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VERBETERMETING 360

Inzicht ervaren kwaliteit 
van cliënt tot bestuurder

VERBETERDIALOOG
Team kiest verbeterthema’s

VERBETERTOOL
Team aan de slag in de praktijk

Vertalen in acties 

Resultaten  zichtbaar maken

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC)

De KVC bestaat uit drie belangrijke onderdelen, 
waarbij software een ondersteunende rol heeft. 
De Verbetermeting 360 betreft een standaard 
vragenlijst, omdat deze de elementen van het 
Kwaliteitskader toetst. Met de resultaten hiervan 
gaan alle doelgroepen in de organisatie, maar met 
name de teams in dialoog om zo te komen tot de 

eerste verbeterthema’s. onderzoeken, aanscherpen 
en monitoren met behulp van de zogenaamde 
Verbetertool. Daarnaast kunnen de afgesproken 
verbeteracties worden bijgehouden in een digitaal 
Verbeterbord. De Verbetertool die teams hierbij 
helpt kan ook worden aangeleverd door de 
softwareleverancier. 

Keuze van de softwareleverancier passende bij de Kwaliteit Verbetercyclus

Verschillen tussen de software 
leveranciers van de KVC

De KVC wordt ondersteund door software. 
Het is aan te raden om te werken met iPads, 
maar met vaste PC of telefoon kan het ook. 
Organisaties kunnen kiezen uit vier leveranciers,
ieder met unieke kwaliteiten. 
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DE VERBETERMETING 360 wordt bij alle 
leveranciers nagenoeg op vergelijkbare wijze 
afgenomen. De resultaten zijn ook op nagenoeg 
dezelfde manier inzichtelijk gemaakt. 

DE VERBETERTOOL is qua interface en vormgeving 
per leverancier anders. Wel is de tool bij alle 
leveranciers erop gericht om het leren en verbeteren 
binnen de teams te stimuleren en kort-cyclisch te 
verbeteren. 

Als u overweegt ANDERE kwaliteitsindicatoren, 
registraties te integreren met de KVC of 
andere metingen uit te voeren, dan kunt u per 
softwareleverancier kijken wat de mogelijkheden zijn 
naast de KVC.
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Kosten van de software
De kosten voor het gebruik van de software 
(licentiekosten) zijn voor de rekening van de 
organisatie. De kosten hangen af van het aantal 
teams dat er gebruik van zal maken en de (extra) 
functionaliteiten waarvan uw organisatie gebruik 
wil maken. Een gemiddelde jaarprijs betreft circa 
5.000 euro bij gebruik van 6 teams, circa 7.500 euro 
tot 10 teams en circa 10.000 euro tot 20 teams.  Als 
u deelneemt aan het programma Waardigheid en 
trots op locatie kunt u wel kosteloos ondersteuning 
krijgen bij de implementatie van de Kwaliteit 
Verbetercyclus en het gebruik van de software. 

QDNA: www.qdna.nl en info@zorgdna.nl 
Contactpersoon: Joris Stavenuiter

One2Care: www.One2Ten.com en
Contactpersoon: Ralph Elias 
ralph.elias@one2ten.com 

Advies bij keuze
Het is raadzaam om als organisatie van tevoren 
stil te staan bij een aantal vragen en zaken wat 
betreft uw wensen, passend bij uw organisatie. 
Denk bij voorbeeld aan vragen als wie er met de 
software moet aan werken (rechten, login), of 
er koppelingen met andere systemen wenselijk 
zijn (t.b.v. een integraal dashboard), of je met 
de software ook andere metingen wilt gaan 
uitvoeren en welke ondersteuning of support je 
van de software leverancier zou willen ontvangen. 
Hierbij kan Vilans ondersteuning bieden door 
middel van een presentatie en/of een gesprek 
waarin zaken aan de orde komen om op te 
letten. Omdat er een langdurige relatie met de 
softwareleverancier wordt aangegaan, adviseren 
wij altijd een kennismakingsgesprek en een demo 
van de software te plannen met één of meerdere 
leveranciers. Voor ondersteuning in de keuze 
van de software kunt u contact opnemen met 
KVC@vilans.nl 
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Voor meer informatie over de leveranciers kunt u 
een contactpersoon of de websites benaderen:
 

PPP-zorg: info@ppp-zorg.nl en info@ppp-zorg.nl
Contactpersoon: Annieke van Berckel 

CareRate: www.carerate.nl en info@rate.nl
Contactpersoon: Inge Proost
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