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Programma 

• Welkom en kennismaking
• Reflectie op goede zorg en werkplezier: Kwaliteitskader als uitgangspunt 
• Samen ervaren: Samen spelen met het Rad van Kwaliteit  
• Het kwaliteitscafé bij Saffier, Nebo
• Hoe kun je het spel inzetten?
• Afsluiting en leuke prijzen J
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• Wie hebben we in het cafe?
• Hoe lang onderweg naar het café? 

Kennismaken



Wettelijke Register van het Zorginstituut 
Nederland à Wat is goede zorg? 

à Dit mogen cliënten en naasten verwachten
à Items waarop zorgorganisaties en 

zorgprofessionals de kwaliteit kunnen 
optimaliseren à lerend vermogen

à Zorgverzekeraars: tbv externe inkoop en 
contratering

à Basis voor toezicht en verantwoording à
basis voor leren in organisaties.



Inhoud
. . . . . . . . . . . . . . . .
randvoorwaarden
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Rad van Kwaliteit
• Kaartjes 8 thema’s kwaliteitskader
– 2 soorten: vragen en lastige situaties
– Incl. Wet Zorg en Dwang en Hygiëne

• Rad (digitaal of echt) of dobbelsteen
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Spelverloop
Wie: Voorkeur met team of mix van collega’s
Duur: zo lang als je wil, bijvoorbeeld uurtje
Waar: vele mogelijkheden

1. Leg kaartjes per thema op  tafel klaar
2. Gooi de dobbelsteen draai het rad
3. Pak kaartje van het gekozen thema
4. Bespreek het en bepaal: verbeter/ontwikkelpunt?
5. Gooi/draai nog een keer
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Speel samen het spel J
• Groepjes 4 of 5 spelers 
• Kort voorstellen: alleen je naam, functie, organisatie
• Dobbelen en kaartjes tot het signaal 

S.V.P. wees voorzichtig met de spellen
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Ervaringen Saffier: Kwaliteitscafé
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Ervaringen Saffier: Kwaliteitscafé
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Hoe zet je het spel in in jouw organisatie/team?

• Welke mogelijkheden zien jullie?
• Bespreek mogelijke opties

• Schrijf jouw optie(s) op de wolkjes
• Als je een spel wil winnen vermeld dan ook:
– Naam + organisatie + emailadres
– & WIN
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Terugkoppeling
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Afsluiting en hartelijk dank J

• Wolkjes werken we uit in het verslag
• Winnaars kwaliteitsspel en 1 rad

• Spel te bestellen in webwinkel à nieuwe kaartjes J
• https://www.vilanswebwinkel.nl/webwinkel
• Zelf maken via website (uitknippen etc)

https://www.vilanswebwinkel.nl/webwinkel
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