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Handvatten om te komen tot betere 
verpleeghuiszorg (1.9)

Kwaliteit verpleeghuiszorg en verloop van personeel



–

Aanleiding programma W&T

• IGJ kwaliteit van zorg onvoldoende

• 2015 VWS Waardigheid & trots

• 2016 Manifest Borst en Gaemers

• 2017 Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
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W&T: kwaliteitstrajecten

Probleem-
analyse

Plan van 
aanpak Ondersteuning door meerdere coaches Eind 

rapport

1-2 jaar

Focus op organisaties met hoge urgentie

Continue aandacht Brede aanpakExpertise
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Opbouw onderzoek



–

Aanpak onderzoek



Aanpak onderzoek

• 36 organisaties onderzocht (55%)

• Kwaliteit van Persoonsgerichte zorg en Veiligheid

• Indicatoren kwaliteitskader

8 thema’s kwaliteitskader verpleeghuiszorg



Scores start vs. einde W&T traject



Verbetering kwaliteit van zorg



–

Ontbrekende randvoorwaarden verbetering



–

Uit interviews

• betrokkenheid bestuur en MT

• mate van urgentiebesef

• veranderbereidheid bij medewerkers

Randvoorwaarden van invloed op uitvoering traject

Bij 9 van de 10 organisaties die na afloop geel scoorden was er sprake van een 
negatieve sfeer of angstcultuur binnen teams



–

Positieve effecten cultuur & gedrag

Aanvullend onderzoek op basis van gegevens vanuit WOL (nog niet gepubliceerd)

Gekeken naar voorspellers van behoud van personeel

à Een positieve score op cultuur van samenwerken en leren (zelfevaluatie) gerelateerd 

is aan een lager ziekteverzuim en een lagere uitstroom van personeel

Teamcultuur à Behoud van personeel



–

Conclusie

• Het programma W&T is van grote meerwaarde geweest voor het verbeteren van de 

kwaliteit van zorg

• Cultuur en gedrag is een belangrijke randvoorwaarde voor kwaliteitsverbetering

• Aanvullend onderzoek: teamcultuur ook een belangrijke randvoorwaarde voor behoud 

van personeel

Het rapport ‘Aandacht voor Kwaliteit’ is te vinden op Vilans.nl
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De wetmatigheden van cultuur binnen organisaties

Lex Tabak,
WOL Coach
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Hoe we naar organiseren kijken
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Wat we in de praktijk krijgen



–

Hoe komt dat?

‘Waarom doen mensen niet wat we zeggen?’



–

Wat maakt een groep mensen een team?

3 factoren



–

1Druk van buitenaf

Wat maakt een groep mensen een team?



–

2 Alle gezichten dezelfde kant uit

Wat maakt een groep mensen een team?



–

3 Rituelen bij in- en uittreden

Wat maakt een groep mensen een team?



–

Het ideale team



–

Een cultuurprobleem in de praktijk

Team X van locatie Y: 23 personen



–

Een cultuurprobleem kan het veranderproces belemmeren
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Tips vanuit de praktijk

- Hoe kom je aan een juiste selectie aan medewerkers?
- Wat is ‘juist’?

- Hoe houd je de aandacht vast bij de opdracht?
- Welke ‘opdracht’ is dat?

- Hoe krijg je de gezichten dezelfde kant uit?
- Wat is die ‘kant’?
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Ervaring deelnemer W&T

Marcel Verboom,
Bestuurder

Anne-Mieke den Ouden
Coach, adviseur
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Vragen over werken aan 
teamcultuur?

Lex Tabak
lex@degedragscoach.nl

Vragen over 
kwaliteitsontwikkeling?

Anne-Mieke den Ouden
a.denouden@xpertisezorg.nl

Vragen over het W&T 
onderzoek?

Paulien Vermunt
p.vermunt@vilans.nl

Het rapport ‘Aandacht voor Kwaliteit’ is te vinden op Vilans.nl

Contact


