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Dit webinar wordt u aangeboden door het programma

Samen werken aan het verbeteren van de zorg 

door het implementeren van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg
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Programma inspiratiesessie 

• Welkom en kennismaking

• Delen kennis en inzichten methodisch werken  in het verpleeghuis

• Cyclisch leren en continu verbeteren in de praktijk: Kennemerhart

• Uitwisseling in kleine groepen

• Toelichting gebruik Reflectietool Methodisch Werken

• Afsluiting en borrel
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Praktische tips

✓ Sessie wordt opgenomen: niet in beeld ? → camera uit

✓ Verslag, dia’s, informatie → Kennisdossier methodisch werken

✓ Accreditatie 2 punten  bij V&VN is aangevraagd → evaluatieformulier 

✓ Hulp nodig tijdens de sessie? → Raymond is beschikbaar
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Methodisch werken  in het verpleeghuis

• Jennie Mast en Henry Mostert, Vilans/Waardigheid en Trots
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• Aanleiding: Signalen uit scans, coaches en plannen van aanpak

• Werkwijze: onderzoek en agendering door Waardigheid en Trots

• Resultaat: online kennisdossier met diverse producten 

• Verrijking door input coaches Waardigheid en Trots en anderen

Nu: Verder delen inzichten én kennisdossier Methodisch Werken. 

Waarom en hoe aandacht voor methodisch 

werken in het verpleeghuis? 
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➢ Waar gaat het over: kaders en definities
–Verschillende aspecten van Methodisch werken
– Niveaus
– Belemmeringen

– Inzichten

➢ Artikel: Methodisch werken Mensenwerk

Verkenning Methodisch werken
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• Methodisch werken: een containerbegrip!

• Wij gaan uit van de Deming-circle: PDCA

• Uitgangspunten zijn:

– Kort-cyclisch werken

– Stapsgewijs de vier stappen volgen

– Leren en verbeteren is geïntegreerd

Verschillende termen van Methodisch werken
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Drie niveaus & waarom

1. Cliënt-naaste-professional 

➢ Goede zorg, prettig wonen, samenspel

2. Team/medewerker 

➢ Continu leren, prettig samenwerken, werkplezier

3. Locatie & Organisatie 

➢ Sturen, faciliteren, continu verbeteren
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Methodisch werken en 

Methodisch werken betekent dat zorgverleners werken volgens de PDCA-cyclus:

• Plan: kijken naar de werkzaamheden & plan maken hoe deze kunnen 
verbeteren.

• Do: de verbeteringen uitvoeren.

• Check: leveren de verandering het gewenste resultaat op?

• Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten.

Constatering:

• De P en D is dan wel een keer ingevoerd, de C en A komt niet tot zijn recht. 
Het WAAROM (=de kwaliteitscyclus) ontbreekt
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• (Te) hoge verwachtingen kennis en vaardigheden van de medewerkers
• relevante ontwikkelingen om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te bieden

• grenzen van hun kennis en kunde

• protocollen, richtlijnen en richtlijnen die nodig zijn

• handelen volgens protocol en weten wanneer ze daarvan kunnen afwijken

• vaardig in het denk & redeneerproces en in besluitvorming

• gespreksvaardigheden soorten gesprekken;

• taalvaardigheid, mondeling en schriftelijk;

• klinisch kunnen redeneren, kennis van ziektebeelden;

• hanteren van passende acties of benaderingen bij verschillende ziektebeelden;

• samenwerken binnen en buiten het team;

• flexibiliteit en inplanbaarheid.

• samen beslissen met nieuwe methodes

• positieve gezondheid, zelfsturend en ondernemend moeten zijn.

• dilemma’s in de dagelijkse praktijk keuzes moet maken.

•

Belemmeringen in de praktijk
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• Organisatie en tijd voor het proces én om te reflecteren en te leren

– Kunnen terugvallen op collega’s en andere disciplines: 1+1=5

– Reflectiemomenten: spontaan en georganiseerd

• Niet geborgde eenduidige werkwijze: ”Zo doen wij het hier!”

• Voorwaarden en (ECD-)systemen: last of helpend in de praktijk

• Ook in het secundaire proces problematisch: personeel / organisatie

Andere belemmeringen
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Inzichten uit de verkenning

Verschillende niveaus binnen de organisatie

• Zorgproces client/ medewerker

• Medewerkers en Team en professional

• Locatie en Organisatie

Buiten de organisatie zelf: onderwijs, ict, koepels
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Methodisch werken in het zorgproces vereist

✓ afstemming, dossiervoering en continue dialoog 
met de cliënt en zijn verwanten vanuit de 
multidisciplinaire samenwerking.

