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Voorwoord 
 
Voor u ligt het achtergronddocument ‘Verkenning van vraagstukken binnen deelnemende 
zorgaanbieders van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen’. Dit 
achtergronddocument is een voorbereiding op het kennisprogramma Waardigheid en trots, 
dat in januari 2017 van start gaat. Doel van het kennisprogramma is verdieping en validatie 
van de ontstane kennis in het programma ‘Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen’ en de vertaling hiervan in valide en praktische kennisproducten voor de 
verpleeghuissector. 
 
In dit document is op basis van de 150 projecten uit Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen ‘de beweging van de verandering’ inzichtelijk gemaakt. Hiermee is op 
hoofdlijnen in beeld gekomen welke kennis al beschikbaar is en welke vragen er leven ten 
tijde van deze verkenning. Daarvoor is gebruik gemaakt van aanwezige 
projectdocumentatie en zijn in mei-juni 2016 interviews gehouden met de 
themacoördinatoren. Er is, in overleg met de opdrachtgever, geen informatie opgehaald bij 
de ruim 150 verpleeghuizen zelf. Wij realiseren ons dat dit document derhalve een 
momentopname betreft, waarbij de dataverzameling plaatsvond in een korte periode. Op 
basis van de in de verkenning opgehaalde inzichten doen we in dit document een voorstel 
voor vijf verdiepende vraagstukken voor het kennisprogramma. 
 
Dit document is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen verschillende 
(onderzoeks)partijen en kennisinstituten, te weten NIVEL, RIVM, Trimbos-instituut, 
VU/VUmc en Vilans. Vilans vervulde – naast het meewerken aan de uitvoering – de rol van 
coördinator en hoofdaannemer. Het document is in eerste instantie bedoeld voor het 
kernteam Waardigheid en trots en de opdrachtgever van het beoogde kennisprogramma.  
 
Aan de verkenning hebben de themacoördinatoren van Waardigheid en trots meegewerkt 
door hun deelname aan de interviews. Graag willen we hen hartelijk bedanken voor hun 
beschikbare tijd en gedeelde kennis en inzichten. 
 
We wensen u veel leesplezier toe. 

 

Namens de samenwerkingspartners, 

 

Mirella Minkman 

 
 
NIVEL:   Roland Friele, Anneke Francke, Trees Wiegers en Mattanja Triemstra 
RIVM:    Caroline Baan en Loraine Busetto 
Trimbos-instituut:  Bernadette Willemse en Marleen Prins 
VU/VUmc:  Cees Hertogh, Sierk Ybema, Mariel Jurriens en Danielle Bovenberg 
Vilans:  Mirella Minkman, Wouter van Oord-Jansen, Kiyomid van der Veer, 

Saartje Sondeijker (tot 30 mei 2016) en Carina Pittens  
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Samenvatting 
Dit document schetst de beweging die in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen op gang is gebracht bij 150 zorgaanbieders in de verpleeghuissector. Het is 
bedoeld als opmaat naar het kennisprogramma Waardigheid en trots dat in 2017 start. Met 
behulp van zes onderwerpen zijn de veranderingen, kennis en vragen uit de praktijk in 
kaart gebracht. Dat hebben we gedaan op basis van openbaar beschikbare 
projectdocumentatie en vijftien interviews met themacoördinatoren. Hieruit komen vijf 
vraagstukken naar voren die interessant zijn voor verdere verdieping in het 
kennisprogramma. Doel van het kennisprogramma is verdieping en validatie van de ontstane 
kennis in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen, en de vertaling 
hiervan naar valide en praktische kennisproducten voor de verpleeghuissector. Aan deze 
verkenning hebben vier partijen bijgedragen: NIVEL, RIVM, Trimbos-instituut, VU/VUmc en 
Vilans. 
 

Vijf vraagstukken 

De verkenning levert vijf vraagstukken op die wij aanbevelen om verder te verdiepen 
binnen het kennisprogramma: twee over de waardigheid en trots van het individu 
(vraagstukken 1 en 2) en drie over de waardigheid en trots van de organisatie 
(vraagstukken 3 tot en met 5).  

 

1) Waardige betrokkenheid van cliënten en naasten 

Hoewel ‘eigen regie’ en ‘de cliënt centraal’ ten grondslag liggen aan de ingezette 
beweging binnen de verpleeghuissector, en ondanks de prominente waarde die alom aan 
cliëntbetrokkenheid wordt toegekend, blijkt het in de praktijk toch lastig om deze 
betrokkenheid concreet in de hele organisatie vorm te geven. De wil en intentie lijken 
aanwezig en er zijn goede voorbeelden, maar zorgaanbieders vragen zich tegelijkertijd 
af op welke manieren ze hun kwetsbare doelgroep nog meer respectvol én succesvol 
kunnen betrekken. Er is behoefte aan meer inzicht in wat daarbij onder welke 
omstandigheden werkt, en hoe zij de cliëntbetrokkenheid beter kunnen vormgeven. 
Uitgangspunten hierbij zijn de waardigheid en respectvolle betrokkenheid van cliënten 
en naasten. 

 

2) Trotse zorgprofessionals   

De beweging naar zorg die beter aansluit bij de behoeften van cliënten, vraagt om een 
andere rol van zorgprofessionals. Hoe kunnen zij met trots, competent en gemotiveerd 
invulling geven aan deze rol? Er is behoefte aan verdiepende kennis over de 
veranderende rol, het benodigde gedrag en de randvoorwaarden om deze rol effectief 
te vervullen. De verandering betreft een andere denk- en werkwijze, waarbij 
zorgprofessionals zich meer richten op wat er in de interactie met cliënten belangrijk 
is, en niet op wat volgens procedures en ‘rapporteren en afvinken’ van hen wordt 
verwacht. 

