid.

14. Contactinformatie
Zorgstroom, Breestraat 15, 4331 TS Middelburg,
0118 684 000, info@zorgstroom.nl,
www.zorgstroom.nl

12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
De volgende factoren dragen bij aan een succes
volle toepassing:
• Opleiden van medewerkers in gespreksvoering.
In het geval van Zorgstroom heeft men geïnvesteerd in opleiding oplossingsgericht werken
en Shared Decision Making.
• Train-de-trainer: de EVV-er en een ambassadeur werden opgeleid om het team mee te
nemen in de manier van werken van het
KwaliteitsWeb.
• De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is
tegelijkertijd actief gestimuleerd. Zij kunnen
mede een rol spelen bij het realiseren van
afspraken n.a.v. KwaliteitsWeb
• Borging van het concept van positieve gezondheid in het patiëntendossier.
13. Unieke kenmerken instrument
• Het gesprek over kwaliteit van leven is semigestructureerd. De cliënt krijgt suggesties
aangereikt, maar er is veel ruimte voor een
open gesprek over wat belangrijk is.
• Het concept van positieve gezondheid wordt
hiermee sterker doorgevoerd in bejegening,
werkprocessen en systemen.
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8 De Hoven

Groninger Wellbeing Indicator (GWI)

Kerngegevens organisatie
De Hoven is een aanbieder van ouderenzorg
(intramuraal en extramuraal) in de regio Noord-
Groningen. De organisatie heeft 7 locaties. De
Hoven levert zorg aan voornamelijk (kwetsbare)
ouderen. Met 954 medewerkers wordt verpleeg
huiszorg, r evalidatiezorg, dagbehandeling, WMO
dagopvang/begeleiding en thuiszorg verleend
aan ongeveer 949 cliënten.

1. Inleiding: algemene beschrijving
In 2010 is De Hoven gestart met het ontwikkelen
en implementeren van een visie waar individuele
kwaliteit van leven van de bewoner voorop staat.
Onder leiding van professor J.P.J. (Joris) Slaets en
prof. dr. I. (Inge) Hütter is De Hoven een experiment
gestart met de titel ‘Zorg zonder Regels’. Na evaluatie
van dit traject heeft De Hoven onder de titel ‘Werken
aan Welbevinden’ een vervolgtraject ingezet op alle
locaties van De Hoven. Niet alleen een goede
gezondheid bepaalt iemands kwaliteit van leven,
ook leefplezier en welbevinden hebben een grote
invloed op de kwaliteit van leven. Vanuit deze
gedachte is De Hoven gestart met de Groninger
Wellbeing Indicator (GWI) met als doel de dialoog
te stimuleren over: wat vinden bewoners zelf
belangrijk en hoe ervaren zij hun eigen welbevinden.
De Groninger Wellbeing Indicator (GWI) is een
screening- en meetinstrument ontwikkeld door
professor J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar ouderen
geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen en directeur Leyden Academy.

2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten / eerste contactpersonen van bewoners
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken;
• medewerkers.
3. Doel van het instrument
De GWI legt de nadruk op het ophalen van de
individuele cliëntervaring middels de dialoog met
bewoners: wat vinden zij belangrijk en hoe ervaren
zij hun eigen welbevinden? Met behulp van de GWI
wordt naar alle facetten gekeken die een rol spelen
in iemands welbevinden. Zowel lichamelijke als
sociale behoeften zijn belangrijk.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De GWI helpt om de zorg en dienstverlening aan de
bewoner individueler en persoonlijker uit te voeren.
De GWI stimuleert zorgprofessionals om zorg op
maat te leveren en na te denken over individuele
verbeteringen in welbevinden. De feedback uit de
GWI geeft medewerkers de mogelijkheid om samen
met de bewoner en familie/mantelzorgers het
welbevinden te stimuleren.
5. Werkwijze instrument
Bij De Hoven wordt de behoefte en ervaring van
de bewoner centraal gezet met behulp van de GWI
en biedt de GWI ondersteuning aan de leer- en
verbetercyclus van de organisatie.
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Voorbereiding
1. De verpleegunit van de Hoven geeft bij opname
de GWI vragenlijst mee aan de familie.
2. De EVV-er bespreekt vervolgens met verwanten
de inhoud en licht de werkwijze toe.
Uitvoering
3. Op de woonlocatie wordt de vragenlijst aan de
bewoners voorgelegd en besproken met de
EVV-er.
4. In het ECD (domein Welbevinden – kopje GWI)
wordt de inhoud van het gesprek met de
bewoner vastgelegd. Dit is de eerste aanzet
van het zorgleefplan. Daarin wordt één doel
(of meerdere doelen) over welbevinden opgenomen en worden acties op de acht domeinen
van de GWI geformuleerd.
Monitoren en evaluatie
5. In het multidisciplinair overleg (twee keer per
jaar) checkt men welke domeinen van de GWI
nog relevant zijn en welke (bijgestelde) acties
nodig zijn.
6. Ter voorbereiding op het MDO wordt door de
bewoner op de acht domeinen van de GWI een
score aangegeven met groen (belangrijk) en
rood (minder belangrijk).
7. Bij het MDO zijn verwanten, verzorgenden en
behandelaars aanwezig. Op de woonlocatie
wordt het MDO voor- en nabesproken met de
bewoner om te verifiëren of alle informatie
goed is begrepen en vervolgacties af te stemmen.
8. Op locatie is iedere week een doktersvisite.
Belangrijk uitkomsten uit deze visites worden
genoteerd in het ECD. Uitkomsten worden
vertaald naar aanpassingen in het doel of de
acties van de acht domeinen van de GWI.
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6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s
In de GWI worden acht domeinen onderscheiden.
De Hoven verzamelt op alle acht domeinen informatie en geeft daaraan een score van belangrijkheid. De acht domeinen zijn:
• Genieten van eten en drinken
• Lekker slapen en rusten
• Plezierige relaties en contacten
• Actief zijn
• Jezelf redden
• Jezelf zijn
• Je gezond voelen van lichaam en geest
• Plezierig wonen
b. Bij wie?
Informatie wordt in dialoog verzameld tussen bewoner en/of mantelzorg/familie en de zorgmedewerker.
c. Op welke wijze?
Informatie wordt bij aanvang van de zorg op een
gepland moment verzameld tussen bewoner en/of
mantelzorger en de zorgmedewerker. Uitkomsten
en afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Gemiddelde duur van het GWI-gesprek bij
aanvang is 45 – 60 minuten. Evaluatie van de GWI
vindt minimaal 1x per jaar plaats in het MDO.
d. Op welk niveau?
Informatie wordt op individueel niveau verzameld.
Aggregatie van informatie in een dashboard is
onderwerp van doorontwikkeling.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
GWI is gericht op de kwalitatieve en individuele
informatieverzameling met als belangrijkste doel de
individuele verbeterwensen inzichtelijk te maken.

f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is nog geen doel van de GWI,
maar geaggregeerde informatie is wel beschikbaar
door eigen analyse van de gegevens. Er wordt gewerkt
aan een doorontwikkeling en onderzoek van het
instrument met professor Joris Slaets om de informatie uit de individuele dialoog te kunnen aggregeren.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De GWI is ontwikkeld door professor Joris Slaets
en in praktijk uitgevoerd door verschillende zorg
organisaties (o.a. Meander, Evean, De Hoven,
Vilente, De Goudenleeuw Groep). De Hoven is vanaf
juli 2017 samen met professor Joris Slaets gestart met
een methodische doorontwikkeling van de GWI.
Enkele wetenschappelijke publicaties
• Lilian L. Peters MSc, Han Boter PhD, Erik
Buskens MD, PhD, Joris P.J. Slaets MD, PhD,
Measurement Properties of the Groningen
Frailty Indicator in Home-Dwelling and
Institutionalized Elderly People, JAMDA 13
(2012) 546-551
• Lilian L. Peters Msc, Han Boter phD, Joris P.J.
Slaets MD, phD, Erik Buskens MD, phD,
Development and measurement properties of
the self assessment version of the INTERMED
for the elderly to assess case complexity,
Journal of Psychosomatic Research 74 (2013)
518-522
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De GWI kan worden aangepast aan de eigen context
van een organisatie door bijvoorbeeld: leefgebieden
te koppelen aan de eigen zorgvisie, leefgebieden te
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vertalen in een verbetermeter van Actiz, koppeling
aan eigen methodische werkwijze, koppeling aan
andere meetinstrumenten.
Voorbeelden van organisaties die de GWI naar
eigen context hebben vertaald: De Hoven, Vilente,
De Gouden Leeuw, Evean.
9. Kosten
Structureel
• De GWI is een geïntegreerd onderdeel van de
individuele zorgverlening bij de Hoven. Het
gesprek met de bewoner/vertegenwoordiger
van de bewoner, de vertaling naar het zorgleefplan, rapportage en evaluatie in MDO’s zijn
onderdeel van het zorgproces en daarmee zijn
er geen extra kosten aan de GWI verbonden.
• Uren t.b.v. aggregatie van individuele GWI
resultaten naar rapportage op afdeling-,
locatie-, en organisatieniveau. Aantal uren is
afhankelijk van omvang van de organisatie.
Eenmalig
• Koppeling aan kwaliteitsdashboard indien
gewenst (afhankelijk van behoefte van de
organisatie, flexibiliteit dashboard, leverancier)
• Kosten projectleider t.b.v. invoeren methode en
werkwijze GWI.
Verletkosten
• Training medewerkers GWI (methode en
gespreksvoering) circa 6 uur per persoon +
eventuele kosten externe trainer (tenzij eigen
trainingscapaciteit beschikbaar is).
10. Opgedane ervaringen met het instrument
De Hoven is gestart met de ontwikkeling en toepassing van de GWI vanuit de behoefte om individueel
welbevinden niet te generaliseren en verantwoorden van binnen naar buiten leidend te laten zijn. De
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inzet van GWI bij de Hoven vergroot de interactie
met de bewoner en er wordt beter aangesloten bij
de beleving en het welbevinden van de bewoner. De
grootste leerervaring gedurende de invoering van
de GWI is de cultuuromslag bij de medewerkers:
hoe voer ik de dialoog en sluit ik aan bij de cliënt.
Om die verandering te faciliteren heeft De Hoven
scholing ingezet, maar ook gedragsprofielen voor
medewerkers opgesteld. Deze gedragsprofielen
helpen de organisatie om met de medewerkers een
beeld te krijgen van de leer- en ontwikkelbehoefte.
De GWI wordt inmiddels op alle locaties van de
Hoven (Winkheem, Alegunda Ilberi, Damsterheerd,
De Twaalf Hoven, Viskenij en Vliethoven) ingezet.
De GWI vragenlijst wordt bij elke bewoner gebruikt
voor het gesprek over: wat is voor de bewoner
belangrijk in het dagelijkse welbevinden en wat
is daarin relevant voor de zorgondersteuning.
75 EVV-ers zijn getraind in de GWI.
Dankzij de GWI:
• Ervaren bewoners meer ‘eigen regie’ in relatie
tot individueel welbevinden.
• Hebben medewerkers meer zicht gekregen
op welk levensdomein voor de bewoner
belangrijk is en wat hierbij in de loop van
de maanden/jaren verandert.
• Medewerkers reflecteren beter door alle
gebieden te benoemen (ook door het blijvend
te bespreken in MDO’s).
• Familie koppelt terug dat er voldoende
ruimte is om het gesprek met medewerkers
op te zoeken.

11. Randvoorwaarden
• Leiderschap en aansturing die vernieuwing de
ruimte geven.
• Voldoende draagvlak bij medewerkers, bewoners en mantelzorgers / familie. Dit begint bij
het informeren van medewerkers, cliënten en
mantelzorgers/familie.
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Projectleider en ambassadeurs op locatie bij het
invoeren van de GWI. Zij enthousiasmeren, zijn
vraagbaak, houden vinger aan de pols en
hebben oog voor een goede aansluiting op de
lokale praktijk. Bij de invoering van de GWI
binnen De Hoven zijn de eerste twee jaar
regelmatig kartrekkers bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd de voortgang van de invoering bijgehouden, ervaringen uitgewisseld en
op basis daarvan aanpassingen voorgesteld in
de manier van werken met de GWI of hoe de
GWI gesprekken beter konden worden gevoerd
en vastgelegd in het zorgplan.
• De cliëntenraad en/of familie betrekken bij de
invoering en evaluatie draagt bij aan een
werkwijze die vanuit cliënt/familieperspectief
wordt uitgevoerd.
• Organiseren leercyclus: door de vraag achter
de vraag te stellen (grootste leercyclus) weten
medewerkers bij De Hoven nu beter wat belangrijk is voor bewoners. Tegelijkertijd geldt:
het stellen van de vraag achter de vraag en
daarmee het voeren van het goede gesprek
blijft een ontwikkelpunt voor iedereen. Er is
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•
•

•

met ondersteuning van professor J.P.J. (Joris)
Slaets in augustus 2017 een vervolgtraject
gestart om verdieping aan te brengen in het
voeren van het goede gesprek.
Digitalisering: Koppelen van de GWI doelen en
acties aan het ECD.
Training: EVV-ers trainen in hoe zij moeten
werken met het ECD. Bij De Hoven worden
medewerkers twee keer per jaar getraind zodat
de EVV-ers ook van elkaar kunnen leren.
Welbevinden integreren in (strategische) beleid:
Door de GWI, de gesprekken daarover en de
uitkomsten niet alleen in de (individuele) zorg
plancyclus op te nemen, maar ook als uitgangspunt te nemen voor beleid en strategische
ontwikkelingen wordt het welbevinden van
de bewoners verankerd in alle lagen en alle
domeinen van de organisatie.

