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WAT MAAKT DE KWALITEIT VERBETERCYCLUS UNIEK?

DIALOOG ALS 
UITGANGSPUNT

AAN DE SLAG MET
CLIËNTERVARINGEN

EN FEEDBACK

REFLECTIE EN 
BEWUSTWORDING

CHECK 
KWALITEITSKADER

LEREN 
VAN ELKAAR

EIGENAARSCHAP
KWALITEITS- 
VERBETERING

TROTS, PLEZIER
 EN SUCCES

RELATIE MET 
CLIËNTEN 

VERSTERKEN

LEREN EN WERKEN AAN 
VERBETERING OP ALLE 

NIVEAUS

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
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is continu leren de basis voor kwaliteitsverbetering. De Kwaliteit Verbetercyclus 
helpt medewerkers in een zorgorganisatie om hier in het dagelijkse werk zelfstandig mee aan de slag te gaanen voldoet aan 
de eisen van de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.



Digitale vragenlijst met stellingen over de ervaren 
kwaliteit op teamniveau, gekoppeld aan de thema’s 
van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
De vragenlijst wordt aan de hand van smileys 
ingevuld door alle betrokken bij het betreffende 
team (bewoners, familie, vrijwilligers, 
zorgmedewerkers, teamleiders, behandelaren,  MT 
leden, ondersteunende diensten). De uitkomsten 
zijn input voor de dialoog in de zorgteams maar 
ook voor de dialoog in de andere teams zoals 
MT, ondersteuning en behandelteams en worden 
visueel weergegeven in een real-time dashboard 
waar de teams zelf beschikking over hebben. De 
Verbetermeting 360 wordt ingezet als nul- en 
tussenmeting en wordt 1 a 2 keer per jaar ingevuld. 
Tevens kan de informatie uit de Verbetermeting 
360 geaggregeerd worden naar locatie- en 
organisatieniveau waardoor een overall beeld 
ontstaat en onderlinge vergelijking mogelijk wordt.
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VERBETERMETING 360 VERBETERDIALOOG VERBETERTOOL

Dit is de kern van de Kwaliteit Verbetercyclus 
en vindt kort-cyclisch plaats, elke 4-6 weken. 
De Verbeterdialoog start bij het samen met 
betrokkenen reflecteren op de uitkomsten van 
de Verbetermeting 360 aan de hand van het 
dashboard. Op basis van deze dialoog kiest het 
team zelf een beperkt aantal thema’s waar ze 
binnen een aantal weken verbeteringen op willen 
en kunnen realiseren. Gekoppeld hieraan vindt het 
gesprek plaats over de vragen ‘Wat betekent dit 
voor ons?  Wanneer zijn we tevreden? Wat zijn onze 
normen of wat zijn de professionele normen?’

In deze fase staat het afspreken van verbeteracties 
en het experimenteren met nieuw gedrag in het 
dagelijkse werk centraal. Met een digitale tool 
– bijvoorbeeld in de vorm van mini-enquête op 
een tablet - kan het team de gekozen thema’s 
nader onderzoeken. Er kunnen verdiepende vragen 
worden gesteld aan de betrokkenen om meer 
begrip te krijgen over gewenst gedrag of wensen en 
behoeften. Ook kan de tool door het team gebruikt 
worden om na te gaan hoe vaak of wanneer iets 
voorkomt (monitoren). Met de Verbetertool kunnen 
ook verbetervoorstellen worden verzameld. En kan 
worden getoetst of verbeteracties hebben geleid tot 
het gewenste resultaat. Nadat de ervaren kwaliteit 
op de gekozen thema’s is verbeterd, herhaalt de 
cyclus zich. De inzichten van de Verbetermeting 360 
worden er opnieuw bij gepakt om  nieuwe thema’s 
te kiezen waar het team mee aan de slag gaat.

De Kwaliteit Verbetercyclus
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WAT MAAKT DE KWALITEIT VERBETERCYCLUS UNIEK?

DIALOOG ALS UITGANGSPUNT      Het werken aan kwaliteitsverbetering vindt plaats vanuit 
het gesprek met cliënten en alle andere betrokkenen in de organisatie

LEREN EN WERKEN AAN VERBETERINGEN OP ALLE NIVEAUS     Doordat de Verbetermeting 360 inzichten 
geeft voor de verschillende niveaus en rollen in de organisatie en de Verbeterdialoog door en met iedereen in 
de organisatie wordt gevoerd, ontstaat er een beweging richting een organisatiebrede verbetercultuur.  