 

3) Kwaliteit meten vanuit cliëntvisie 

Met de verschuiving naar waardigheid en trots ontstaat in de verpleeghuissector een 
grotere behoefte aan het structureel inzichtelijk maken van de ervaren kwaliteit van 
leven en zorg. Niet alleen voor verantwoordingsdoeleinden, maar ook voor de constante 
leercyclus van zorgprofessionals die in gesprek zijn met de cliënt (en diens naasten) 
over zijn of haar leven en de daarbij benodigde zorg. Vanuit de behoefte van het veld 
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én met het oog op het nieuwe kwaliteitskader, is er behoefte aan inzicht in welke 
methoden het meest succesvol kunnen worden ingezet voor zowel externe 
verantwoording, als ter ondersteuning van het dagelijkse zorgproces. 
 

4) Omgaan met regeldruk  

Bestaande regelgeving is soms lastig te interpreteren door het ‘woud aan regels’ en de 
vele partijen die betrokken zijn. Voor zorgaanbieders is het dan niet duidelijk wat wel 
en niet mag binnen de bestaande kaders of regelruimte. Daarbij leggen organisaties 
zichzelf en elkaar wellicht ten onrechte verplichtingen op vanwege verkeerde 
interpretaties van regels, risicomijding en de behoefte aan verantwoording. Er is 
behoefte aan meer inzicht in de werkelijke regelruimte en in mogelijkheden voor 
ondersteuning bij de dialoog tussen diverse stakeholders (bijvoorbeeld over welke 
regelruimte er precies is en hoe hiermee om te gaan). Ook is er behoefte aan 
structurele afspraken over de geldende regelruimte en aan inzicht in wat wel en niet 
mag.  

 

5) Levend leiderschap tot op de werkvloer 

Faciliterend leiderschap is een van de succesfactoren voor het bereiken van verandering 
richting waardigheid en trots. Een concrete visie en ‘vernieuwend denken’ zijn daarbij 
bestuurlijke randvoorwaarden, evenals het ruimte geven aan zorgprofessionals. 
Belangrijk is dat deze visie wordt doorvertaald naar de werkvloer, niet alleen in ‘losse 
projecten’ maar ook doorklinkend in alle aspecten en geledingen van de organisatie. Er 
is behoefte aan meer inzicht in de vraag hoe de vertaling van visie naar de werkvloer 
kan plaatsvinden of kan worden verbeterd, en meer inzicht in de rol die bestuurders en 
zorgprofessionals hierin hebben of kunnen nemen.  

 

Een verandering in beweging… 

Binnen het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen is veel beweging 
op gang gebracht. Thema’s richten zich bijvoorbeeld op meer keuzevrijheid met 
persoonsvolgende budgetten, verkorte procedures voor indicatiestelling, ontwikkeling van 
nieuwe kwaliteitsinstrumenten, inzet en financiering van de specialist 
ouderengeneeskunde, en vrijheidsverruiming. De verkenning van de beweging die binnen 
deze thema’s op gang is gebracht, richt zich op zes onderwerpen: (1) Motivaties voor 
deelname, (2) Eerste aanwijzingen voor verandering, (3) Bevorderende en belemmerende 
factoren, (4) Betrokkenheid van de cliënten, (5) Regelruimte, en (6) Verspreiding en 
opschaling. Deze verkenning levert een ‘bewegend beeld’ op dat als volgt kan worden 
samengevat: 
 

Motivaties voor deelname 

Motivaties van de 150 zorgaanbieders om mee te doen aan Waardigheid en trots, ruimte 
voor verpleeghuizen hebben onder andere te maken met (1) kwaliteitsverbetering binnen 
de eigen organisatie, (2) verbetering van het imago van de verpleeghuissector, (3) 
financiële ondersteuning, en (4) het verwerven van een status als 'best practice'. 
Zorgaanbieders willen de kwaliteitsverbetering realiseren door beter aan de cliëntvraag te 
voldoen, cliënten meer regie te geven en hen meer centraal te stellen. 
 

Veelzijdigheid van veranderingen 

Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen is een dynamisch programma, met veel 
deelnemers, thema’s en projecten waarbinnen de doelen en activiteiten variëren. Door 
deze veelzijdigheid en een grote diversiteit in reikwijdte, tempo en aanpak, is het niet 
goed mogelijk om van één ‘beweging’ te spreken. Wel is duidelijk dat juist deze 
verscheidenheid van belang is om veranderingen te bewerkstelligen. Elke verandering 
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vraagt om nieuwe manieren van denken en doen en vergt dus een cultuuromslag. Dit kost 
tijd en zorgaanbieders hebben daarin dikwijls een eigen tempo en aanpak. De verwachting 
is dat de komende periode meer resultaten en goede voorbeelden zichtbaar zullen worden.  
 

Eigen regie voorop 

De grootste inhoudelijke beweging, in nagenoeg alle projecten, is aandacht voor de eigen 
regie van de cliënt. Eigen regie wordt gezien als grondslag van de kwaliteit van zorg en de 
waardigheid van cliënten. Zorgaanbieders willen daarom ondersteunend zijn aan de eigen 
regie van de cliënt. Hiervoor is ook meer betrokkenheid en samenwerking met de naasten 
(mantelzorgers/familie) van cliënten nodig, en ruimte voor eigen regie van de 
zorgprofessionals.  
 

Bevorderende en belemmerende factoren 

Er zijn vier type factoren geïdentificeerd die bevorderend zijn bij de uitvoering van de 
projecten. Allereerst werkt de deelname aan Waardigheid en Trots, ruimte voor 
verpleeghuizen zelf bevorderend, door de extra regelruimte die zorgaanbieders krijgen en 
de begeleiding via themacoördinatoren. Deelname aan het dynamische programma, dat ook 
op diverse manieren uitwisseling faciliteert, wordt als stimulerend ervaren. Een tweede 
bevorderende factor heeft betrekking op kenmerken van de zorgaanbieders, zoals het 
hebben van een intrinsieke motivatie voor het te behalen doel, faciliterend leiderschap en 
‘top-to-bottom samenwerken’, en sociale veiligheid. Ten derde zijn goede relaties met 
stakeholders noodzakelijk om een verandering te bewerkstelligen. Tot slot wordt 
cliëntenbetrokkenheid, mits goed vormgegeven, ook gezien als een bevorderende factor. 
 