13. Unieke kenmerken instrument
• 8 domeinen welbevinden geven richting aan
doelgericht werken voor medewerkers.
• Instrument is aanpasbaar aan eigen context.
• Werkwijze en resultaten kunnen worden
gekoppeld aan een dashboard t.b.v. continue
leren en verbeteren
14. Contactinformatie
Gegevens ontwikkelaar: professor J.P.J. (Joris) Slaets
– Leyden Acadamy, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden
(postadres), www.leydenacademy.nl,
leydenacademy@leydenacademy.nl
De Hoven: Bedumerweg 2, 9959 PG Onderdendam,
www.dehoven.nl, informatie@dehoven.nl,
050 – 367 20 60
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9 Het Baken & Viattence
Beelden van kwaliteit

Kerngegevens organisatie
Het Baken is een aanbieder van ouderenzorg
in de regio Noord-West Veluwe. De organisatie
heeft 5 locaties en ongeveer 300 cliënten.
Er werken 625 medewerkers.
Viattence is een aanbieder van ouderenzorg
op de Veluwe, tussen Zwolle en Apeldoorn.
De organisatie biedt met 800 medewerkers zorg,
behandeling en dagbesteding aan ongeveer
500 cliënten thuis of binnen één van de locaties.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Beelden van Kwaliteit is een wetenschappelijk
verantwoorde kwalitatieve aanpak van kwaliteitsverantwoording, ontwikkeld door Prof. Dr. Hans
Reinders, voormalig hoogleraar Ethiek aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en drs. Lydia Helwig-
Nazarow, organisatiepsycholoog en voormalig
bestuurder van 's Heeren Loo. De methode gaat uit
van een nieuwe visie op kwaliteit van zorg en leven
in de langdurige zorg. Kwaliteit wordt gerealiseerd in
de relatie tussen cliënten en medewerkers, die samen
zoeken naar optimale zelfontplooiing. De verbinding
tussen medewerkers en cliënten is de voornaamste
bron van kwaliteit. In die verbinding komt alles aan
op de vraag of de cliënt de ruimte krijgt om wensen
aan te geven en te laten zien wie zij/hij werkelijk is.
Dat gaat niet alleen om bejegening, maar ook om
het ontdekken van mogelijkheden. Beelden van
Kwaliteit kijkt naar de kwaliteit van de relatie tussen
de cliënt en de medewerker en houdt de medewerker een spiegel voor. Hoe gedraag ik mij tegenover
een cliënt, hoe praat ik met mijn collega’s, hoe kom

Naar
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ik over? Deze ‘spiegel’ geeft de medewerkers de
kans om zich te ontwikkelen en de kwaliteit van
de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.
Zie ook: www.beeldenvankwaliteit.nl
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten (bewoners in verpleeghuizen of
mensen die thuis zorg ontvangen) met psychogeriatrische of somatische problematiek;
• naasten van de cliënt (zoals familie en mantelzorg);
• medewerkers.
3. Doel van het instrument
Beelden van Kwaliteit wordt primair gebruikt om
op teamniveau te reflecteren op het eigen handelen, te leren en te komen tot verbeteringen in de
kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven, in de vorm
van observaties van de verbinding tussen medewerker en cliënt. Resultaten worden gebruikt om
intern te leren, zorgleefplan-gesprekken te ondersteunen, cyclische informatie voor kwaliteitssysteem en voor het afleggen van publieke verantwoording. Ook worden resultaten gebruikt voor
inkoopgesprekken met het Zorgkantoor.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Dankzij de inzet van Beelden van Kwaliteit ervaren
cliënten dat de zorg beter op hun de behoefte
aansluit. Het zorgt voor een positief effect op
de interactie tussen professional en bewoner.
Beelden van Kwaliteit ondersteunt de zorgteams
en individuele medewerkers (in verpleeghuizen
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en zorg thuis) in een doorlopend proces bij het
inzichtelijk maken van wat goed gaat en wat minder
goed gaat.
5. Werkwijze instrument
1. Opleiden: de zorgorganisatie laat medewerkers
opleiden tot ‘observator’. Zij volgen daartoe
een scholing bij de Stichting Beelden van
Kwaliteit.
2. Observeren: cliënten, hun naasten en medewerkers worden een aantal weken op verschillende tijdstippen geobserveerd, door de ‘observator’. De observatoren kijken op een feitelijke
manier naar de interactie tussen cliënten, hun
naasten en medewerkers wat er gebeurt in
bijvoorbeeld een woonkamer of slaapkamer.
De observatoren trekken geen conclusies.
3. Observatieverslag: de observator legt zijn of
haar bevindingen vast in een verslag, per team.
In het verslag zijn feitelijke beschrijvingen te
vinden van bijvoorbeeld een maaltijd, een
zorgmoment of een avond in een huiskamer,
passend binnen de te onderzoeken uitgangspunten. Er zitten geen oordelen in het verslag.
4. Samenstellen kwaliteitspanel: de zorgorganisatie nodigt medewerkers en externe stakeholders (zoals VWS, zorgkantoor of Actiz) uit om
zitting te nemen in het kwaliteitspanel.
5. Voorbereiden kwaliteitspanel: het panel krijgt
een korte training van de stichting Beelden van
Kwaliteit.
6. Lezen verslag: het kwaliteitspanel leest het
observatieverslag met aandacht voor wat
opvalt, in positieve zin (‘pluimen’) en in vragende zin (‘ontwikkelpunten’).
7. Spiegelgesprek: onder begeleiding van een
gespreksleider van stichting Beelden van
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Kwaliteit of van de eigen organisatie voert het
kwaliteitspanel het gesprek met het team, n.a.v.
het observatieverslag. Het gaat over de dagelijkse gang van zaken en het team staat centraal.
Het kwaliteitspanel spiegelt haar bevindingen
en reikt ideeën aan. Het is aan de teams zelf om
daar iets mee te doen.
8. Reflectie & leren: het team reflecteert op haar
eigen handelen en medewerkers trekken zelf
hun conclusies. Hoe gaan de zorgverleners met
cliënten om, hoe doen ze hun werk? Wat zeggen ze daar zelf over? Wat vinden zij moeilijk?
Hoe kan de organisatie hen helpen bij de
uitvoering van hun werk?
9. Analyse en verbetering: de output van Beelden
van Kwaliteit wordt samen met de inzet van de
andere kwaliteitsinstrumenten gerapporteerd
en geanalyseerd per team en locatie.
6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Gedrag van – en interactie tussen cliënten, hun
naasten en medewerkers. Aan de hand van observaties, verslagen en gesprekken wordt informatie
verzameld over de interactie van één of meerdere
medewerkers met individuele cliënten of met
groepen cliënten (in bijvoorbeeld een huiskamer).
In de voorbereiding op de observaties kunnen
teams specifieke observatie thema’s aangeven
(bijvoorbeeld kernwaarden van de organisatie of
specifieke kwaliteitsthema’s).
b. Bij wie?
Cliënten, hun naasten en medewerkers (teams).

c. Op welke wijze?
Informatie wordt verzameld door de observatie van
cliënten, hun naasten en teams en door gesprekken
tussen het team en het kwaliteitspanel. Daarop
volgt de cyclus met de cliëntgesprekken, waarbij
naasten van cliënten vaak aanwezig zijn. In die
gespreken wordt gesproken over de wensen van
de cliënt en hoe zij de zorg ervaren van de medewerkers. Ook wordt gevraagd naar een NPS-score
en wordt verzocht om een waardering te plaatsen
op Zorgkaart Nederland. Op die manier wordt
gemonitord hoe tevreden een cliënt en naaste is.
d. Op welk niveau?
Op het niveau van individuele cliënten, hun naasten
en medewerkers.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Aan de hand van het stellen van vragen in de cliëntgesprekken worden individuele verbeterwensen
inzichtelijk gemaakt.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Deels. Verslagen van observaties zijn lastig op te
tellen. De observaties geven wel een overzicht
in patronen en een rode draad. Antwoorden
van cliënten en hun naasten op vragen over waardering en tevredenheid kunnen anoniem worden
geaggregeerd.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
Beelden van Kwaliteit is ontwikkeld door Prof. Dr.
Hans Reinders, voormalig hoogleraar Ethiek aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en drs. Lydia Helwig-
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Nazarow, organisatiepsycholoog en voormalig
bestuurder van ’s Heeren Loon.. Zij zijn de oprichters
van de stichting Beelden van Kwaliteit. De stichting
Beelden van Kwaliteit werkt aan de ontwikkeling
van een wetenschappelijk verantwoorde aanpak
van kwaliteitsverantwoording.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De inzet van Beelden van Kwaliteit kan worden
aangepast aan de eigen context, bijvoorbeeld door
de rol van observant en het kwaliteitspanel op een
bepaalde manier in te richten en/of aansluitend is
op de visie van de organisatie.
9. Kosten
Inzet van Beelden van Kwaliteit vraagt kosten voor
het opleiden van observatoren (2 weken opleiding +
terugkomdagen in observatieweken), het inzetten
van observatoren (1 observator, 3 weken, 36 uur), het
begeleiden van het kwaliteitspanel, verletkosten voor
medewerkers die in gesprek gaan met het kwaliteits
panel en tijdsinvestering van managers en team
leiders om te coachen. In eerste instantie worden de
eenmalige investeringen ingeschat op €70.000. Er
zijn ook opbrengsten die bijvoorbeeld gepaard gaan
met het afscheid nemen van kostbare instrumenten
(zoals CQ index of medewerkerstevredenheids
onderzoek). De inzet van Beelden van Kwaliteit kost
circa € 50.000 op jaarbasis. Dit hangt af van het
beschikken over een externe of interne opleider.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Het Baken en Viattence werken beide met Beelden
van Kwaliteit en doen daarin ook veel samen. Zij
wisselen onder andere observatoren met elkaar uit.
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Ervaringen van Het Baken
De verschuiving van het klassieke meten van
kwaliteit naar het beleven en ervaren van kwaliteit
van leven en welbevinden was voor Het Baken de
aanleiding om op zoek te gaan naar een andere
passende methodiek om kwaliteit inzichtelijk te
maken.
Na een intensieve training zijn 6 teams gestart met
het ophalen van objectieve en onbevooroordeelde
‘beelden’ die de kwaliteit van leven en welbevinden
weerspiegelen. Na bespreking van de observaties
met het kwaliteitspanel is er explicieter in de teams
vervolg gegeven aan de observaties. Inmiddels zijn
nieuwe teams getraind in de methodiek en is Het
Baken gestart met het borgen van de methode in
een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.
Beelden van Kwaliteit leidt binnen de organisatie
tot positieve effecten:
• Kijken medewerkers anders naar verbeteringen
in de kwaliteit van leven voor bewoners.
• Leren medewerkers elkaar feedback geven.
• Kijken medewerkers anders naar het werk dat
ze al jaren doen.
• Leren medewerkers van elkaar.
In het begin waren medewerkers onzeker over de
inzet van Beelden van Kwaliteit. Het is spannend
om in je werk geobserveerd te worden. Ook de
tijdsinvestering riep vraagtekens op. De motivatie
om te kiezen voor deze manier van werken is goed
uitgelegd aan de organisatie. Ook de cliëntenraad
is betrokken bij de inzet van Beelden van Kwaliteit.
Deze stakeholder was in het begin kritisch volgend.
Inmiddels is Beelden van Kwaliteit onderdeel van
het kwaliteit- en veiligheidssysteem. Medewerkers
ervaren de inzet van Beelden van Kwaliteit als
waardevol en leerzaam. Mensen vinden het

