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Florence Verbetermethodiek 

Om de intramurale locaties van Florence op alle niveaus te ondersteunen in het leren en verbeteren 
en het concreet op gang brengen van noodzakelijke veranderingen is een verbetermethodiek 
ontwikkeld. Binnen deze methodiek doorlopen de (verbeter)teams de volgende stappen: 
 

 
 
 
 
Samenhang met de Visie op leren en verbeteren 
De ontwikkelde methodiek sluit aan bij de visie op leren en verbeteren. Binnen deze visie streeft 
Florence er met betrokken en deskundige medewerkers naar gezamenlijk en voortdurend te 
reflecteren, leren en verbeteren.  
 
Daarmee zorgt Florence dat organisatieontwikkeling plaatsvindt en de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening continu verbetert. Om dit te bereiken wil Florence een lerende organisatie zijn, waar 
continu op alle niveaus de PDCA wordt doorlopen.  
 

Het werken met een standaardmethodiek en daarmee eenheid in verbetertaal draagt bij aan 

realisatie van de visie op leren en verbeteren.  

 

Verbeteringen op het gebied van persoonsgerichte zorg kunnen worden gerealiseerd door gebruik te 

maken van de standaard verbetermethodiek. Onderwerpen voor verbeteringen kunnen afkomstig zijn 

vanuit de directie of het locatieoverleg (bijv. het locatie-ontwikkelplan, of naar aanleiding van een 

audit of een cliënttevredenheidsonderzoek). Daarnaast kunnen verbeteringen worden ingezet als 

medewerkers of teams vanuit eigen ervaring of wensen iets willen veranderen. 
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De verbetermethodiek voorziet niet alleen in de ondersteuning om te komen van een algemeen plan 

tot een concreet verbeterplan, maar zorgt ook voor het doorlopen van de PDCA-cyclus op alle niveaus 

van de organisatie binnen de locaties. Het draagt daarmee bij aan de borging en gestructureerde 

evaluatie van verbeteringen en het efficiënter kunnen sturen op resultaten. 

 

Binnen de verbetermethodiek is het de rol van de coördinerend verpleegkundigen om de 

verbeterteams te begeleiden bij het uitwerken, uitvoeren, evalueren en borgen van de verbeteracties. 

Deze coaching on the job draagt bij aan de kwaliteit van de verbeteracties en de duurzaamheid van de 

uitkomsten. 

 

De structuur van de verbetermethodiek ziet er als volgt uit : 

 

 

 

 

De verandercoalitie bestaat uit de coördinerend verpleegkundigen van de locatie en de 

kwaliteitsverpleegkundige(n).  

 

Er wordt per verbeteronderwerp een verbeterteam samengesteld, dat bestaat uit medewerkers die 

betrokken zijn bij het onderwerp, hetzij vanuit hun functie dan wel vanwege affiniteit met het thema. 

Het verbeterteam is een tijdelijk team, voor de duur van het onderhavige verbetertraject. 
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