Belemmerende factoren die uit deze verkenning naar voren zijn gekomen, hebben 
betrekking op (1) de werkwijze van de zorgprofessional als resultaat van de routines die 
hij/zij de afgelopen decennia heeft aangereikt gekregen, (2) de vertragende werking op de 
verandering door het grote aantal betrokken partijen, (3) de andere prioriteiten van de 
zorgaanbieder (naast kwaliteitsverbetering), (4) het niet in de praktijk brengen van de 
visie van de organisatie, en (5) de regelgeving die tot onduidelijkheid leidt.  
 

Betrokkenheid van cliënten kan nog beter 

Cliëntenbetrokkenheid lijkt een gemeenschappelijke wens van zorgaanbieders te zijn, maar 
op dit moment kan deze betrokkenheid bij de uitvoering van de projecten nog wel 
intensiever vormgegeven worden. Meestal betreft het de betrokkenheid van 
cliëntvertegenwoordigers of familieleden. Wanneer cliënten of vertegenwoordigers goed 
worden betrokken, zien de themacoördinatoren dit wel als een bevorderende factor.  
 

Omgaan met regelruimte 

Circa de helft van de projecten heeft extra regelruimte gekregen. Het blijkt echter lastig 
voor de zorgaanbieders om te bepalen welke regelruimte ze precies nodig hebben. Binnen 
de huidige wet- en regelgeving blijkt al veel mogelijk. Tegelijk leiden afspraken, 
protocollen en routines ertoe dat de ruimte niet altijd voor iedereen zichtbaar is. Hierdoor 
ervaren veel zorgaanbieders regeldruk. Afstemming met relevante betrokken partijen blijft 
cruciaal. 
 

Verspreiding en opschaling is volgende stap 

Zorgorganisaties die deelnemen aan Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen zijn 
op het moment van deze verkenning nog weinig toe aan het verspreiden en opschalen van 
de opgedane ervaringen. Dat heeft mede te maken met het vroege stadium waarin de 
projecten zich bevinden ten tijde van de verkenning (mei-juni 2016). Enkele 
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zorgaanbieders verspreiden hun nieuwe manier van werken wel al over meerdere locaties, 
als (sub)doel van het project. Voor opschaling is meer inzicht nodig in de werkende 
elementen die projecten tot een succes brengen. Het vergt tijd om een echte verandering 
te bewerkstelligen, en er is meer nodig dan alleen een ‘project’.  
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1. Inleiding 
 
Begin 2015 is het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ 
gepresenteerd. Het plan heeft als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren, 
met name door versterking van de positie van de cliënt en de professional. Binnen het 
programma  Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen hebben 150 zorgaanbieders 
in de verpleeghuissector (met 187 projecten op circa 670 locaties) de ambitie geuit om een 
aantoonbare verbeterslag te maken voor de kwaliteit van zorg en leven voor hun cliënten.1 
Het uiteindelijke doel is dat de sector en de maatschappij optimaal kunnen leren van de 
kennis en ervaring die wordt opgedaan binnen de 150 organisaties.  
 
De deelnemende zorgaanbieders hebben ieder een projectplan geschreven waarin ze 
aangeven waar ze hun inspanning op willen richten. Op basis van deze projectplannen zijn 
themagroepen samengesteld waarin organisaties met gelijksoortige doelstellingen met 
elkaar kennis en ervaring uitwisselen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Voor elk 
thema zijn een of meerdere themacoördinatoren aangewezen die ondersteuning bieden en 
de voortgang van de projecten bewaken. Zorgaanbieders kunnen in meerdere themagroepen 
deelnemen. De helft van de aanbieders (75) richt zich op het brede thema ‘verschuiving 
binnen de driehoek: cliënt – mantelzorger - professional’. Het doel daarbij is om de 
verhoudingen binnen deze driehoek op een nieuwe manier in te vullen. Het streven is niet 
alleen om de cliënt meer centraal te zetten en meer regie te geven, maar ook om het 
netwerk van de cliënt meer bij de zorg te betrekken. Een ander breed thema is ‘kwaliteit’, 
waar 44 organisaties in participeren. De overige thema’s zijn meer specifiek geformuleerd, 
zoals ‘indicatiestelling’ en ‘inzet van de specialist ouderengeneeskunde’ (zie bijlage 1 voor 
een overzicht van de thema’s). 
 
Het voornemen is om parallel aan de projecten in Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen een kennisprogramma te ontwikkelen. Dit kennisprogramma beoogt kennis 
op te halen uit de deelnemende verpleeghuislocaties en deze zowel te verdiepen als te 
vertalen in valide en praktisch bruikbare producten die breder gedeeld kunnen worden in 
de sector. De basis van dit kennisprogramma wordt gevormd door de praktijk, ofwel de 
concrete activiteiten die instellingen ondernemen om een betere kwaliteit van zorg te 
realiseren. De praktijkbevindingen worden verrijkt, vergeleken en in context gezet met de 
al aanwezige kennis uit eerder onderzoek en werk. Doel is verdieping en het een stap 
verder brengen van de kennis rond een aantal essentiële vraagstukken en zo bij te dragen 
aan meer waardigheid, trots en kwaliteit van de verpleeghuissector. 
 