v erfrissend, uitdagend en goed voor de zelf
ontwikkeling.
Dankzij het instrument ontdekken teams hun
sterke en ontwikkelpunten. Het stimuleert teams
om zich eigenaar te voelen van ontwikkelingen en
het versterkt de betrokkenheid tussen cliënt en
professional en professionals onderling. Ontwikkelpunten pakt het team concreet op in community
overleggen, familie avonden en zorgleefplan
gesprekken.
Ervaringen van Viattence:
Viattence koppelt Beelden van Kwaliteit aan een
interne verbetercyclus waarin de organisatie eens
per 3 maanden een dialoog voert met de cliënt en
diens naasten over behoeften en beleving. Voor
Viattence zijn de wensen van de cliënt het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening. De nadruk
van Beelden van Kwaliteit ligt op het leren als basis
voor kwaliteitsverbetering.
Viattence wil de relatie tussen cliënten en de medewerkers versterken. Doel is om het welbevinden van
de cliënt en zijn naasten te optimaliseren en een
leercyclus binnen het team te stimuleren. Viattence
beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem
(KMS) waarin Beelden van Kwaliteit integraal wordt
toegepast.
Andere instrumenten zijn:
• De cliëntreis/reis van de naasten. Viattence
maakt gebruik van de driemaandelijkse gespreks
cyclus met cliënten en naasten, waarderingen
op Zorgkaart Nederland en de NPS-score.
• De medewerkers-/vrijwilligersreisreis, hiervoor
heeft Viattence de “rode knop” (het kunnen
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melden van zaken die veel beter kunnen, door
alle medewerkers), de NPS score, aandachtsvelders,het carrouselgesprek, hygiëne afspraken,
MIC/MIM en klachten en interne observaties.
Alle instrumenten samen vormen een planning &
control-cyclus die bijdraagt aan het welbevinden
van de cliënt en aan de leercyclus van de medewerkers (teams). Medewerkers van Viattence ervoeren
het als spannend en confronterend om geobserveerd te worden. Ze gaven aan dat als er iets niet
goed zit in teams, dit ook echt zichtbaar wordt door
de observaties. Beelden van Kwaliteit is op zichzelf
een laag-intensief instrument (een team komt in
de huidige opzet eens per 2 jaar aan bod), om die
reden zoekt Viattence nog naar andere manieren
van observatie, die vaker aan de orde kunnen
komen. Na enige tijd werden medewerkers over
wegend enthousiast. Medewerkers ervaren de inzet
van Beelden van Kwaliteit inmiddels als waardevol
en leerzaam. Dankzij het instrument ontdekken
teams hun sterke en ontwikkelpunten. Deze ontwikkelpunten pakt het team op en komen bijvoorbeeld terug op familie- en mantelzorgavonden.
Beelden van Kwaliteit leidt binnen de organisatie
tot positieve effecten:
• wordt de ervaren kwaliteit van leven van
clienten verbeterd;
• krijgen medewerkers inzicht in het eigen
handelen;
• leren medewerkers reflecteren op zichzelf;
• leren medewerkers van elkaar;
• wordt de cultuur van een team goed zichtbaar
(wie is de informele leider, voelt men zich veilig
en vrij in het team om iets te zeggen, etc.).
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11. Randvoorwaarden
• Beschikken over voldoende deskundigheid:
observanten, kwaliteitspanel en een eigen
opleider / gespreksleider.
• Een visie om de cliënt en zijn naasten het
uitganspunt te laten zijn en dit consequent door
te voeren binnen de organisatie.
• Bereidheid om als organisatie (mensen) je
kwetsbaar en open op te stellen, om anderen
toe te laten om in de keuken te komen kijken
en dilemma’s te delen.
• Leiderschap om medewerkers optimaal te
coachen en te faciliteren, waarbij vertrouwen
het uitgangspunt is (in plaats van controle).
• Een goede planning en control-cyclus. Wanneer
worden welke instrumenten ingezet?
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Groot draagvlak bij medewerkers, cliënten en
naasten. Dit begint bij het goed en tijdig informeren van medewerkers, cliënten en naasten.
De cliëntenraad (CR) wordt actief betrokken, zij
nemen ook deel in het kwaliteitspanel. Ook de
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht
worden op de hoogte gehouden.
• Enthousiasme van bestuurder dat gelooft in
reflectie op eigen handelen van medewerkers.
• Passend tempo om belasting te beperken: een
traject krijgt bijvoorbeeld vorm door per half
jaar een beperkt aantal nieuwe teams te
observeren.
• Onafhankelijkheid creëren door kennis
en vaardigheden te borgen binnen de zorg
organisatie.
• Transparantie: verslagen van observaties openbaar maken door ze op de website te plaatsen.

•

•

Leercyclus met medewerkers afronden door in
de jaargesprekken in te gaan op ontwikkelpunten uit observaties van Beelden van Kwaliteit.
Interne werkgroep die het proces Beelden van
kwaliteit binnen de organisatie begeleidt.

13. Unieke kenmerken van het instrument
• Beelden van Kwaliteit betreft een observatiemethodiek.
• In de methodiek Beelden van Kwaliteit staat
de beleving van cliënten, hun naasten en
medewerkers (teams) centraal.
• In de toepassing van Beelden van Kwaliteit
worden gecertificeerde observanten ingezet,
die voorafgaand aan een observatieperiode
een opfris- en bijscholingsprogramma krijgen
(van één dag).
• Train-de-trainer: een medewerker uit de
zorgorganisatie wordt opgeleid tot ‘opleider
Beelden van Kwaliteit’. Een externe trainer is
dan niet meer nodig.
14. Contactinformatie
• Leverancier: stichting Beelden van Kwaliteit,
Ethics Culture Governance B.V.
Warmenbossenweg 3-40, 9443 TN Schoonloo
• Zorgverlening Het Baken: Veldbloemenlaan 25,
8081 DL Elburg. www.zorgverlening-hetbaken.nl,
info@zorgverlening-hetbaken.nl, 0525 – 68 04 02
• Viattence: Eperweg 33, 8181 ET Heerde.
www.viattence.nl, info@viattence.nl
0578-668449
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10 Icare

Arenagesprek

Kerngegevens organisatie
Icare is een zorgaanbieder in de regio die op
14 locaties intramurale zorg biedt. Daarnaast
levert de organisatie extramurale zorg. Icare heeft
ongeveer 1042 cliënten en er werken 600 mede
werkers.

1. Inleiding: algemene beschrijving
Icare is vanuit haar visie en ambitie gestart met het
ontwikkelen van een methodiek die verschillende
fases in het proces van verhuizen naar en wonen in
een beschermde omgeving. Binnen deze methodiek
zet Icare het arenagesprek in. Deze gespreksmethodiek vraagt bewoners en/of het netwerk van de
bewoner op een gestructureerde manier naar de
ervaringen t.a.v. de zorg- en dienstverlening van de
organisatie. Het arenagesprek levert waardevolle
feedback op voor de medewerkers en de organisatie en vormt de basis voor het bepalen en het
realiseren van verbeteracties. Dit kunnen zowel
quickwins als lange termijn activiteiten zijn.
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten van cliënten (contactpersoon, partner,
familie);
• medewerkers;
• vrijwilligers.

Naar
deel 1
3. Doel van het instrument
Het doel van het arenagesprek is dat medewerkers
direct met hun bewoners in gesprek gaan om
over hun ervaringen te praten. Betrokkenheid en
commitment zijn het gevolg. Het echte succes
wordt bepaald door de opvolging van de actie
punten. Als bewoners daadwerkelijk verbeteringen
in de dienstverlening ervaren, gaan zij zich als
ambassadeurs van de organisatie gedragen.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Luisteren is de basis van het arenagesprek. De
bewoner en/of het netwerk van de bewoner geven
hun feedback en de medewerkers luisteren. Hierdoor leren medewerkers hoe de dienstverlening
wordt beleefd en worden zij aangezet om in beweging te komen. Verbeteren van de dienstverlening is
het gevolg.
5. Werkwijze instrument
Minimaal eenmaal per jaar wordt er een arena
gesprek georganiseerd. De arena richt zich op:
• De eigen inbreng van de bewoner en/of het
netwerk van de bewoner;
• Onderwerpen die van belang zijn voor de
organisatie met betrekking tot het continu
verbeteren van de zorg;
• Evaluatie van de resultaten wat betreft de
ingezette verbeteracties naar aanleiding van
de vorige arena.
De arena’s worden per woning of afdeling georganiseerd, het aantal bewoners varieert tussen de 8 à
10 mensen. Deelnemers zijn: bewoners, naasten,
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teamleden, manager woon/zorg en vertegenwoordigers van de betrokken disciplines, vrijwilligers en
de lokale Cliëntenraad
Een arenagesprek bestaat uit drie delen:
a. Tijdens het eerste deel zitten de bewoners
en/of het netwerk van bewoners met elkaar
in een kring. In de kring eromheen zitten alle
andere deelnemers. De bewoners spreken met
elkaar onder leiding van een (externe) procesbegeleider. Zij delen hun ervaringen met de
dienstverlening en geven aan welke mogelijke
verbeteringen zij zien.
b. In het tweede deel voegen de medewerkers
zich bij de kring. Zij mogen vragen stellen ter
verduidelijking over de gegeven feedback en
beantwoorden eventuele vragen of onduidelijkheden uit de eerste ronde
c. Bij de derde en laatste ronde vertrekken de
bewoners en hun netwerk, waardoor alleen de
medewerkers overblijven. Zij stellen samen de
verbeteracties vast en er wordt vastgelegd wie
welke actie op gaat pakken en binnen welke tijd
de resultaten worden verwacht.
Na afloop van de derde ronde komen alle deel
nemers bij elkaar om de bijeenkomst te evalueren.
Hun ervaringen en besproken punten worden
meegenomen in een verslag.
6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Thema’s die aan de orde komen zijn: woon/leef
omstandigheden (huiselijkheid, veiligheid, e.d.),
participatie (eigen sociale netwerk, betrokkenheid
familie), mentaal welbevinden (zingeving, zinvolle
dag invulling) en lichamelijk welbevinden (eten,
drinken, bewegingsgerichte zorg, samenwerking
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en contact met de arts en andere disciplines).
Daarnaast worden teamdoelstellingen geëvalueerd.
Wat heeft de bewoner gemerkt? Welke effect was
merkbaar? Ook worden de verbeteracties van de
vorige keer geëvalueerd en gemonitord.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld bij de bewoners, het
netwerk van bewoners en medewerkers van het
team.
c. Op welke wijze?
De bewoner en/of het netwerk wordt bevraagd
en geeft informatie over zijn/haar ervaringen met
de zorg. De medewerkers geven eventueel een
toelichting op de vragen en de voorgestelde ver
beteracties. De rol van de medewerkers is: actief
luisteren en de gegeven feedback om te zetten in
verbeteracties. Zij mogen dus niet inhoudelijk
reageren op de gemaakte opmerkingen. De duur
van een arenagesprek is: 60 – 130 minuten.
d. Op welk niveau?
Er wordt informatie verzameld bij bewoners die
aanwezig zijn bij het arenagesprek. Deze informatie
is niet geschikt om te aggregeren naar een overall
beeld op organisatieniveau. De informatie is bedoeld om verbetering voor de bewoners van de
betreffende woning of afdeling te realiseren.
Er wordt wel gebruik gemaakt van de input per
woning/ afdeling om na te gaan of er een totaal
beeld is van bijvoorbeeld een zinvolle dag invulling,
de schoonmaak, etc. Mogelijk is er sprake van een
trend doordat er een bepaalde beleidsmatige
keuze is gemaakt die op verschillende woningen/
afdelingen hetzelfde effect geeft.