✓ Zorgverleners voortdurend Plan-Do-Check-Act-cyclus 
helemaal doorlopen, voor leer- en verbetereffect

✓ Onderkennen fases in het zorgproces, zoals in-, door- en 
stroom, met eigen dynamiek, resultaten en rolverdeling

✓ Heldere afspraken rond de verantwoordelijkheid in afmaken 
PDCA-cyclus



www.waardigheidentr ots.nl

Methodisch werken in het team proces vereist

✓ Voldoende en deskundig personeel, bewust van 
het waarom van methodisch werken en daarvoor  
verantwoordelijkheid neemt.

✓ Tijd en ruimte nemen om te reflecteren en te 
leren zodat mensen methodiek echt begrijpen, 
gebruiken en continu reflecteren.

✓ Een gebruiksvriendelijk (elektronisch) cliëntdossier dat de medewerker 
daadwerkelijk ondersteunt en faciliteert.

✓ Urgentie en actualiteit te benutten voor implementatie
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Op organisatie niveau nodig:

✓ visie op zorg, organisatie en borging van 

eenduidige werkwijze en methodisch werken

✓ continue bewaking en sturing op kwaliteit en 
veiligheid in de organisatie: 

➢ bestuur, de staf, het management faciliteert 
methodisch werken en werkt ook zelf methodisch 

➢ verantwoording op verschillende niveaus van 
de organisatie gebaseerd op PDCA werkwijze. 
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Overige inzichten

✓ Agendering:  koepels en beroepsorganisaties, scholen, ICT-bedrijven

✓ Noodzaak reflectie op eigen handelen van de docent, coach, 
begeleider, adviseur

✓ Noodzaak bestaande kennis toegankelijk (ervaringen/tools) voor 
betrokkenen, bv kwaliteits-verpleegkundigen/medewerkers, coaches, 
managers, verpleegkundigen
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Kennisdossier Methodisch werken

• Achtergrondartikel

• Animatievideo Methodisch 
werken Mensenwerk

• Reflectietool Methodisch werken

• Inspiratiebox Methodisch werken

• Praktijkinterviews 
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Inspiratiebox 

• Samen met WOL-coaches gevuld

• Ordening inspirerende voorbeelden 

• Zorgproces cliëntenzorg

• Medewerker/Team: leren en samenwerken

• Locatie/organisatie: faciliteren, kwaliteit bewaken, sturen

• Gebruik inspiratiebox: 

• inspiratie, het wiel niet overnieuw uitvinden

• voorbeelden, methoden, producten, werkwijzen

• nooit overplanten, altijd aanpassen aan eigen werksetting
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samengevat: Methodisch werken Mensenwerk

samen werken aan kwaliteit en werkplezier
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Cyclisch leren en 

continu verbeteren in de praktijk. 

In gesprek met…

• Zoja Vermeij: senior projectmanager Kennemerhart

• Liesbeth de Vlieg: risico- en procescontroller Kennemerhart

• Ans van Beek:  teamleider

• Caroline Bol: kwaliteitsverpleegkundige



Proces onderhouden en bijwerken



Van een boekje naar stroomschema’s



Procesdomeinen Kennemerhart
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Reflectie op Inzichten en presentaties

• Kies een gespreksleider 

• Sta s.v.p. stil bij: 
o Wat sprak U erg aan?
o Wat was een eye-opener voor U? 
o Wat inspireerde U voor uw werk?
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Reflectietool Methodisch werken

Samen stilstaan bij:  

Hoe methodisch werken we werkelijk?

Doelen: 

• Reflectie op de mate waarin methodisch gewerkt wordt op elk niveau 
en tussen de niveaus.

• Weten waar men nog aan kan werken en waar men al goed in is. Input 
voor verbeterplan.
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1. Instructie tool en werkwijze

2. 12 stellingen met toelichting

3. Excel verwerkingstool

4. Draaiboek groepssessie 

5. Basispresentatie groepssessie

Samenstelling Reflectietool



www.waardigheidentr ots.nl

Werkwijze: vooraf en voorbereiding

Organisatie: 
• ‘Reflectie’groep samenstellen: circa 10 medewerkers, verschillende niveaus 
• Gespreksleider vaststellen
• Organiseren groepssessie (2,5 uur)

Groepsleden, voor groepssessie: 
• Individueel invullen scores op 12 stellingen
• Maximaal 0,5 uur (online/op papier) 
• Invullen is bewust niet anoniem

Gespreksleider:
• Invoeren scores in Excel
• Basispresentatie aanpassen voor de groepssessie
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Groepssessie Reflectie methodisch werken

• Deelnemers hebben 12 stellingen over methodisch werken gescoord op 
een schaal van 1 t/m 10. 

• De scores zijn de basis van het programma en het gesprek. 