De voorbereiding op het kennisprogramma is belegd bij een samenwerkingsverband van 
(onderzoeks)partijen en kennisinstituten, die in samenhang en met een duidelijke 
rolverdeling acteren. De betrokken partijen zijn NIVEL, RIVM, Trimbos-instituut, VU/VUmc 
en Vilans. Vilans werkt mee aan de uitvoering en vervult daarnaast de rol van coördinator 
en hoofdaannemer. In het kader van de voorbereiding is met de in dit document beschreven 
verkenning als het ware een eerste ‘foto’ van de projecten binnen Waardigheid en trots, 
ruimte voor verpleeghuizen gemaakt. Zo wordt zichtbaar welke beweging op hoofdlijnen op 
dit moment al in gang is gezet, welke interventies (al) worden toegepast en op welke wijze 
dat gebeurt. Het is van belang om te realiseren dat we geen informatie bij de projecten 
zelf hebben opgehaald, maar alleen via aanwezige projectdocumentatie en interviews met 
de themacoördinatoren. Binnen een dynamisch programma als Waardigheid en trots, ruimte 
voor verpleeghuizen gaan ontwikkelingen snel. Met deze constatering benadrukken we dat 
dit document een momentopname betreft. De verkenning vond plaats tussen april en 
september 2016 (zie bijlage 2 voor een beschrijving van de toegepaste methode). 
 

                                                
1  In juli 2016 zijn negentien extra zorgorganisaties aangesloten bij het programma Waardigheid en trots. De projecten bij deze 

organisaties zijn niet meegenomen in deze verkenning.  
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Om zichtbaar te maken welke beweging met de projecten binnen Waardigheid en trots, 
ruimte voor verpleeghuizen al in gang is gezet, beantwoorden we in dit document de 
volgende verkennende vragen:  

 
1. Wat waren redenen voor zorgaanbieders om met een project mee te doen (motivatie 

voor deelname) aan Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen? 
2. Wat is binnen de projecten van het programma Waardigheid en trots, ruimte voor 

verpleeghuizen inmiddels op gang gebracht? 
3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van de projecten tot nu toe?  
4. Op welke manier en in welke mate worden cliënten betrokken binnen de projecten?  
5. Hoe wordt de regelruimte binnen de projecten gerealiseerd? 
6. Wat draagt naar verwachting bij aan de verspreiding of opschaling van de 

interventie/aanpak die centraal staat in de projecten? 

 
De antwoorden op bovengenoemde verkennende vragen staan beschreven in hoofdstuk 2. In 
hoofdstuk 3 stellen we – in opmaat naar het kennisprogramma – vraagstukken voor nadere 
verdieping voor.  
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2. Bevindingen  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen van onze verkenning bij de verschillende 
Waardigheid en trots-projecten. We brengen de antwoorden op de verkennende vragen 
onder in de volgende onderdelen: (1) Motivaties voor deelname, (2) Eerste aanwijzingen 
voor beweging die door de projecten op gang is gebracht, (3) Bevorderende en 
belemmerende factoren, (4) Betrokkenheid van de cliënten, (5) Regelruimte en (6) 
Verspreiding en opschaling.  
 
Elke paragraaf begint met een algemene beantwoording van de verkennende vraag, waarna 
we – indien aan de orde – specifiek ingaan op een huidig thema binnen het programma 
Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. Conform de indeling van het programma 
zijn de projecten beschreven aan de hand van negen thema’s: de Driehoek cliënt, 
mantelzorger en zorgprofessional; Persoonsvolgende bekostiging in de keten; 
Persoonsvolgende bekostiging in de instelling; Indicatiestelling; Kwaliteit; Specialist 
ouderengeneeskunde; Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ); 
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) en Domeinoverstijgende bekostiging. 
Behalve de projecten binnen het eerste thema, hebben alle projecten extra regelruimte 
gekregen voor de uitvoering. 

 

2.1. Motivaties voor deelname  
Wat waren redenen voor zorgaanbieders om met een project mee te doen aan Waardigheid 
en trots, ruimte voor verpleeghuizen? 
  
De meest genoemde redenen hebben betrekking op (1) kwaliteitsverbetering, 
(2) imagoverbetering, (3) financiële motivatie, en (4) het verwerven van status als ‘best 
practice’. Daarnaast zijn voor de afzonderlijke thema’s nog specifieke aanleidingen voor 
deelname geïdentificeerd. Hieronder beschrijven we per reden kort wat er in de interviews 
is besproken, waarna een korte toelichting volgt voor afzonderlijke thema’s.  
 

Kwaliteitsverbetering 

Zorgaanbieders die aan Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen meedoen, 
hebben volgens de themacoördinatoren een zogenoemd ‘kwaliteitsstempel’ gekregen. 
Doordat de plannen van de organisaties geselecteerd zijn voor deelname, geeft het hun 
bevestiging en een gevoel van legitimiteit. Ook zeggen de themacoördinatoren dat veel 
zorgaanbieders meedoen aan Waardigheid en trots om daadwerkelijk de kwaliteit van de 
zorg van hun organisatie te verbeteren vanuit hun intrinsieke motivatie. 
 
Themacoördinatoren noemen nog een bijkomend voordeel van deelname: zorgaanbieders 
die bij aanvang op het gebied van kwaliteit van de zorg minder goed scoorden, worden 
meegenomen in een stroomversnelling. Het programma heeft namelijk een motiverend 
effect op de geselecteerde zorgaanbieders. De deelname aan Waardigheid en trots lijkt in 
een eerste fase dus al te zorgen voor een positief effect bij de zorgaanbieders, aldus de 
themacoördinatoren. Ook zien zij effecten op overige zorgaanbieders. Het programma 
motiveert ook de niet-deelnemende zorgaanbieders: de rest wil nu ook aan de slag met 
verbeteren.   
 