e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Het arena gesprek is niet ontwikkeld om individuele
verbeterwensen inzichtelijk te maken. Dit zal zeker
wel aan de orde komen, maar het gaat erom dat
men leert om te luisteren naar feedback van de
bewoner en dat men naar aanleiding hiervan
verbeteracties formuleert en uitvoert. De verbeteringen zijn gericht op de gehele woning/afdeling
van de bevraagde klanten.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Er bestaat een mogelijkheid tot anonieme aggregatie van de verbeteracties naar organisatieniveau.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
Het instrument wordt jaarlijks met alle betrokkenen
geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Hierbij
wordt gekeken naar de methodiek (opkomst,
verhouding klant/medewerker, inzet van de externe
procesbegeleider, format verslaglegging en de
gevraagde vaardigheden van de deelnemers).
Er kan ook gekeken worden naar de inhoud: zijn
de gekozen thema’s goed gekozen, worden de
verbeteracties opgevolgd, zit er een eventuele
overlap in verbeterpunten.
Een voorbeeld van een doorontwikkeling: indien
op een woning een groep bewoners meer dan twee
jaar woonachtig is, kan ervoor gekozen worden
om een verdieping toe te passen in de vraagstelling.
Deze nieuwe stellingen kunnen eventueel ook
worden toegepast bij de arena’s van andere
woningen/afdelingen.
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8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De klantarena is aan te passen naar eigen inhoud
en context: thema’s, frequentie. Daarnaast kan er
gewerkt worden met verschillende varianten van
de arena, bijvoorbeeld alleen met familie of vrijwilligers, samen met andere woningen, etc. Een variant
is de vrijwilligersarena. Deze wordt per locatie
gedaan, samen met alle vrijwilligers met dezelfde
spelregels. In ronde drie wordt dan door de coör
dinator vrijwilligers met de vrijwilligers afgestemd
over de eventuele verbeteracties. Deze worden
meegenomen in het jaarplan van de coördinator,
van de locatie en op organisatieniveau gedeeld.
9. Kosten
De kosten van het arena gesprek bestaan met name
uit inzet van mensen (uren). Voorbereidingsuren
en verleturen voor de medewerkers. Soms is het
noodzakelijk om externe accommodatie te regelen
of catering. Tevens worden kosten gemaakt voor de
externe procesbegeleider en de verslagging.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Het arenagesprek wordt bij Icare ondersteund door
een leanteam en uitgevoerd op tien locaties, met
een totaal van 46 woningen ( 8 à 10 bewoners per
woning). Daarnaast wordt het arenagesprek ingezet
bij 98 bewoners van twee locaties met scheiden
van wonen en zorg (oude verzorgingshuizen).
Icare heeft ervaren dat het invoeren van het arenagesprek in aanvang vraagt om ondersteuning van
de teams. Het voeren van deze vorm van dialoog
vraagt om procesbegeleiding. Een belangrijk inzicht
is dat de mate van zelfstandigheid van het team,
het succes van het arenagesprek ondersteund.
Daarnaast kan het belangrijk zijn om behandelaren
onderdeel te maken van het arenagesprek.
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Hieronder enkele casussen die zijn besproken
tijdens de arena gesprekken van Icare:
Casus 1: Inzet van medewerkers in de nachtdienst
bij een terminale bewoner.
• Ronde 1: Door familie wordt gevraagd hoe de
inzet van personeel is in de nacht en of er wel
voldoende mensen zijn.
• Ronde 2: Een medewerker die veel ’s nachts
werkt geeft uitleg en komen aanwezigen met
elkaar in gesprek. De dialoog laat zien dat
medewerkers te veel invulden dat het voor
familie te belastend zou zijn om ook ’s nachts
aanwezig te zijn. Terwijl familie dit juist wel
wil doen en het als zinvol ervaart.
• Ronde 3: Er is een verbeteractie voor de betrokken woning geformuleerd en de mogelijkheid
tot overnachten is in het beleid palliatief-
terminale zorg van Icare en de scholingen
opgenomen.
Casus 2: Onbegrepen gedrag van een bewoner
• Ronde 1: Door familie wordt aangegeven dat
het soms lastig is hoe zij moeten reageren op
een andere bewoner die die veel schreeuwt
(onbegrepen gedrag). Familieleden voelden
zich onzeker en gaan bijvoorbeeld niet in de
huiskamer zitten terwijl hun familielid dit wel
graag wild.
• Ronde 2: Door medewerkers wordt doorgevraagd bij familie hoe, waarom en wanneer
men dit ervaart en wat zij daarin mogelijk
missen van medewerkers.
• Ronde 3: Er is een verbeteractie geformuleerd,
namelijk om tijdens de zorgleefplan gesprekken
meer uitleg te geven. Daarnaast wordt tijdens

een familieavond (indien van toepassing) uitleg
gegeven over de 4 fasen dementie. Familie
ontvangt een folder met toelichting over
belevingsgericht werken. Indien er onrust is
gaat de medewerker direct met de familie
afstemmen hoe zij om kunnen gaan met
onbegrepen gedrag.
Casus 3: Communicatie van de Cliëntenraad
• Ronde 1: familieleden geven aan dat de
cliëntenraad slecht communiceert.
• Ronde 2: Een vertegenwoordiger van de
cliëntenraad legt uit hoe de cliëntenraad dit nu
doet en vraagt door naar wat familie wenselijk
zou vinden en nu mist.
• Ronde 3: De cliëntenraad spreekt af dat de
verslaglegging van de overleggen naar alle
cliëntvertegenwoordigers en bewoners wordt
gestuurd.

•

•

•

•
11. Randvoorwaarden
• Het organiseren van arena’s vraagt voorbereiding en dus tijd om te zorgen dat voldoende
bewoners aanwezig zijn en passende thema’s
besproken worden. Dit vraagt enthousiaste
medewerkers die zich committeren aan het
acties opvolgen en management die de werkwijze faciliteert.
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Aanwezigheid leercultuur. Medewerkers zien
feedback in dat geval niet als kritiek, maar als
mogelijkheden om verbeteringen te realiseren.
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Het is van belang terug te komen op de verbeteracties die aan de orde zijn gekomen in een
arenagesprek. Doe je dit niet, dan zal de bewoner de volgende keer minder enthousiast zijn
om te komen.
Het snel kunnen realiseren van verbeteringen
door het team maakt het voeren van arena’s
interessanter. Als het een team moeilijk lukt om
verbeteringen door te voeren is het niet zo
prettig om de bewoner te vragen hoe hij de
dienstverlening ervaart en of de verbeteringen
voelbaar en zichtbaar zijn.
Om verbeteracties te realiseren kunnen ook de
inzet van ondersteunende diensten of management noodzakelijk zijn. Het is van belang dat
deze onderdelen van de organisatie denken
vanuit klantbelang en prioriteit geven aan het
realiseren en communiceren over verbeteracties.
Een externe procesbegeleider aantrekken die
de gesprekken kan leiden, uitwerken en verspreiden.

13. Unieke kenmerken instrument
• Het horen hoe de bewoners de dienstverlening/
zorg ervaart, kan confronterend zijn, het zet
medewerkers in beweging.
14. Contactinformatie
Icare Verpleging en Verzorging, postbus 900,
7940 KE Meppel, www.icare.nl,
Carla van Veen: C.vanVeen@icare.nl
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11 Interzorg & Markenheem

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Kerngegevens organisatie
Interzorg Noord Nederland is actief in de regio’s
Noord- en Midden Drenthe. De organisatie biedt
intramurale en extramurale zorg aan 1500 cliën
ten. Interzorg Noord Nederland heeft 9 locaties
en er werken 1400 medewerkers.
Markenheem is een aanbieder van verpleeghuis
zorg aan ruim 380 bewoners in 5 woonzorgcentra.
Daarnaast heeft de organisatie 500 cliënten die
zorg en verpleging thuis ontvangen. Er werken
650 mensen bij Markenheem.

1. Inleiding: algemene beschrijving
‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ (WKIUVDZ) is
ontwikkeld door Interzorg Noord Nederland. Samen
met Vilente, Stichting Zorgcentra Marga Klompé
en Markenheem is het instrument verder doorontwikkeld. In deze publicatie werken we de varianten
van Interzorg Noord Nederland en Markenheem
verder uit. Interzorg heeft de afgelopen jaren een
koers ingezet die gericht is op dialoog gestuurde
zorg, het organiseren van zorg dicht bij de cliënt
en het bevorderen van zelfregie van de cliënt, waar
mogelijk.
In de relatie tussen de cliënt en de medewerker
wordt de dialoog vormgegeven aan de hand van
minimaal vier kernvragen:
1. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
2. Heb ik gedaan wat ik u heb beloofd?
3. Heeft het geleid tot wederzijds ervaren en
verwacht effect?
4. Wat kunnen we hiervan leren en hoe doen we
het beter?

Naar
deel 1
De dialoog met de cliënt wordt gezien als een start
voor een continue kwaliteit verbeterproces. De vier
vragen zijn ondersteunend aan het verbeteren en
individualiseren van de dienstverlening. WKIUVDZ
legt de nadruk op de interactie tussen de cliënt en
de organisatie aan de hand van de vier kernvragen.
Maandelijks wordt deze dialoog gestructureerd
gevoerd tussen de cliënt en de medewerker op
een gepland moment. Uitkomsten van dit gesprek
worden vastgelegd in het ECD. Per kwartaal wordt
met de cliënt de vragenlijst WKIUVD zijn ingevuld.
In dit meetinstrument geeft de cliënt een waardering
aan de vier kernvragen in de vorm van een cijfer of
een smiley en wordt naar de NPS gevraagd. Met
methodische cyclus van WKIUVDZ zijn de bedrijfsprocessen is niet langer de leidraad voor het leveren
van optimale kwaliteit, maar de vragen, opvattingen
en suggesties van de cliënt. De output van het
gesprek is het vertrekpunt voor vervolgacties.
Markenheem heeft WKIUVDZ ingevuld vanuit hun
visie die gebaseerd is op Positieve gezondheid
(Machteld Huber). Er zitten daarom verschillen
tussen de manier waarop de organisaties aan de
slag zijn gegaan met WKIUVDZ.
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• cliënten met een visuele beperking (braille
uitvoering) (Interzorg);
• naasten/eerste contactpersonen van bewoners
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken;
• medewerkers (Interzorg).
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3. Doel van het instrument
Het instrument WKIUVDZ legt de nadruk op het
verbeteren van de relatie tussen bewoner, diens
naasten en de medewerker. Het accent ligt op de
beleefde kwaliteit, of volgens Markenheem: de
beleefde (positieve) gezondheid. Resultaten van
het inzichtelijk maken van cliëntervaringen en het
meten van cliëntoordeel worden gebruikt om
verbeteracties richting de bewoner op te starten en
te monitoren. Een tweede doel is om op basis van
het instrument verantwoording af te leggen over
kwaliteit, aan bewoners, IGJ en het zorgkantoor.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
De interactie tussen de cliënt en de medewerkers
brengen de kleine en grotere wensen van de cliënt
in beeld. De bevindingen naar aanleiding van
de dialoog geven mogelijkheden voor maatwerk
en daarmee individuele kwaliteitsverbetering.
De feedback uit de dialoog geeft medewerkers de
mogelijkheid om effectiever vervolgacties in gang
te zetten.
5. Werkwijze instrument
5.1 Werkwijze van Interzorg
WKIUVDZ wordt ingezet in drie fasen van het zorg
proces; wachten op zorg, in zorg en uit zorg.
• Wachten op zorg:
• Medewerkers van het klantcentrum starten
met de vraagstelling WKIUVDZ om naast
medische en zorg-technische aspecten ook
de persoonlijke wensen en behoeften van
de cliënt in kaart te brengen.
• Met de cliënt, mantelzorger en familie
worden afspraken gemaakt en uitgewerkt
in 4 PREZO domeinen (lichamelijk wel
bevinden, mentaal welbevinden, woon46
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•

•

en leefsituatie, participatie) en gezamenlijk
worden risico’s afgestemd.
• In samenspraak met cliënt, mantelzorger
en familie, de hoofdbehandelaar en de
persoonlijk begeleider wordt een zorgleefplan opgesteld.
In zorg:
• De spontane dialoog is input voor iedere
dag tussen cliënt en persoonlijk begeleider,
waarbij afspraken uit het zorgleefplan de
dagelijkse leefwereld invullen.
• Geplande en gestructureerde dialoog
tussen cliënt, mantelzorger en familie en
persoonlijk begeleider vindt een keer per
maand plaats aan de hand van de vier
vragen en deze dialoog wordt geregistreerd
in het ECD om de zorg zichtbaar te maken
voor de zorgmedewerkers en de cliënt
• Met behulp van het meetinstrument
WKIUVDZ (cliënt geeft cijfer of smiley geeft
aan de vier kernvragen en NPS) wordt 1 keer
per kwartaal de tevredenheid van de cliënt
gemeten.
• In Tijd-voor-kwaliteit bijeenkomsten
reflecteren zorgteams op de wensen van
cliënten, de dienstverlening, de interactie
en eigen handelen.
Uit zorg:
• Indien de cliënt uit zorg gaat, wordt in
verband met het afsluiten van de zorg,
overlijden of eventuele verplaatsing van
de zorg middels WKIUVDZ vragenlijst en
persoonlijk gesprek afgestemd met familie,
mantelzorger en betrokkenen en vindt een
evaluatie plaats.

