
Waardigheid en trots in beeld
In beweging naar steeds betere verpleeghuiszorg

met ondersteuningsprogramma’s  
vanuit Waardigheid en trots
(ca 40.000 bewoners)

Peildatum 30 sept. 2019

31% VAN DE VERPLEEGHUISBEWONERS  
WORDT BEREIKT

VAN DE AANBIEDERS   
WERKT AAN KWALITEIT VIA  
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S 
VAN WAARDIGHEID EN TROTS

324 Verpleeghuislocaties nemen 
deel of hebben deelgenomen aan een 
kwaliteitstraject. (2015 t/m 2019) 

300 Verpleeghuislocaties doen mee 
aan Waardigheid en trots op locatie 
(2019 t/m 2023)

Steeds meer  
website bezoeken 

STIJGING VOLGERS SOCIALE MEDIA 

LinkedIn

7.200 volgers 
+190%
Instagram 
1.300 volgers 
+109%

Twitter 
4.200 volgers   
+9,2%

Nieuwsbrief 
4.500 abonnees 
+55,6 %

Facebook

8.000 volgers 
+17%

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief: www.waardigheidentrots.nl/nieuwsbrief

Waardigheidentrots.nl krijgt steeds meer 
bezoeken 

230.000 

315.000 

335.000 

425.000 

+ 27%

2016 2017 2018 2019 

Uitspraken deelnemers over ondersteuning

optimale
kwaliteit van leven

van de cliënt

wonen 
en welzijn

persoons-
gerichte zorg- en 

ondersteuning

gebruik van
informatie

leiderschap,
Governance en
Management

veiligheid

leren
en verbeteren 
van kwaliteit

1 locaties krijgen inzicht in waar  
 ze staan t.o.v. kwaliteitskader
 verpleeghuiszorg  
 
2 Locaties ontvangen  
 mogelijk ondersteuning  
 bij verbeterpunten 
 

Top 3 meest gelezen artikelen

2
3

OPNAME IN HET  
VERPLEEGHUIS,  

WAT KOMT  
DAARBIJ KIJKEN

METHODISCH  
WERKEN,  

ZO EENVOUDIG  
NOG NIET

KWALITEITS- 
VERPLEEGKUNDIGE: 
HYPE OF BLIJVERTJE

1

BEZOEKERS BIJ BIJEENKOMSTEN  
EN CONGRESSEN 4.000

• 24 themabijeenkomsten  
• Congres Thuis in het verpleeghuis 
• Congres Clientenraden

Thema’s  
o.a. palliatieve zorg,  
zinvolle daginvulling, WZD,  
personeelssamenstelling  
& technologie

Door onze zorgteams meer ruimte 
te geven zijn er nu meer vaste 

gezichten op de groep wat leidt tot 
meer welzijn bewoners en meer 

betrokkenheid van mantelzorgers.

Wij kwamen erachter dat we erg  
taakgericht werken en moeite hebben  

om te luisteren waar bewoners  
echt behoefte aan hebben.

Als team stemmen we beter de 
begeleiding met elkaar af en 

zien daardoor veel meer rust bij 
de cliënten, minder gedrags-

problemen en dat ze meer 
contact maken.

10                  40 verpleeglocaties

verpleeghuislocaties doen al mee aan 
Waardigheid en trots op locatie300

Peildatum november 2019

stijging 2018-2019

www.waardigheidentrots.nl/op-locatie/

REDENEN WAAROM MEEDOEN

https://www.waardigheidentrots.nl/nieuwsbrief
https://www.waardigheidentrots.nl/op-locatie/