Imagoverbetering  

Naast het verbeteren van de kwaliteit van zorg, komt ook het veranderen van het imago 
van de verpleeghuissector vaak naar voren tijdens de interviews. Het gaat niet alleen om 
de waardigheid en trots van de cliënten, maar ook om die van de zorgaanbieders: 
 

“Verpleeghuizen zitten in een sector waar de klappen vallen en hebben al jarenlang 
geen goed imago. Ze verdienen veel meer waardering en aandacht, maar het kost heel 
wat voor ze om de successen aan de buitenwereld te durven laten zien. Ze zijn en 
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beetje braaf en willen niet opvallen. Er is wat voor nodig om je successen te durven 
delen. Misschien moet je eerst de trots prikkelen om de waardigheid te laten zien.” 
(interview #11) 

 
Volgens een deel van de themacoördinatoren is de deelname aan Waardigheid en trots, 
ruimte voor verpleeghuizen een manier om het beeld ‘van de buitenwereld’ van de 
verpleeghuissector positief bij te stellen:  
 

“Laten zien dat er ook mooie dingen zijn, dat het niet alleen kommer en kwel is.” 
(interview #13) 

 

Financiële motivatie 

Tijdens de interviews reageren themacoördinatoren verschillend op de vraag of er ook een 
financiële motivatie achter deelname aan Waardigheid en trots zit. Deelnemende 
zorgaanbieders kregen namelijk 3% opslag in het kader van inkoop. In een aantal interviews 
is deze motivatie door de themacoördinatoren zelf naar voren gebracht. Zij onderkenden 
dat dit inderdaad een belangrijke drijfveer voor de zorgaanbieders zou kunnen zijn. 
Anderen ontkenden dit en benadrukten de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders om de 
kwaliteit van zorg in hun organisatie te verbeteren. 
 

“Wat belangrijk is, is ook de stimulans van 3% budget om mee te doen aan dit 
programma. Dan weet je nooit helemaal zeker of het om het geld ging of om de 
intrinsieke motivatie.” (interview #11) 

 

Best practice  

Regelmatig is tijdens de interviews genoemd dat een zorgaanbieder ernaar streeft om een 
‘best practice’ te worden, ofwel een voorbeeld voor de rest van de zorgaanbieders in de 
verpleeghuissector. Sommige zorgaanbieders maken zich zorgen over hun bestaansrecht 
vanwege alle veranderingen in het zorglandschap, aldus de themacoördinatoren. Wanneer 
je als zorgaanbieder de titel ‘best practice’ krijgt, helpt dit volgens de 
themacoördinatoren mee aan het bouwen van het eigen bestaansrecht als zorgaanbieder:  
 

"Op het moment dat je dat niet doet, heb je geen bestaansrecht. In het verleden is 
er veel aandacht besteed aan de dingen die niet goed gaan, maar waarom zouden we 
niet kiezen om meer aandacht te besteden aan de goede dingen? In het programma 
gaan we samen formuleren waar de lat ligt en wat dan de standaard is of wat goed 
is”. (interview #12) 

 
Er is bij de deelnemende zorgaanbieders volgens de themacoördinatoren een aantal 
koplopers of ‘best practices’ aan te wijzen. Die koplopers zouden volgens hen gebruikt 
moeten worden om de ‘kwaliteitslat’ voor de hele sector hoger te leggen. Volgens een van 
de themacoördinatoren heeft het programma ‘de lat’ over de hele linie nu al hoger gelegd. 
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Thema Persoonsvolgende bekostiging in de keten 

Deelnemende zorgaanbieders bekijken bij dit thema hoe persoonsvolgende bekostiging in 
de keten kan helpen om de cliëntvraag te honoreren, zonder dat deze gehinderd wordt 
door inkoopafspraken. Deelnemende zorgaanbieders die goede kwaliteit bieden en een 
wachtlijst hebben maar wel extra capaciteit beschikbaar hebben, krijgen daartoe 
ruimere productieafspraken. De motivatie om het zo te regelen kwam van zowel 
zorgaanbieders als zorgkantoren en het ministerie van VWS. Bij zorgkantoren en VWS 
leefde de vraag of er zorgaanbieders zijn met een cliëntvraag die wel betaald kan 
worden, maar die ze niet kunnen honoreren vanwege inkoopafspraken met het 
zorgkantoor. De zorgaanbieders binnen dit thema zijn vooral kleinschalige 
zorgaanbieders die een specifieke doelgroep bedienen en die tot op heden meestal 
minder bedeeld waren binnen het huidige financieringsbeleid (onderaannemerschap en 
dergelijke). Zij wensten een bekostiging waarin zij de cliëntwens meer konden 
honoreren. Naar verwachting van de betrokken themacoördinator gaan deze aanbieders 
profiteren van het nieuwe bekostigingsbeleid. 

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 
De motivatie voor zorgaanbieders in dit thema is om de kwaliteit te verbeteren door 
cliënten meer regie te geven. Daarbij willen ze de behoeften en wensen van de cliënt 
centraal stellen. De bedoeling is om dit met behulp van persoonsvolgende bekostiging te 
realiseren. Deze inspanningen worden ingegeven door het streven om het leven in een 
zorginstelling een voortzetting te laten zijn van het leven zoals dat thuis was, aldus de 
themacoördinatoren op dit thema. 

 

Thema Indicatiestelling 
Volgens de themacoördinator op dit thema is het de wens van zorgaanbieders om de zorg 
sneller te kunnen starten. Een verkorte indicatieprocedure stelt hen in staat vanaf het 
begin een relatie met de cliënt op te bouwen. 

 

Thema Kwaliteit 

Volgens de themacoördinatoren ervaren zorgaanbieders een grote last door de 
transparantieverplichtingen de geleverde kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Dit 
wordt verergerd door de scheiding tussen de domeinen, waardoor zorgaanbieders 
verschillende dingen moeten rapporteren voor de drie ‘loketten’, namelijk Wmo, Zvw en 
Wlz. Daarbij komt dat de informatie die zorgaanbieders hiervoor verzamelen wel 
bijdraagt aan externe verantwoording, maar onvoldoende aan interne verbeterprocessen. 
Daarom zoeken zorgaanbieders naar alternatieve methoden die beter aansluiten op of 
meer onderdeel uitmaken van het dagelijkse werkproces. Motivatie voor deelname aan 
dit thema heeft daarmee betrekking op het ontwikkelen van andere manieren van 
zelfevaluatie: 
 

"Het vertrekpunt is bij allemaal kwaliteit en dat zegt iets over waardering, 
tevredenheid, doe je dingen goed, doe je ze niet goed, wat is dan goed, hoe bepaal 
je dat, wie bepaalt dat en [….] waar wij ze mee helpen is […] op een andere manier 
kwaliteit inzichtelijk, meetbaar maken naar externe stakeholders." (interview #15) 

 
Een andere reden voor deelname is de wens om naast de basiskwaliteit ook instrumenten 
te ontwikkelen, die de ervaren kwaliteit van leven (de leefwereld) van de cliënt 
inzichtelijk maken. 