5.2 Werkwijze van Markenheem
Door middel van de dialoog tussen bewoner,
naasten en medewerker wil Markenheem zo goed
mogelijk aansluiten bij behoeften en wensen van
bewoners van haar verpleeghuizen.
De dialoog is daarmee het startpunt voor het verlenen
van zorg middels het ‘Ik-bord’ en het evalueren van
afspraken en het (steeds) verbeteren van kwaliteit
middels de “vragenlijst kwaliteit van zorg”. De dialoog
wordt gevoerd na verhuizing en tijdens het periodieke
multidisciplinaire overleg (MDO). Eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV’ers) bevragen de bewoner
en de naasten. De dialoog wordt eens per 6 maanden
gevoerd en vraagt gemiddeld ongeveer 30 minuten
doorlooptijd.
De werkwijze is als volgt:
1. Bij elke bewoner die woont binnen Markenheem
wordt ‘het goede gesprek’ gevoerd aan de hand
van het ‘Ik-bord’. Dit gebeurt kort na de verhuizing
naar Markenheem, voorafgaand aan een MDO
of wanneer de (zorg)situatie verandert.
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2. Afspraken die in het gesprek worden gemaakt,
worden vastgelegd in het zorgleefplan. Op het
‘Ik-bord’ worden de 6 domeinen van Positieve
Gezondheid visueel vorm gegeven: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks
functioneren, sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven en zingeving.
3. Medewerkers voeren de afspraken die n.a.v. het
‘Ik-bord’ worden gemaakt uit. Als er aanleiding
toe is, wordt het ‘Ik-bord’ opnieuw ingevuld.
4. Eens per half jaar wordt de waardering van
de bewoner in kaart gebracht. Op basis van
informatie over de bewoner, onder andere
afkomstig van het Ik-bord, stelt de EVV’er
vijf vragen:
1. Sluit de zorgverlening aan bij uw wensen?
2. Zijn wij onze afspraken nagekomen?
3. Bent u tevreden over de zorgverlening?
4. Ziet u mogelijkheden voor verbetering?
5. Zou u ons bij anderen aanbevelen (NPS)?
5. In de bespreking rondom een individuele
bewoner is er ook ruimte om ingewikkelde
casuïstiek te bespreken.
6. Uitwerken dialoog: afspraken worden vast
gelegd in het zorgleefplan, verbeterpunten
naar aanleiding van de dialoog worden door
het team en de bewoner of naasten benoemd
en vastgelegd in het ECD.
7. Op meso en macro niveau: minder goede
scores op het meetinstrument van een team of
locatie kunnen aanleiding zijn voor een gesprek
om verbeterpunten in kaart te brengen.
8. In de volgende dialoog die wordt gevoerd
tussen bewoners, naasten en medewerkers
komen de resultaten op cliëntniveau aan de
orde.
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6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
De interactie en dialoog tussen de cliënt en de
medewerker vormt de basis. De dialoog ontstaat op
spontane wijze en kan over allerlei thema’s gaan.
Denk aan centrale thema’s uit het zorgleefplan, zoals
lichamelijk welbevinden en gezondheid, mentaal
welbevinden, woon- en leefomgeving, participatie
en sociale redzaamheid. Daarnaast kunnen ook
hele persoonlijke of kleine vragen de basis vormen.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld in de spontane dialoog
tijdens het zorgproces; in de huiskamer, bij activiteiten, tijdens de ADL door de persoonlijk begeleider.
In de geplande en gestructureerde maandelijkse
dialoog wordt informatie verzameld tussen de
cliënt en mantelzorger of familie en de persoonlijk
begeleider. Dit wordt vastgelegd in het ECD.
Eens per kwartaal wordt de vragenlijst WKIUVDZ
afgenomen (inclusief NPS-score).
c. Op welke wijze?
Informatie wordt verzameld door de spontane
dialoog en interactie tussen de cliënt en zorgprofessionals. Waar nodig of mogelijk wordt direct op
vragen uit de interactie een actie ondernomen.
Maandelijks hebben de cliënt en de persoonlijk
begeleider een gepland moment waarbij de dialoog
gestructureerd wordt uitgevoerd (45 minuten) en
het meetinstrument WKIUVDZ word eens per
kwartaal ingevuld (30 minuten). Uitkomsten en
afspraken worden geregistreerd in het zorgleefplan.
In tijd voor kwaliteit bijeenkomsten wordt gereflecteerd op individuele wensen van cliënten, aanpak
en eventuele verbetersuggesties.

Markenheem voert eens per halfjaar een MDO uit
met de bewoner, waarin de dialoog structureel aan
de orde komt.
d. Op welk niveau?
• Registratie en verantwoording: aan de hand
van maandelijkse gestructureerde gesprekken
wordt informatie verzameld over de interactie
tussen medewerkers en individuele bewoners.
Deze informatie wordt door de persoonlijk
begeleider vastgelegd in het ECD.
• Meten van tevredenheid – individuele meting
per kwartaal met behulp van het meetinstrument
WKIUVDZ.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
WKIUVDZ is gericht op het faciliteren van de interactie tussen de cliënt en de persoonlijk begeleider.
Hierbij is het belangrijkste doel om individuele
verbeterwensen inzichtelijk te maken.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Anonieme aggregatie is geen doel van WKIUVDZ,
maar geaggregeerde informatie is wel beschikbaar.
Informatie kan bijvoorbeeld geaggregeerd worden
door de NPS-scores op een hoger abstractieniveau
te analyseren. Er wordt gewerkt aan een doorontwikkeling en onderzoek van het instrument met dr.
Kema en HHS (vanuit Topzorg) om de informatie uit
de individuele dialoog te kunnen aggregeren.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
WKIUVDZ is ontwikkeld door Interzorg Noord
Nederland samen met dr. H. Kema van Healthy
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Aging van UMCG en afgestemd met het Zilveren
Kruis. Het meetinstrument WKIUVDZ is vertaald
naar een braille uitvoering. In 2017 is Interzorg
gestart met een actie-onderzoek, ondersteund
door Waardigheid & trots. Uitkomsten van het
actie-onderzoek worden medio 2018 verwacht.
Markenheem heeft er voor gekozen om het
instrument te baseren op het concept Positieve
Gezondheid. Vilans en Machteld Huber (directeur
IPH) zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling
van het instrument. De versie van het instrument
waar Markenheem mee werkt, is eigendom van
Markenheem.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
De werkwijze en vragenlijst van WKIUVDZ zijn aan
pasbaar aan de eigen context van een organisatie,
bijvoorbeeld door de vragenlijst specifiek te maken
aan de context van de doelgroep of organisatie.
Voorbeelden van organisaties die de vragenlijst naar
eigen context hebben vertaald zijn: Markenheem,
Vilente en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
en Verpleegkundige Topzorg (UMCG en negen
thuiszorgorganisaties gebruiken het model voor
tevredenheidsmeting specialistische wondzorg).
9. Kosten
WKIUVD is onderdeel van het takenpakket van de
persoonlijk begeleider. De tijd die hij/zij besteedt
aan de gestructureerde dialoog wordt door
Interzorg niet aangemerkt als kosten. Voor de
implementatie en doorontwikkeling moet rekening
worden gehouden met een innovatiebudget. Dat
is voor iedere organisatie apart te bepalen. Gezien
de praktische toepasbaarheid van WKIUVDZ zijn
kosten relatief laag.
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Markenheem beschouwt WKIUVD als onderdeel van
het reguliere takenpakket van zorgmedewerkers.
Eenmalige kosten hebben te maken met scholen
van medewerkers en verletkosten. Structurele
kosten zijn niet aan de orde.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
10.1 Ervaringen van Interzorg
Interzorg Noord Nederland kent vooral cliënten
met een zware zorgbehoefte op het gebied van
psychogeriatrie en geriatrische revalidatie, jonge
mensen met dementie, cliënten met niet aangeboren hersenletsel en cliënten die visueel beperkt zijn
(GRZ/VIS). Interzorg is gestart met de ontwikkeling
van WKIUVDZ met de ambitie om door dialoog
gestuurde zorg terug naar de essentie te gaan.
Een eerste pilot op locatie leerde al snel dat medewerkers moeite hadden met de gekozen taal van
het instrument, registratie van de dialoog in het
ECD nog aandacht nodig had en er behoefte was
aan digitalisering van het instrument. In de verdere
implementatie is er aandacht besteed aan scholing,
is de taal van het instrument aangepast en worden
Ipads ingezet. De implementatie van WKIUVDZ
leverde vervolgens het inzicht op dat de frequentie
van de meting (1 keer per maand) voor veel
bewoners te veel is. De meting wordt nu 1 keer
per kwartaal uitgevoerd.
Dankzij WKIUVDZ:
• Ervaren cliënten meer persoonlijke aandacht en
is er meer ruimte voor interactie.
• Hebben medewerkers het gevoel meer ruimte
en aandacht te kunnen geven aan hun cliënt.
• Heeft men leren reflecteren op zichzelf en er
wordt van elkaar geleerd door casuïstiek te
bespreken in tijd voor kwaliteit bijeenkomsten

•

Wordt de cultuur in de teams zichtbaar in de
teambesprekingen.

De inzet van WKIUVDZ maakt medewerkers
en cliënten bewuster, versterkt de interactie,
stimuleert aansluiten bij de beleving van de cliënt
en legt de dialoog vast.
10.2 Ervaringen van Markenheem
In eerste instantie had Markenheem moeite met
het concretiseren van het concept Positieve
Gezondheid in bijvoorbeeld het spinnenweb van
IPH. De kernvraag was: hoe kunnen we komen tot
een goede dialoog tussen bewoners, naasten en
medewerkers, op basis van Positieve Gezondheid?
Het instrument dat Markenheem in 2016 heeft ont
wikkeld leidt tot een beter hou vast. Markenheem
ervaart positieve resultaten:
• Meer inzicht in de bewoner: ken je cliënt.
• Er ontstaan waardevolle gesprekken tussen
bewoners, naasten en medewerkers, maar
ook tussen bijvoorbeeld het zorgteam en
de facilitaire dienst.
• Brede aandacht voor alle aspecten van
(positieve) gezondheid van de bewoner,
met bijvoorbeeld meer aandacht voor
levensvragen.
• Een stimulans van een cliëntgerichte attitude
bij de medewerkers.
11. Randvoorwaarden
• Goede planning van de gesprekken zodat
er oprechte aandacht is voor de bewoner
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•

Gebruik kunnen maken van een mobiel device,
zoals een tablet, iPad of mobiele telefoon
ondersteund een snelle verwerking van de
resultaten.

12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• Enthousiasmerende bestuurder die gelooft in
reflectie op eigen handelen van medewerkers.
• Voldoende draagvlak bij medewerkers, cliënten,
mantelzorgers en familie. Dit begint bij het
informeren van medewerkers, cliënten, mantelzorgers en familie.
• Scherpe formulering van de visie en strategie
van de organisatie.
• Projectleider voor ontwikkeling en
implementatie.
• Onafhankelijkheid creëren door kennis en
vaardigheden te borgen binnen de zorgorganisatie en eigen instrument door te ontwikkelen.
• Digitalisering van het meetinstrument.
• Coaching on the job waar nodig om de essentie
van de dialoog te faciliteren.
• Delen van leerervaringen tussen locaties en
buiten de organisatie in werkkamers, symposia,
bijeenkomsten.
• Transparantie: uitkomsten van de dialoog goed
koppelen aan het ECD en resultaten bespreekbaar maken op verschillende niveaus.
• Leercyclus opbouwen in bijvoorbeeld
Tijd-voor-Kwaliteit sessies (periodiek sessies
waar het thema kwaliteit door zorgteams
wordt besproken)
• Goede training en interne communicatie om
cultuuromslag te faciliteren met focus op
twee elementen: de succesverhalen en het
overkomen van obstakels.
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13. Unieke kenmerken instrument
De vragen zijn eenvoudig en stimuleren het goede
gesprek tussen de cliënt en persoonlijk begeleider.
Het accent ligt op het meten van de beleving van de
individuele cliënt. Door systematisch deze beleving
op gezette tijden te meten kan het verloop in
beleving in beeld worden gebracht.
De vragenlijst is ook beschikbaar in braille.
14. Contactinformatie
• Interzorg Noord Nederland: Beilerstraat 221,
9401 PJ Assen. www.interzorg.nl,
klantencentrum@interzorg.nl,
Tel: 0800 - 22 33 404 of 0592 – 360 213
• Markenheem, Ir. Visstraat 9, 7001 CR
Doetinchem. T 0314 - 37 60 10,
info@markenheem.nl,
www.markenheem.nl
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12 Liberein

Spiegelgesprek

Kerngegevens organisatie
Liberein is actief in de regio Enschede. De
organisatie biedt intramurale en extramurale
zorg aan 1500 cliënten. Liberein heeft 8 locaties en
er werken 900 medewerkers. Liberein begeleidt
ongeveer 1500 cliënten in elke fase van het ouder
worden. De organisatie biedt een totaalpakket
aan zorg en ondersteuning waardoor kwetsbare
ouderen kunnen leven naar hun persoonlijke
zorgbehoefte, thuis of binnen één van de acht
locaties in Enschede en Glanerbrug.