• Begrijpen we de scores van elkaar? Wat valt op? 

• Herkenbaar? 

• Aanvullingen? 

• Is dit thema een aandachtspunt?
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Voorbeeld stelling en toelichting
Stelling ‘We snappen waarom methodisch werken belangrijk is’

Toelichting: ‘Methodisch werken’ zegt het al: je hanteert in je werken een methode, dit wil zeggen een aanpak, een handelswijze. Dat doe je niet 
zomaar, maar daar heb je een doel bij. Met die methode probeer je steeds aan te sluiten bij wat er nodig is in zowel de zorgv erlening, het werken als 
team en organisatie én om daarvan te leren.  Door methodisch te werken laat je zien dat je bewust omgaat met je werk en je verantwoordelijk voelt 
voor het resultaat van je werk. 

Je bent je bewust dat je door methodisch werken:

• helpt om cliënten persoonsgerichte en veilige zorg en ondersteuning met een menselijk maat te bieden. Je doet niet ‘zomaar’ wat, je 
verleent geen standaardzorg en je voert niet ‘blind’ protocollair je werk uit.  Je sluit altijd aan  bij die unieke persoon en zijn unieke situatie en de 
afspraken die met deze cliënt gemaakt zijn.

• leert van fouten, moeilijke situatie en dagelijkse ergernissen, zodat fouten voorkomen kunnen worden, administratieve lasten verminderen 
en dat je als team prettiger en beter samenwerkt

• het beleid van de organisatie verbetert, omdat het beleid en de keuzes in de organisatie gebaseerd zijn op wat er op de werkvloer en in de 
teams gebeurt én wat de omgeving van de organisatie vraagt. 

☹ 1            2           3             4            5            6            7            8             9            10 😊 
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Voorbeeld invullen in Excel
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Totaaloverzicht 

alle stellingen

• Door x medewerkers ingevuld

• Bespreken per cluster:

• Bewustwording

• Zorgproces

• Team

• Organisatie 

bewustwording

zorgproces

team

organisatie

Methodisch werken Gem.

1
We weten allemaal wat er bedoeld wordt met methodisch werken: 

planmatig en cyclisch werken.
6,3

2 We snappen waarom methodisch werken belangrijk is. 7,2

3
Methodisch werken in de organisatie is bij ons gekoppeld aan 

actuele vraagstukken en knelpunten.
6,4

4
We maken onderscheid in drie deelprocessen van het zorgproces: 

instroom, doorstroom en uitstroom
6,7

5
We werken altijd met een medewerker die de eerste 

verantwoordelijkheid heeft voor zorgverlening aan een client.
6,7

6
We hebben een gebruiksvriendelijk (elektronisch) cliëntdossier dat 

ons ondersteunt in het zorgproces
6,6

7
We hebben deskundige zorgverleners in ons team die methodisch 

kunnen werken 
7,0

8
We hebben structureel tijd en ruimte om te reflecteren en te leren 

in ons team.
6,0

9
Er zijn coachende medewerkers betrokken bij de teams die het 

methodisch werken uitdragen en anderen helpen waar nodig
6,4

10
Door continue sturing op kwaliteit en veiligheid in de organisatie 

werken we in ons kwaliteitsproces ook methodisch.
7,1

11 Het bestuur en management faciliteert methodisch werken. 6,5

12 Het bestuur en management werkt zelf ook methodisch 6,6
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Zorgproces

• Bij de scores valt op…

• Rode draad in de toelichting is…

• Herkenbaar? Aanvullingen? 

• Is dit thema een aandachtspunt?
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Prioriteren en actieplan

• Welke verbeteracties prioriteren we? 

• Maak onderscheid tussen:

• Waar kan je morgen al wat mee doen in je eigen praktijk?

• Acties afspreken die meer planning en besluitvorming vragen.

• Bepaal wat belemmerend en bevorderend werkt om de acties voor 
elkaar te krijgen.

• Wie doet wat wanneer?
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Afsluiting

• Meer weten? Ga naar:

www.waardigheidentrots.nl/methodischwerken

• Evaluatieformulier: 

– wensen vervolg verdiepingssesssie

– V&VN accreditatiepunten

– onderdelen voor inspiratiebox.

• Naborrel in verschillende kamers

http://www.waardigheidentrots.nl/methodischwerken
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Nagesprek

Weest Welkom 
☺

Kom binnen  
(→Raymond)

Personeelskamer 
(→Marloes)

Waardigheid en 
Trots-kamer 
(→ Jennie)

Dossierkamer  
(→ Henry)

Reflectiekamer 
(→ Jeroen)

Kennemerhartkamer
(→ Zoja / Liesbeth / 

Ans en Caroline)