 

Thema Specialist Ouderengeneeskunde 
De zorgaanbieders binnen dit thema willen een structurele oplossing vinden voor de 
positionering en financiering van de specialist ouderengeneeskunde. Dat maakt het 
mogelijk om de juiste generieke of gespecialiseerde zorg (van huisarts of specialist 



 

13 

 

 

 
13                                   Waardigheid en trots     www.waardigheidentrots.nl 
  

ouderengeneeskunde) voor ouderen te realiseren in de eerste lijn (dus voor ouderen die 
thuis wonen) of in kleinschalige woonvormen in de wijk. Het bredere doelstelling is om 
mensen langer thuis te ondersteunen, kosten te besparen en de kwaliteit van leven te 
vergroten:  
 

 
“Het gaat er om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren. En dat vanuit 
een visie neer te kunnen zetten. En daar heb je financiering voor nodig.” (interview 
#8) 

 

Thema BOPZ 

Zorgaanbieders met een project binnen dit thema zijn gemotiveerd om manieren te 
vinden om veilig de vrijheid te verruimen voor cliënten. Dit kan zijn binnen de afdeling, 
maar ook in de wijk. Volgens de themacoördinator op dit thema is behoefte aan meer 
duidelijkheid en eenduidigheid; de uitvoering moet stroken met de wet en moet 
consequent zijn. De gemeenschappelijke motivatie van de deelnemende zorgaanbieders is 
om heldere kaders te stellen die de ruimte geven om maatwerk te leveren. Zo kan de 
zorg op individueel niveau worden verbeterd en de kwaliteit van leven vergroot. 

 

Thema HACCP 

De deelnemende zorgaanbieders zijn alle kleinschalige woonvormen. Zij willen de 
leefwereld van de cliënt zoveel mogelijk voortzetten zoals die thuis was. Dat is lastig, 
want zaken als het registreren van temperatuur en/of het stickeren van producten – om 
twee voorbeelden te noemen – passen niet bij de nagestreefde huiselijkheid. 
Deelnemende zorgaanbieders willen veilig smaakvolle maaltijden bereiden op de manier 
waarop iedereen dat thuis doet, op basis van gezond verstand en zonder (of met zo min 
mogelijk) registratielast.  

 

Thema Domeinoverstijgende bekostiging 

Ouder worden op een manier die past bij wie je bent. Dat is het ideaal van de 
zorgaanbieders die deelnemen aan dit thema. Zij willen maatwerkoplossingen structureel 
mogelijk maken door over de financieringsdomeinen Wmo, Wlz en Zvw heen klantvolgend 
te blijven werken. Domeinoverstijgende bekostiging zou daarbij zeer helpen. Dit is 
echter complexe materie, zowel wat betreft inhoud als het ‘speelveld’. Voor 
afzonderlijke aanbieders is het vrijwel onmogelijk te realiseren. Door deel te nemen aan 
het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen ontstaat naar 
verwachting een zekere ‘kritische massa’, een koplopersgroep die in dat complexe 
speelveld een speler van belang kan worden.  

 

 

 

2.2. Op gang gebrachte beweging 
De tweede verkennende vraag die we in dit document behandelen luidt: wat is binnen de 
projecten van het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen inmiddels 
op gang gebracht? 
  
Hieronder beschrijven we eerst de grote diversiteit van de projecten, gevolgd door een 
beschrijving van de overkoepelende inhoudelijke beweging (eigen regie) die in veel 
projecten doorklinkt. Vervolgens geven we per thema een toelichting op de gesignaleerde 
bewegingen. Vooraf nog een kanttekening: het programma Waardigheid en trots, ruimte 
voor verpleeghuizen is dynamisch en de beweging ontwikkelt zich dus ook voortdurend 
verder. 
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Verschillen in projecten 

Uit de interviews blijkt dat er veel verschillen bestaan tussen de deelnemende 
zorgaanbieders en tussen de projecten binnen het programma. Zorgaanbieders en projecten 
verschillen volgens de themacoördinatoren erg in hun reikwijdte, tempo en aanpak. Er zijn 
bijvoorbeeld zorgaanbieders die meerdere projecten hebben onder verschillende thema’s. 
Sommige deelnemers streven een organisatiebrede verandering na, terwijl andere werken 
aan één thema, werkwijze of instrument waarin sneller een concreter resultaat wordt 
behaald. 
 
Sommige projecten hebben een lange aanloop (oriëntatie- of ontwerpfase) nodig. Daardoor 
zijn er binnen een thema zorgaanbieders die al verder zijn dan anderen, waardoor er zowel 
‘koplopers’ (met een ‘brengrol’) ontstaan, als ‘volgers’ (die veelal informatie komen 
‘halen’). Wel blijkt uit de laatste voortgangsrapportage van het programma dat het 
merendeel van de projecten momenteel uit de oriëntatiefase is en minimaal de ontwerp- of 
uitvoeringsfase heeft bereikt. Resultaten beginnen steeds meer zichtbaar te worden.  
 
Ook verschilt vaak de gekozen aanpak of werkwijze. Naast algemene instrumenten zoals ‘de 
dialoog’, wordt een grote verscheidenheid aan interventies ingezet: 
 

“De verbeterplannen zijn divers: soms is de insteek wetenschappelijk, soms gaat het 
over een methodiek, soms is het gericht op visie en andere keren juist op 
instrumenten die men heeft ontwikkeld.” (interview #10) 

 
Themacoördinatoren benoemen het belang van deze verscheidenheid. De veranderingen die 
zorgaanbieders doormaken vragen volgens hen om nieuwe manieren van denken en doen, 
zoals meer dialoog over ‘goede zorg’, nieuwe (normen)kaders, andere procedures of 
werkwijzen, en bijpassende manieren van meten, registreren en verantwoorden. Elke 
zorgaanbieder bewandelt hierin haar eigen pad. 
 