1. Inleiding: algemene beschrijving
De zorgorganisatie Liberein in Enschede heeft
samen met medewerkers en vertegenwoordigers
van de CCR een methodiek ontwikkeld om de cliënt
ervaringen op te halen en te meten die aansluit bij
de zelforganiserende teams. Zij doen dit door het
voeren van een dialoog tijdens een spiegelgesprek.
Om dit gesprek te ondersteunen maakt het team
gebruik van de software van Sendsteps. Tijdens een
bijeenkomst krijgen tien tot vijftien cliënten de
mogelijkheid om anoniem te stemmen op stellingen/
vragen via een IPad. De resultaten van de stemming
verschijnen onmiddellijk op een groot scherm,
waarna de resultaten direct worden besproken in een
dialoogsessie. Deze dialoog levert achterliggende
informatie en argumentatie van cliënten op vragen
op. De respons is altijd 100% van de aanwezige
cliënten. De vragen bevatten tenminste de NPS en
3 centrale vragen gebaseerd op de visie van Liberein.
Daarnaast hebben de zelforganiserende teams de
ruimte om 6 vragen te kiezen of zelf te formuleren.

Naar
deel 1
Medewerkers kunnen als toebehoorder aanwezig
zijn bij de bijeenkomst. Op deze manier horen
medewerkers wat er speelt, waar cliënten tevreden
over zijn en welke verbeterpunten er zijn.

•

2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten/netwerk van cliënten (contactpersoon,
partner, familie);
• medewerkers;
• vrijwilligers.

•

Het voeren van de dialoog met de verschillende
doelgroepen is binnen een zelf organiserend team
de basis voor kwaliteit. Het is een geschikt, ondersteunend instrument voor 360⁰ feedback.
3. Doel van het instrument
Het instrument is bedoeld voor de interne verbetering van kwaliteit binnen zelforganiserende teams
op basis van cliëntervaringen en cliëntoordeel.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
• Het onderzoek staat dichtbij de cliënt doordat
de onderwerpen/ vragen door het team zelf zijn
geselecteerd of geformuleerd en deze sluiten
aan bij actuele zaken die spelen.
• De huiskamerbijeenkomst met meerdere
cliënten geeft hen een vertrouwd gevoel en het
wordt als prettig ervaren om elkaars reactie te
horen. Dit geeft bevestiging en veiligheid om
een mening te formuleren.
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•
•

Mogelijkheid van aanwezigheid van medewerkers, geeft cliënten het gevoel dat hun stem
daadwerkelijk telt en er ook direct actie ondernomen kan worden. Het brengt zorgmedewerkers dichterbij de cliënt.
Mogelijkheid om mondelinge toelichting
te geven en te argumenteren waarom een
bepaald antwoord gegeven wordt. Dit wordt
gemist bij een schriftelijke enquête.
Het is een vernieuwende manier en tevens een
sociale aangelegenheid.
De tijd tussen uitvoering en de resultaten is zo
kort mogelijk (realtime) waardoor quickwins snel
opgepakt kunnen worden. Concreet voorbeeld:
• Tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers/verwanten van de cliënt werd
duidelijk dat zij geen zicht hebben op de
dagelijkse/wekelijkse activiteiten van hun
dementerende vader/moeder: ze zijn er niet
altijd en vader/moeder kan het niet meer
vertellen. Ze hadden hier echter wel behoefte aan, omdat dit ook een goed aanknopingspunt is om een gesprek te voeren
met vader/moeder. Na de bijeenkomst is
een groot memobord opgehangen wat per
dag inzicht geeft in de activiteiten. Effect:
betere informatievoorziening richting
vertegenwoordigers/verwanten en een
prettige manier om te kunnen informeren
bij cliënten hoe ze die dag hebben ervaren.

5. Werkwijze instrument
Voorbereiding:
1. Het team plant en organiseert een huiskamergesprek, nodigt de cliënten en/of vertegenwoordigers uit en zorgt voor een kopje koffie /
thee met wat lekkers.
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2. Het team neemt contact op met de gespreks
leider die aan hun locatie / team gekoppeld is.
De gespreksleider is een onafhankelijke medewerker van Liberein, opgeleid in de methodiek,
maar niet werkzaam van het team.
3. De gespreksleider stelt samen met het zelforganiserende team de definitieve vragenlijst op.
4. De vragen/stellingen worden geformuleerd in
PowerPoint. Dit kunnen open of meerkeuze
vragen zijn of er kan bijvoorbeeld gevraagd
worden om een cijfer te geven. De standaard
presentatie bevat de vier verplichte vragen en
een set aan vragen waar het team uit kan
kiezen. Het team kan ook altijd zelf vragen
formuleren/toevoegen gebaseerd op actuele
thema’s in het team.
Uitvoering:
1. De gespreksleider zorgt tijdens de bijeenkomst
voor de voorzieningen zoals de iPads, laptop,
beamer en flap-over.
2. De gespreksleider stelt de vraag. Zodra alle
cliënten antwoord hebben gegeven via de iPad
zijn de resultaten inzichtelijk (deze telling is in
beeld). Vervolgens vraagt de gespreksleider op
basis van de resultaten door: Waarom heeft u
dit antwoord gegeven? Kunt u een voorbeeld
geven? Etc.
3. De gespreksleider notuleert de achterliggende
argumenten van de cliënten op een flap-over.
4. Medewerkers zijn als toehoorder aanwezig.
Zij mogen eventueel na de bijeenkomst een
toelichting of nadere uitleg geven, maar niet
tijdens het gesprek tussen de cliënten.
5. De resultaten van de presentatie gaan direct na het
afsluiten van PowerPoint, automatisch per mail
naar het team en zijn inzichtelijk in het dashboard.

6. De gespreksleider voegt hier de uitwerking van
de achterliggende argumenten aan toe. Dit
geeft het totaal beeld van de bijeenkomst weer.
Monitoren en evaluatie:
1. Resultaten worden in het eerstvolgende werkoverleg volgend op de spiegelbijeenkomst
besproken en vastgelegd in de notulen. Verbeteracties worden afgestemd voor opvolging.
2. Het team rapporteert over resultaten en verbeteracties aan de locatieverantwoordelijke. De
locatieverantwoordelijke rapporteert hierover
drie keer per jaar aan de Raad van Bestuur.
3. Bij de start van de volgende spiegelbijeenkomst
wordt aan de cliënten/ vertegenwoordigers
teruggekoppeld hoe er aan de uitkomsten is
gewerkt.
4. De afdeling Beleid & Kwaliteit heeft inzicht in
alle resultaten van alle presentaties. Deze
worden per trimester en jaarlijks vergeleken op
locatie, doelgroep en organisatieniveau. Deze
stuurinformatie is inzichtelijk in het dashboard.
6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s
De vragen in de vragenlijstbibliotheek zijn gebaseerd
op de visie van Liberein. Uiteraard beslaat deze visie
alle leefgebieden. De teams zijn verplicht om minimaal 4 centrale vragen te stellen. Deze vragen gaan
over de NPS, zinvolle dag invulling, deskundigheid
van medewerkers en het thuisgevoel.
De zelforganiserende teams voegen zelf maximaal
zes vragen toe. Vragen die bijvoorbeeld betrekking
hebben op een belangrijk project waarover ze
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cliënten willen bevragen of omdat ze vaak opmerkingen krijgen over een bepaald onderwerp.
b. Bij wie?
In eerste instantie wordt de cliënt uitgenodigd voor
het huiskamergesprek, eventueel samen met de
vertegenwoordiger. Bij psychogeriatrische cliënten
vindt het gesprek plaats met de vertegenwoordigers.
c. Op welke wijze?
De informatie wordt verzameld door antwoord te
geven op stellingen en vragen middels iPads.
Cliënten kunnen na het stemmen op verschillende
stellingen en vragen hun antwoord mondeling
toelichten tijdens het groepsgesprek. Dit wordt
vastgelegd door de gespreksleider. De informatie
is realtime beschikbaar. De vergelijking op doelgroep-, locatie- en organisatieniveau gebeurd per
trimester en jaarlijks.
De duur van de bijeenkomst is 60 – 130 minuten.
d. Op welk niveau?
Op teamniveau. De resultaten zijn per bijeenkomst
terug te vinden in het dashboard van Sendsteps.
Ieder team heeft toegang tot haar eigen resultaten.
Deze kunnen op eenvoudige wijze naar Excel getransporteerd worden. Vervolgens kunnen de resultaten
ook vergeleken worden op doelgroep-, locatie- of
organisatieniveau door de afdeling beleid & kwaliteit.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Liberein heeft ervoor gekozen om de informatie
op groepsniveau beschikbaar te stellen. Op cliënt
niveau is ook mogelijk, maar dan vindt het onderzoek niet anoniem plaats. Momenteel gebruikt de
Liberein het instrument dus niet om inzicht te
krijgen in de individuele verbeterwensen, dit is
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ingebed in het werkproces van de zorgafstemming
met de cliënt. Cliënten krijgen wel de kans om
tijdens het groepsgesprek hun wensen te delen.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
De cliënten reageren individueel op de stellingen
middels hun iPad. De resultaten worden als een
groepsresultaat gepresenteerd. Cliënten kunnen
vervolgens wel hun (individuele) verbeterwensen
toelichten tijdens het groepsgesprek. Deze opmerkingen worden genoteerd door de gespreksleider
en worden meegenomen in het eindresultaat. Het is
mogelijk om vooraf te kiezen om het onderzoek
anoniem of niet anoniem uit te voeren. Wanneer
het onderzoek niet anoniem wordt uitgevoerd, is
het mogelijk om de resultaten te koppelen aan het
ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Bij Liberein is
gekozen om de resultaten anoniem uit te vragen.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
Er wordt continu gewerkt aan doorontwikkeling van
het programma door een team van 17 medewerkers
van Sendsteps. Zo is bijvoorbeeld een rekenmodule
toegevoegd om direct de NPS berekening uit te voeren. De software wordt wereldwijd gebruikt in meer
dan 53 landen. Internationale bedrijven maken
gebruik van Sendsteps zoals Rabobank, KLM,
Vodafone, Google, Philips en ook universiteiten en
gemeenten. Binnen de VVT sector in Nederland
maken Zorgcentra de Betuwe, Libra revalidatie en
audiologie en Liberein gebruik van het instrument.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het instrument is aanpasbaar aan de eigen inhoud
en context. Bij Liberein zijn de vragen gebaseerd op
de visie van de organisatie, waarbij teams nog de
vrijheid krijgen om zelf vragen toe te voegen.

9. Kosten
Voor Liberein zijn de kosten van een jaarlicentie
voor onbeperkt gebruik van de software € 15.000
incl. BTW voor 24 teams. Daarnaast zijn er verletkosten voor de gesprekleiders en deelnemende
medewerkers (afhankelijk van frequentie en aantal
deelnemers).
10. Opgedane ervaringen met het instrument
Samen met medewerkers en vertegenwoordiging
van de CCR is Liberein op zoek gegaan naar
een passende methodiek om de ervaring van
cliënten op te halen die past bij de bedoeling en
zelforganisatie van teams. Samen met Sendsteps
is een interactieve werkwijze ontwikkeld om de
ervaring en het oordeel van de cliënt in beeld
te brengen.
In het voorjaar 2017 is een pilot uitgevoerd bij
4 teams met 3 doelgroepen: psychogeriatrie,
geriatrisch revalidatie en Woonzorg. Deze pilot is
positief afgesloten. Belangrijkste leerervaring uit
deze pilot is dat het gesprek beter verloopt als er
een onafhankelijke gespreksleider aanwezig is. Na
de zomer zijn intern gespreksleiders geworven, zij
zijn getraind in de methodiek en gekoppeld aan een
locatie/teams. Vanaf 2018 wordt deze methodiek
binnen alle intramurale teams toegepast.
Dankzij deze methodiek:
• Ervaren cliënten ruimte om in dialoog hun
ervaringen te delen en ontstaan interactie
tussen cliënten onderling en tussen cliënten en
medewerkers op een vernieuwende manier.
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•

Zijn medewerkers direct betrokken bij het
proces doordat zij input geven voor vragen en
resultaten kort-cyclisch worden opgepakt.