RELATIE MET CLIENTEN VERSTERKEN     De dialoog en het gezamenlijk werken aan kwaliteits- 
verbetering versterkt de  verbinding tussen (zorg)medewerkers en cliënten, verwanten,  vrijwilligers, 
teamleiders en andere betrokkenen in de organisatie

REFLECTIE EN BEWUSTWORDING     Teams krijgen inzicht in hoe de kwaliteit van hun eigen werk 
wordt ervaren vanuit verschillende perspectieven, zoals cliënten, verwanten, vrijwilligers, teamleider, 
ondersteunende diensten en Raad van bestuur. Hierover gaan ze met elkaar in gesprek om tot  
verbeteracties te komen

EIGENAARSCHAP KWALITEITSVERBETERING     Teams kiezen zelf verbeterthema’s en onderzoeken 
deze met behulp van de Verbetertool. Teams beslissen zelf over verbeteracties en zijn daarmee 
eigenaar van de kwaliteitsverbetering. Hiermee wordt werken aan kwaliteitsverbetering onderdeel van het 
dagelijkse werk

AAN DE SLAG MET CLIENTERVARINGEN EN FEED BACK     Teams gebruiken de Kwaliteit Verbetercyclus 
om cliëntervaringen en feedback te vertalen in concrete verbeteracties en de effecten hiervan te monitoren

LEREN VAN ELKAAR     Aggregatie van data maakt leren tussen teams en op het niveau van de 
organisatie mogelijk 

TROTS, PLEZIER EN SUCCES     Inzicht in wat goed gaat en inzicht in resultaten van verbeteracties 
draagt bij trots in de teams en het vieren van successen

CHECK KWALITEITSKADER     De Verbetermeting 360 vormt een zelfevaluatie op de thema’s van 
het Kwaliteitskader en is input voor het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

De Kwaliteit Verbetercyclus
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Waardigheid en trots op locatie

Postbus 19188
3501 DD Utrecht

Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

030 789 25 10

www.waardigheidentrots.nl

          @waardigheidentrots

          www.facebook.com/waardigheidentrots

          www.linkedin.com/company/waardigheidentrots

          www.instagram.com/waardigheid_en_trots/

De Kwaliteit Verbetercyclus

In het Kwaliteitskader is continu leren de basis voor 
kwaliteitsverbetering. De Kwaliteit Verbetercyclus 
helpt medewerkers in de verpleeghuiszorg om 
hier in het dagelijkse werk zelfstandig mee aan 
de slag te gaan. Het kan gaan over de veiligheid 
of de kwaliteit van zorg voor cliënten, maar ook 
over de sfeer op de werkvloer of de contacten 
met verwanten. Via een digitale vragenlijst krijgen 
teams inzicht in hoe alle betrokkenen de kwaliteit 
op de afdeling ervaren. (Zorg)teams bespreken 
deze inzichten – al dan niet met de betrokkenen 
-  en komen tot concrete verbeteracties voor 
de korte termijn. Vervolgens wordt gemonitord 
of hun verbeteracties ook leiden tot een meer 
positieve ervaring van de kwaliteit. Deze werkwijze 
stimuleert eigenaarschap bij teams op hun eigen 
verbeterproces. Het raakt de intrinsieke motivatie 
van medewerkers en draagt bij aan een blijvende 
gedragsverandering.

Interesse?

De methodiek achter de Kwaliteit Verbetercyclus is 
ontwikkeld door het Programma Waardigheid en 
trots en is beschikbaar voor verpleeghuislocaties 
die deelnemen aan het programma Waardigheid 
en trots op locatie. Bent u deelnemer dan kunt u 
begeleiding krijgen bij de implementatie van de 
Kwaliteit Verbetercyclus. De licentiekosten voor het 
gebruik van de ondersteunende software worden 
niet vergoed vanuit het programma. 
De implementatie van de Kwaliteit Verbetercyclus 
wordt ondersteund door een ervaren coach. Deze 
coach begeleidt uw organisatie bij: [1] het verkrijgen 
van commitment op alle lagen in de organisatie [2] 
de implementatie van de werkwijze in de teams 
en in de organisatieprocessen [3] het creëren van 
eigenaren en ambassadeurs binnen uw organisatie 
die de beweging van continu verbeteren op gang 
helpen [4] het borgen van het kort-cyclisch leren in 
de dagelijkse werkprocessen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
KVC@vilans.nl

Voor de software kunt u terecht bij een van vier 
leveranciers van KVC software: Carerate, One2Care, 
PPP-zorg of QDNA.
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