Beweging: Eigen regie van de cliënt 

Het uiteindelijke doel van de versterking van de relaties tussen cliënt-naasten, cliënt-
professional en naasten-professional, is een meer regie voor de cliënt. In de interviews 
noemen de themacoördinatoren dit ook wel ‘de cliënt centraal zetten’ of ‘aansluiten bij de 
wensen van de cliënt’. De themacoördinatoren geven aan dat zij het in het middelpunt 
zetten van de cliënt zien als de grondslag van de kwaliteit binnen de zorg. Volgens een 
themacoördinator maken zorgaanbieders een verandering door van een dicterende rol in de 
driehoek naar een faciliterende rol. De regie wordt bij de cliënt gelegd; eigen regie is 
daarmee te beschouwen als een aspect van waardigheid. De verschuiving naar meer regie 
voor de cliënt komt volgens de themacoördinatoren ook omdat de ‘oudere van de toekomst’ 
meer verwacht – en misschien ook gewend is – om de eigen regie te voeren over de zorg. 
Tegelijkertijd vragen de themacoördinatoren zich af in hoeverre mensen nog eigen regie 
kunnen voeren wanneer zij bijvoorbeeld met dementie te kampen krijgen. Eigen regie is 
wenselijk, maar het is volgens de geïnterviewden niet altijd eenvoudig de best passende 
wijze te vinden. 

 

Voorbeeld: Volckaert  
Bij Volckaert ligt de volledige focus op eigenaarschap bij de cliënt. Het bijzondere in dit 
project is dat echt voor fundamentele verandering is gekozen. Zo zijn in het 
managementteam structureel een cliënt en een medewerker actief. Hierdoor is de focus 
binnen het management verlegd van een procedurele naar een inhoudelijke discussie.  

 

Beweging: Eigen regie van de naasten 

Niet alleen benoemen de themacoördinatoren de aandacht voor meer regie voor de cliënt, 
maar ook voor meer regie voor de naasten. De themacoördinatoren stellen wel dat 
zorgprofessionals in de praktijk vaak nog moeite hebben om naasten optimaal te betrekken. 
Daarvoor is het belangrijk dat zij ook ‘het goede gesprek’ aangaan met de naasten van een 
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cliënt. Een themacoördinator benoemt dat het erkennen van naasten, hen informeren en 
betrekken in het zorgproces, bijdraagt aan de kwaliteit van zorg én het bevorderen van de 
eigen regie van de cliënt. Eén organisatie heeft met een concrete actie ervoor gekozen om 
naasten te scholen in zorgtaken, zodat zij desgewenst beter kunnen participeren in de zorg 
voor hun naaste (de cliënt). 

 

Beweging: Eigen regie van de zorgprofessional 

De themacoördinatoren zeggen dat in veel projecten ook aandacht is voor meer 
verantwoordelijkheid voor de zorgprofessional. Om dit te bereiken, stellen zij, moeten 
zorgprofessionals geschoold en getraind worden. Verschillende themacoördinatoren zien 
zelfsturende teams als een belangrijk middel om goede zorg te leveren, onder andere 
omdat de zorgprofessional in die teams een groter verantwoordelijkheidsgevoel krijgt. Een 
themacoördinator benoemt dat zorgaanbieders steeds meer aandacht besteden aan het 
toerusten van de professional, en zo bijdragen aan hun trots. (interview #14) 

 

Voorbeeld: Volckaert  
Bij Volckaert wordt de 3% toeslag van het zorgkantoor volledig gebruikt wordt voor 
scholing en inzet van externe trainers / coaches om de medewerkers de mogelijkheid te 
geven de gewenste omslag te maken. 

 

Thema Driehoek cliënt, mantelzorger en zorgprofessional 

De beweging binnen de thema Driehoek cliënt, mantelzorger en zorgprofessional komt overeen met de 

overkoepelende beweging die hierboven is beschreven. In grote lijnen geven de projectplannen van de 

zorgaanbieders blijk van een wens om de cliënt een meer centrale positie te geven in de zorg: deze krijgt 

meer eigen regie en de zorg wordt beter op hem of haar afgestemd. Dit wordt in de projecten gevarieerd 

vormgegeven. Zo zijn er projecten gericht op meer zelfsturing, de ontwikkeling van een 

familiezorgleefplan, het betrekken van naasten via ‘familieparticipatie’ of het ondersteunen van 

zorgprofessionals met een app. Themacoördinatoren benadrukken dat de beoogde verandering niet 

zomaar even is gerealiseerd:  

 

“Een cultuuromslag bereik je niet in een project van twee jaar, maar wel in een beweging die al aan de 

gang is. En dan kun je Waardigheid en trots gebruiken om het te versterken.” (interview #11) 

 

Voorbeeld: Argos Zorggroep  

Argos Zorggroep voert het project Montessori-methodiek voor familieleden van mensen met dementie uit. 

Er zijn nog beperkt methodes beschikbaar die gericht zijn op het verbeteren en behouden van de relatie 

tussen de cliënt en zijn familie. De Montessori-methodiek, die in Australië is ontwikkeld, wordt in dit 

project ingezet en verder toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse situatie. Familieleden leren omgaan 

met onbegrepen gedrag. Argos Zorggroep past een evidence-based werkwijze toe. Een senior-

wetenschappelijk medewerker is projectleider en er is een duidelijke link met de wetenschap. De 

organisatie steekt ook veel energie in de ontwikkeling van de benodigde trainingsmaterialen, die straks 

gedeeld kunnen worden. 