11. Randvoorwaarden
• Deelnemers moeten fysiek aanwezig zijn om de
dialoog te voeren.
• Gebruik kunnen maken van een mobiel device,
zoals een tablet, iPad of mobiele telefoon.
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
• De locatieverantwoordelijke faciliteert het
kader dat de zelforganiserende teams dit
instrument minimaal jaarlijks inzet om de cliënt
ervaringen te meten.
• De afdeling Beleid & Kwaliteit stemt af met de
locatieverantwoordelijken en stemt af met de
leverancier van de software (Sendsteps) t.a.v.
doorontwikkeling en technische (on)mogelijkheden.
• Het gebruik van het instrument is opgenomen
in de beleidsplancyclus van Liberein.
• Clienttevredenheid is opgenomen als indicator
in de kaderbrief, de jaarplannen van de locatieverantwoordelijken en zij rapporten hier elk
trimester over aan de bestuurder.
• Teams stellen zelf de vragenlijst op en daardoor
zijn ze ook eigenaar van de resultaten en verbeteracties.
• Continu leren en verbeteren: deze methodiek
houdt medewerkers een spiegel voor: dit effect
heeft mijn handelen op de beleving / ervaring
van cliënten. Het geeft direct input om te
verbeteren als team.
• Voer het gesprek over kwaliteit: doordat medewerkers aanwezig zijn horen ze de argumenten/
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•

beleving van cliënten. Het is belangrijk om hier
vervolgens als team over in gesprek te gaan:
welk aandeel hebben wij hier in? Wat gaat goed
en wat kan beter?
Verbindt visie en kernwaarden: teams krijgen
hier inzicht in wat visie Liberein betekent voor
het team en voor de cliënten. De verplichte
vragen zijn hier aan verbonden.
De afdeling beleid & kwaliteit maakt vergelijkingen op doelgroep-, locatie- en organisatieniveau en kan hierdoor voldoen aan de externe
verantwoording.

13. Unieke kenmerken instrument
• Team is eigenaar van de vragen, het resultaten
en daaruit voortvloeiende verbeterpunten
• Resultaten zijn vergelijkbaar per doelgroep/
locatie/organisatie en bruikbaar voor externe
verantwoording met ondersteuning van het
dashboard.
• De werkwijze wordt ondersteund door
software.
14. Contactinformatie
Liberein: Rianne Altena, beleidsmedewerker,
rianne.altena@liberein.nl / 053 – 482 66 88
Sendsteps: Karlijn Schouten, karlijn.schouten@
sendsteps.com / 06 46 70 29 59
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13 De Leystroom

Cliëntwaardering

Kerngegevens organisatie
De Leystroom is een verpleeg- en verzorgingshuis
in Breda met intramurale zorg voor 65 bewoners.
Daarnaast heeft de zorgaanbieders 45 cliënten
die extramurale zorg afnemen. Er werken onge
veer 52 mensen bij De Leystroom.

1. Inleiding: algemene beschrijving
De Leystroom ging in haar project binnen Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen op zoek
naar een alternatief instrument voor de CQ-index.
Dit heeft geresulteerd in een instrument waarmee
de waardering van bewoners en hun naasten
inzichtelijk wordt gemaakt.
De Leystroom faciliteert structureel een dialoog
(het gesprek) tussen bewoner, zijn naasten en
medewerkers om het ‘goede gesprek’ te voeren
over de ervaren kwaliteit van zorg en van leven.
2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• bewoners die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten/eerste contactpersonen van bewoners
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken.
3. Doel van het instrument
Het instrument wordt ingezet om de dialoog over
kwaliteit te voeren in de driehoek bewoner – naasten – medewerker. Doel van de dialoog is om vorm
te geven aan continu verbeteren, door zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en wensen
van bewoners. Aan de hand van het dialooginstru-

Naar
deel 1
ment worden ervaringen van bewoners in beeld
gebracht. Daarnaast geven bewoners een oordeel
over de ervaren kwaliteit van zorg en van leven.
Een tweede doel is om op basis van de dialoog
verantwoording af te leggen over de kwaliteit van
leven, aan bewoners, IGJ en het zorgkantoor.
Dialoog is een middel.
Het gaat om adaptief vermogen om echt aan te
sluiten bij wensen en behoefte van bewoners en
hun familie. Medewerkers moeten daartoe ruimte
kunnen nemen.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
Bewoners en hun naasten geven aan dat het inzetten van het dialooginstrument tot concrete verbeteringen leidt. Ze ervaren dat er meer tijd en aandacht is voor een gesprek van mens-tot-mens. De
ontwikkeling van de cijfers die worden uitgevraagd
in de dialoog laat een stijgende lijn zien.
5. Werkwijze instrument
De Leystroom voert de dialoog met bewoners en
hun naasten als onderdeel van het multidisciplinair
overleg (MDO). Eerst verantwoordelijke verzorgenden (EVV’ers) bevragen de bewoner en de naasten.
De dialoog wordt eens per 6 maanden gevoerd en
vraagt gemiddeld ongeveer 30 minuten doorlooptijd.
De werkwijze is als volgt:
1. Voorbereiden dialoog: medewerkers blikken
terug op de vorige keer. De vier vragen die
worden besproken in de dialoog worden schriftelijk voorgelegd aan cliënten en naasten, zodat

2.

3.

4.

5.

ze zich kunnen voorbereiden. Ook medewerkers,
met name de EVV’er, denken na over de vragen.
De dialoog wordt gevoerd door EVV’er, naasten
en waar mogelijk bewoner aan de hand van vier
vragen:
a. Welk cijfer geeft u ons?
b. Wat gaat er goed?
c. Wat kunnen we doen om dichterbij een 10
te komen?
d. De NPS-vraag: zou u ons aanbevelen bij
vrienden en bekenden?
Het gesprek wordt gevoerd met de individuele
bewoner (en/of diens naaste), met als doel zo
goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften
en wensen van de bewoner.
Uitwerken dialoog: afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan, verbeterpunten naar
aanleiding van de dialoog worden door het
team en de bewoner / naasten benoemd en
daarna vastgelegd in het ECD.
De stafmedewerker van de Leystroom maakt
een periodiek overzicht van verbeterpunten die
uitstaan. De EVV-er en de teamcoördinator
monitoren of de verbeterpunten naar tevredenheid worden uitgevoerd.
In de volgende dialoog komen de resultaten
aan de orde.

6. Informatieverzameling
De Leystroom heeft ervoor gekozen de dialoog te
voeren in het MDO. In het MDO zijn bewoner,
naasten en zorgmedewerkers (EVV’er, verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde) aanwezig.
a. Over welke thema’s?
Het gesprek gaat over wensen en behoeften van
bewoners, maar ook over de ervaren kwaliteit
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(waardering en oordeel). Het gaat dus om een
variëteit aan thema’s die niet vooraf gestructureerd
zijn. Voorbeelden zijn: maaltijden, dagactiviteiten
en bejegening door medewerkers.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld bij bewoners en hun
naasten.
c. Op welke wijze?
Door middel van een dialoog aan de hand van vier
vragen wordt informatie verkregen.
d. Op welk niveau?
Informatie wordt verzameld op het niveau van
individuele bewoners.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Ja, aan de hand van het stellen van de vier vragen in
de dialoog worden individuele verbeterwensen
inzichtelijk gemaakt.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Ja, de antwoorden en scores op de vragenlijsten
(die worden besproken in de dialoog) zijn anoniem
te aggregeren. Resultaten zijn zichtbaar op alle
niveaus en zijn geschikt voor interne en externe
verantwoording van kwaliteit.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De Leystroom is ontwerper en eigenaar van het
dialooginstrument. De organisatie evalueert het
dialooginstrument sinds 2016 periodiek en past het
aan waar nodig, daarmee is het instrument in
ontwikkeling en onderdeel van een continue verbetercyclus. Concrete ervaringen zijn opgenomen
onder kopje 10.

8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het dialooginstrument is flexibel van opzet en is
met relatief weinig inspanning aan de eigen context
aan te passen. Een voorbeeld is het aanpassen van
vragen die worden gesteld, of het invoegen van
nieuwe vragen. Het instrument kan op organisatieniveau of op teamniveau worden aangepast.
9. Kosten
Eenmalige kosten hebben te maken met het
scholen van medewerkers.
Tijdens de scholing treden verletkosten op,
om afwezige medewerkers te vervangen in de
dagelijkse processen van zorg en ondersteuning.
Structurele kosten zijn niet aan de orde.
Het werken met het dialooginstrument maakt
onderdeel uit van het reguliere takenpakket van
medewerkers.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
De Leystroom merkte dat het aanvankelijk best
spannend was om te werken met een dialoog
instrument. Medewerkers twijfelden eraan of
bewoners, maar ook medewerkers zelf echt alles
zouden durven zeggen. Alle betrokkenen hebben
moeten wennen aan de nieuwe werkwijze voor
het inzichtelijk maken van kwaliteit. Na ongeveer
een jaar was men over de eerste schroom heen.
De vraag deed zich voor welke setting het meest
veilig is voor bewoners, naasten én medewerkers
om een goed gesprek over kwaliteit te voeren.
De Leystroom kwam tot de conclusie dat het MDO
een geëigende plek is voor de dialoog. Daarmee
werd het MDO veranderd in een écht gesprek,
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waarin niet per sé medische informatie de boventoon voert. Het blijkt nog moeilijk om in de toepassing van het instrument familie en mantelzorg van
bewoners te betrekken bij het leven in het verpleeghuis.
Het instrument leidt tot waardevolle inzichten als
het gaat om wensen en behoeften van bewoners.
Een concreet verbeterpunt is bijvoorbeeld het
anders inrichten van een woning van een bewoner,
een kleine aanpassing met een groot effect. Het
instrument geeft een betrouwbaar zicht op de
ervaren kwaliteit van zorg en van leven.
11. Randvoorwaarden
Randvoorwaarden voor het werken met het
dialooginstrument zijn:
• Instructie / scholing voor bewoners, naasten
en medewerkers.
• Tijd en budget om medewerkers en teams
toe te rusten om te gaan werken met de
methodiek.
• Tijd voor medewerkers en familie om te werken
met het dialooginstrument.
12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
Factoren die bijdragen aan een succesvolle toepassing zijn:
• Daadkracht en volhouden bij medewerkers:
starten en blijven doen.
• Betrokkenheid, draagvlak en enthousiasme bij
bewoners, hun naasten, medewerkers en
directie/bestuur.
• Bereidheid bij bewoners, naasten en medewerkers om kwetsbaar en open in gesprek te gaan
met elkaar.
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13. Unieke kenmerken instrument
• Compactheid en eenvoud van het instrument:
het stelt een aantal basale vragen.
• Concreetheid van de vragen die worden gesteld,
dat maakt ze gemakkelijk te beantwoorden.
• Het instrument is flexibel, bijvoorbeeld in de
aanpasbaarheid van de te stellen vragen.
14 Contactinformatie
Stichting De Leystroom, Lage Kant 60, 4817 GG
Breda, T 076 523 39 00, www.deleystroom.nl
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14 Zorggroep Maas & Waal
Doen wat nodig is

Kerngegevens organisatie
Zorggroep Maas & Waal (ZMW) is een regionale
zorgaanbieder van verpleging, verzorging en
thuiszorg in de gemeenten West Maas en Waal,
Druten, Beuningen en Wijchen. ZMW biedt een
intra – en extramuraal pakket van zorg en dien
sten die aansluiten op behoeften, leefsituatie,
wensen, mogelijkheden en beperkingen van de
cliënten. ZMW beschikt over een aantal zorgloca
ties met ongeveer 500 cliënten (psychogeriatrie
en somatiek). Bij ZMW werken 850 medewerkers.

1. Inleiding: algemene beschrijving
ZMW is in 2015 gestart met een project met de
werktitel ’Doen wat nodig is’. Doel van het project
‘Doen wat nodig is’ is meer persoonsgerichte zorg en
ondersteuning bieden. Persoonsgerichte zorg is in de
visie van ZMW zorg die begint bij en uitgaat van de
behoeften van de cliënt zoals die ze zelf aangeeft.
Dat kan alleen als cliënten ook zoveel als mogelijk
kunnen aangeven wat hun wensen en behoeften
zijn. Het vraagt van medewerkers het leren kennen
en het opbouwen van een relatie met cliënten. Het
project wordt naar verwachting in 2017 afgerond.
ZMW heeft het kwaliteitsinstrument ‘Doen wat
nodig is’ ontwikkeld om met cliënten, naasten en
medewerkers te ontdekken wanneer de cliënt écht
ervaart dat hij de ondersteuning en zorg krijgt die
hij/zij nodig heeft en verlangt. Op welke punten
gaat dat al goed en op welke punten kan dat beter?
Dit instrument wordt gebruikt voor het inzichtelijk
maken van cliëntervaringen en het meten van een
cliëntoordeel.

Naar
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2. Doelgroep instrument
Doelgroepen van het instrument zijn:
• cliënten die zich nog goed kunnen uitdrukken
(psychogeriatrie en somatiek);
• naasten/eerste contactpersonen van cliënten
die zichzelf niet meer kunnen uitdrukken;
• medewerkers.
3. Doel van het instrument
Het instrument ‘Doen wat nodig is’ wordt allereerst
gebruikt om vorm te geven aan persoonsgerichte
zorg en ondersteuning, waarbij de behoeften en
wensen van cliënten leidend zijn. Doel is om aan de
hand van de tien criteria de dialoog tussen cliënten,
naasten en medewerkers op ‘natuurlijke’ wijze te
laten ontstaan, bijvoorbeeld tijdens zorgmomenten.
Een tweede doel is om op basis van de tien criteria
verantwoording af te leggen over de ervaren kwaliteit van leven, aan cliënten, IGJ en het Zorgkantoor.
Het inzetten van de criteria wordt ook gebruikt om
inzichtelijk te maken waar de bedrijfsvoering niet
persoonsgericht is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan
te weinig keuzes in maaltijdverstrekking.
Daarnaast is het instrument een leer- en verbetermiddel voor teamontwikkeling en voor functioneringsgesprekken met medewerkers. Er zijn bijvoorbeeld (team)competenties geformuleerd aan de
hand van de tien criteria.
4. Wat is de waarde voor de bewoner?
‘Doen wat nodig is’ streeft naar het verbeteren
van het welbevinden en het verhogen van de
ervaren kwaliteit van leven van cliënten in verpleeghuizen. Dankzij het toepassen van het instrument
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- de dialoog met criteria – gaat het gesprek meer
dan voorheen over de dingen waar “het echt over
moet gaan” en “wat er toe doet voor cliënten”.
Een aantal criteria beoogt de dialoog voor het
‘loskomen en losweken van routines en gebruiken’
in de zorg op gang te brengen.
Aan de hand van concrete voorbeelden (vaak de
kleine dingen) wordt duidelijk dat de waarde voor
cliënten groot is: er wordt meer en beter geluisterd
naar wensen en behoeften. Ook durven cliënten
en naasten steeds meer te zeggen, dankzij de
mogelijkheden die een periodieke dialoog daartoe biedt.
Werkwijze instrument
1. Dit is de werkwijze voor het werken met de tien
criteria ‘Doen wat nodig is’:
2. Formuleren criteria in handzame vragenlijst.
3. Uitzetten vragenlijsten bij cliënten, naasten en
medewerkers (teams).
4. Beantwoorden van vragen door cliënten en
naasten. Zij kunnen aangegeven welke criteria
het belangrijkste zijn, ook is het mogelijk
nieuwe criteria te benoemen.
5. Beantwoorden vragen op niveau cliënten door
medewerkers, door middel van observatie.
De tien criteria die op dit moment worden
gebruikt voor een vraagstelling zijn:
1. Ik bepaal het tijdstip van opstaan en naar
bed gaan.
2. Ik bepaal het tijdstip waarop ik zorg
of hulp krijg.
3. Ik bepaal of ik wil douchen.
4. Ik praat mee over mijn behandeling
en diagnose.
5. Ik bepaal samen met de verzorgende wat
ik zelf doe.
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6. Ik geef aan wanneer ik alleen wil zijn,
waar ik mijn bezoek ontvang en hoe.
7. Ik bepaal wat ik wil eten en drinken en
wanneer ik dat doe.
8. Ik bepaal mijn eigen ontspanning.
9. Ik bepaal hoeveel verschillende mensen
mij helpen in de week.
10. Ik kan bepalen of er een huisdier aanwezig
is.
5. Vergelijken en spiegelen van antwoorden.
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?
Wat valt op? Welke criteria zijn het belangrijkste
en welke worden gemist?
6. Het resultaat van de vragenlijst (vergelijking
van antwoorden) vormt input voor de dialoog
op het niveau van een individuele cliënt, met
als doel om zo goed mogelijk aan te sluiten op
de behoeften en wensen van de cliënt. De
dialoog wordt op ‘natuurlijke’ momenten
gevoerd, tijdens bijvoorbeeld ADL-activiteiten
op de woning van de cliënt of een tijdens een
gesprek in de huiskamer.
7. De dialoog vindt in elk geval twee keer per jaar
plaats tijdens het multidisciplinair overleg
(MDO). Resultaat van de dialoog is dat er een
beeld ontstaat van de ervaren kwaliteit van
leven en zorg door de cliënt.
8. Nieuwe afspraken met de cliënt en naasten
worden vastgelegd in het zorgleefplan.
9. Verbeterpunten naar aanleiding van de dialoog
worden door het team benoemd, vastgelegd en
gevolgd in de tijd.
10. Verbeterpunten die een organisatiebesluit
vragen of een wijziging van een andere dienst
(bijvoorbeeld facilitair) bespreekt het hoofd
met het management.

6. Informatieverzameling
a. Over welke thema’s?
Het instrument verzamelt informatie op de
10 criteria ‘Doen wat nodig is’. Deze tien criteria
gaan over de ervaren kwaliteit van leven van
cliënten en maakt deze bespreekbaar.
b. Bij wie?
Informatie wordt verzameld bij cliënten, naasten
en medewerkers.
c. Op welke wijze?
Informatie wordt verzameld door middel van
een vragenlijst en door middel van een dialoog
(face-to-face gesprek).
d. Op welk niveau?
De informatieverzameling vindt plaats op het
niveau van individuele cliënten en hun naasten.
e. Individuele verbeterwensen inzichtelijk?
Aan de hand van de tien criteria worden individuele
verbeterwensen van cliënten inzichtelijk gemaakt.
f. Mogelijkheden voor anonieme aggregatie?
Scores op de vragenlijsten ‘Doen wat nodig is’ zijn
anoniem te aggregeren en kunnen daarom ook
worden gebruikt voor verantwoording van kwaliteit.
7. Onderbouwing en doorontwikkeling
De tien criteria van het instrument ‘Doen wat
nodig is’ worden momenteel toegepast en doorontwikkeld binnen: Zorggroep Maas & Waal.
ZMW is lid van het Universitair Kennisnetwerk
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Ouderenzorg Nijmegen (UKON), een academische
werkplaats in de ouderenzorg. Binnen het UKON
kan ZWM met andere partijen reflecteren op het
instrument en het instrument verder ontwikkelen.
8. Aanpasbaar aan eigen inhoud en context
Het instrument ‘Doen wat nodig is’ is flexibel van
opzet. De tien criteria en de werkwijze rondom de
dialoog zijn door een organisatie eenvoudig aan
te passen aan de eigen context. De criteria zijn niet
in beton gegoten. Als blijkt dat cliënten een ander
criterium belangrijker vinden, kan dat worden
aangepast. Het instrument is daarmee specifiek te
maken op organisatieniveau en op teamniveau.
9. Kosten
De toepassing van het instrument ‘Doen wat nodig
is’ is een onderdeel van het reguliere takenpakket
van medewerkers. Eenmalige kosten hebben te
maken met het scholen van medewerkers. Tijdens
de scholing treden verletkosten op, om afwezige
medewerkers te vervangen in de dagelijkse processen van zorg en ondersteuning.
Structurele kosten zijn niet aan de orde.
10. Opgedane ervaringen met het instrument
ZMW heeft ervaren dat het instrument ‘Doen wat
nodig is’ niet vanzelf van de grond komt. Het vraagt
tijd van zowel medewerkers als naasten om structureel de dialoog aan te gaan. Een lastig punt vindt
ZMW het versterken van de participatie van naasten
bij het leven in het verpleeghuis. ZMW merkt dat
‘de basis op orde moet zijn’ voor het werken met
het instrument. Als er bijvoorbeeld problemen zijn
in de personele formatie is het enthousiasme
moeilijk op peil te houden.
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Na verloop van tijd merkte ZMW dat er het toe
passen van het instrument ‘Doen wat nodig is’
tot positieve effecten leidt. Hieronder een aantal
voorbeelden:
• Dankzij het instrument lukt het steeds beter
om daadwerkelijk aan te sluiten bij behoeften
en wensen van cliënten.
• Het instrument werkt als ‘eyeopener’ voor
medewerkers. Men wordt zich bewust van
het belang van een duurzame dialoog. Teams
zijn enthousiast over de methode die blinde
vlekken laat zien.
• Toepassing van het instrument bevordert de
eenduidigheid. Op meerdere momenten en
plekken in de organisatie hanteert ZMW de
tien criteria. Bijvoorbeeld: in de vragen die
worden gesteld, in de dialoog die wordt
gevoerd met cliënten en naasten en in de
ontwikkeling van teams.
11. Randvoorwaarden
Voor het werken met het instrument geldt een
aantal randvoorwaarden:
• Tijd en budget om medewerkers en teams toe te
rusten om te gaan werken met het instrument.
• Tijd voor medewerkers en naasten voor de
dialoog.
• Sturen op een veilige setting voor medewerkers
om de dialoog te voeren.
• Software (Excel) om de resultaten van vragenlijsten te verwerken.
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12. Factoren die bijdragen aan succesvolle
toepassing
De volgende factoren dragen bij aan een succes
volle toepassing:
• Draagvlak en enthousiasme bij cliënten, naasten, medewerkers, projectleider en bestuurder/
directie. Betrokkenheid van cliënten en naasten
kan bijvoorbeeld worden geborgd in een
deelname aan de projectorganisatie.
• Start met een pilot met alle medewerkers
op een locatie (zorg, facilitair e.d.) omdat de
toepassing van het instrument een cultuur
verandering betreft.
• Coaching van teams op het structureel werken
met de nieuwe werkwijze rondom de ‘dialoog’
en het bespreekbaar maken van “weerstand”.
• Aandacht voor bevorderen van veilig klimaat
om fouten te maken, te leren en te verbeteren
(continu proces).
• Volhouden: blijven werken met nieuwe werkwijze.
• Successen vieren! Wat zijn mooie verhalen naar
aanleiding van het werken met de tien criteria
en het voeren van een dialoog?
13. Unieke kenmerken instrument
• De concreetheid, eenduidigheid en toepasbaarheid van de criteria in het instrument ‘Doen wat
nodig is’.
• Flexibiliteit en aanpasbaarheid van de criteria.
• Het instrument maakt een concrete vertaalslag
van het begrip ‘persoonsgerichte zorg’.
14 Contactinformatie
Zorggroep Maas & Waal, p/a Verpleeghuis St.
Elisabeth, Rozenstraat 10, 6658 WX Beneden-
Leeuwen. Telefoon: 0487-599600. info@zmw.nl /
www.zmw.nl
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Inzicht in (ervaren) kwaliteit
14 werkwijzen & instrumenten
Auteurs publicatie
De betrokken organisaties hebben allen deelgenomen aan Waardigheid en trots,
Ruimte voor verpleeghuizen. Samen hebben zij in de periode 2016-2017 gewerkt
aan de tot stand koming van deze publicatie.
Deelnemende zorgaanbieders
Evean
Hanzeheerd
Meriant
Pleyade
Stichting Humanitas
Ter Weel
Zorgstroom
De Hoven
Het Baken
Icare
Interzorg
Liberein
De Leystroom
Markenheem
Viattence
Zorggroep Maas & Waal
Dank aan alle ouderen, familieleden, medewerkers en andere betrokkenen, die
bereid waren hun verhalen, ervaringen en expertise in te zetten voor deze pilot.

Waardigheid en trots
Postbus 19188
3501 DD Utrecht
Catharijnesingel 47
3511GC Utrecht
030 789 25 10
www.waardigheidentrots.nl

@waardigheidentrots
www.facebook.com/waardigheidentrots
www.linkedin.com/company/waardigheidentrots/
www.instagram.com/waardigheid_en_trots

Waardigheid en trots:
Wibout Dragt
Ewoud Jonker
Machteld Koopmans
Renate Westerink
Kelsey Benning
Carina Pittens
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