 

 

Voorbeeld: Bartholomeus Gasthuis  

Het Bartholomeus Gasthuis werkt met de BreinOmgevingsMethodiek (BOM). Deze methodiek heeft tot 

doel dat iemand zijn of haar leven zoveel mogelijk kan voortzetten in een kleinschalige groepswoning 

voor mensen met dementie. Dat wil zeggen zoals hij of zij dat thuis gewend was en zo min mogelijk 



 

16 

 

 

 
16                                   Waardigheid en trots     www.waardigheidentrots.nl 
  

belemmerd door de organisatie, medebewoners en/of medewerkers. Dit wordt mogelijk als onder andere 

de omgeving, de processen, de bejegening en de kennis en vaardigheden van medewerkers allemaal 

naadloos op elkaar ingrijpen en de ‘basis op orde is’. Dat vermindert stress en angst bij bewoners en 

geeft een zo waardig mogelijk leven. Ook kan zo de negatieve cirkel van kwetsbaarheid waarin ouderen 

in terecht kunnen komen, worden voorkomen of gereduceerd. Het is de bedoeling dat medewerkers met 

deskundigheid en begrip hun werk verrichten. Het is niet een kunstje, maar een diep begrepen visie 

waarop al het handelen is gestoeld. De benodigde kennis voor de methodiek is niet moeilijk te begrijpen, 

maar moet wel de ruimte krijgen om ‘in te dalen’. Dit gebeurt door de processen, de dagstructuur en de 

opleiding zo in te richten dat alles meewerkt. De aanpak heeft ook een positief effect op vrijwilligers en 

mantelzorgers, omdat de basiscondities voor steun en hulp in orde zijn. 

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de keten 

De themacoördinator vertelt dat binnen dit thema de in gang gebrachte beweging met name gerelateerd 

is aan het aangaan van nieuwe afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Samen zijn zij gaan 

experimenteren en daarmee gaan leren. De zorgkantoren hadden bij aanvang van Waardigheid en trots, 

ruimte voor verpleeghuizen eigenlijk geen ruimte om te experimenteren met persoonsvolgende 

bekostiging in de keten, omdat het inkoopbeleid voor 2016 al was vastgesteld. In overleg met de 

themacoördinator is met zorgkantoren de afspraak gemaakt dat de zorgaanbieders die bij dit thema zijn 

aangesloten, voor 2016 persoonsvolgende bekostiging mochten uitvoeren. Het inkoopbeleid voor 2017 is 

voor de zorgkantoren Menzis, CZ en Achmea ook in deze lijn verder doorgezet. In ruil hiervoor delen 

zorgaanbieders hun opgedane kennis onderling en met zorgkantoren (onder meer over specifieke 

doelgroepen, nieuwe uitdagingen, regelingen, kleinschaligheid en financiering). Persoonsvolgende 

bekostiging biedt met name voor kleine zorgaanbieders en zorgaanbieders met een specifieke doelgroep 

(met een bepaalde religieuze achtergrond of bijvoorbeeld artistieke cliënten) voordelen, aldus de 

themacoördinator. Cliënten kiezen specifiek voor deze aanbieders, die hen door inkoopafspraken echter 

niet altijd mogen plaatsen,. 

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 

Volgens de themacoördinatoren zetten zorgaanbieders veranderingen op drie manieren in:  

• Het voeren van een ander soort gesprek met cliënt en naasten, door middel van de ontwikkeling 

van een familiezorgleefplan;  

• Inzicht krijgen in het geld dat de cliënt binnenbrengt en dit aan de cliënt doorgeven, zodat deze 

het autonomer kan uitgeven; en 

• Budgettair faciliteren van persoonsvolgende bekostiging. Hier ligt de uitdaging vaak in het 

omgaan met problemen rond planning en control, en in afwegingen van individualiteit en 

solidariteit. 

 

De insteek van de deelnemende zorgaanbieders verschilt volgens de themacoördinatoren, maar ze werken 

allemaal naar dezelfde doelstelling – persoonsvolgende bekostiging – toe. 

 

Thema Indicatiestelling 

Binnen dit thema is een verkorte procedure voor indicatiestelling uitgewerkt. In de huidige werkwijze is 

de indicatiestelling belegd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en neemt deze procedure 

(maximaal) zes weken in beslag. In de verkorte procedure voert de zorgaanbieder het indicatieonderzoek 

uit, selecteert het beste zorgprofiel en legt vervolgens een indicatieadvies ter toetsing voor aan het CIZ. 
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Deze verkorte procedure houdt in dat de zorg binnen twee dagen kan starten, wat een tijdswinst van 

enkele weken betekent. Het moet nog blijken of deze verkorte procedure toereikend is om landelijk in 

te voeren en wat er aan ICT-toepassingen nodig zijn om de procedure te ondersteunen.  

 

Thema Kwaliteit 

De zorgaanbieders zijn bezig met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten die kwaliteit van zorg en 

leven zichtbaar moeten maken, zoals die wordt ervaren door de cliënt. Deze nieuwe instrumenten zouden 

de huidige instrumenten (met name de CQ-index) moeten gaan vervangen. Sommige zorgaanbieders 

willen bijvoorbeeld narratieve methoden gaan gebruiken of willen in dialoog gaan met de cliënt. Andere 

willen kwantitatieve, meer gevalideerde instrumenten gaan gebruiken. Er worden pilots gedraaid met 

cliënten en instrumenten worden doorontwikkeld. De betrokken themacoördinatoren monitoren of de 

plannen nog op koers liggen. Maar aangezien veel instrumenten nog in ontwikkeling zijn, is er nog geen 

helder beeld te geven van de concrete instrumenten of methodieken die straks worden opgeleverd. 

Tegelijk komt de vraag naar voren aan welke eisen eventuele nieuwe werkwijzen of methoden moeten 

voldoen, en hoe ze uiteindelijk worden beoordeeld: 

 

”Wat er dan gebeurt, is nog onduidelijk. Aan de voorkant is nog niet nagedacht over de vraag: als we 

deze beweging inzetten, hoe gaan we daar straks dan met zijn allen iets van vinden? Het blijft spannend: 

wat wordt straks opgeleverd en volgens welke eisen wordt het beoordeeld?” (interview #5) 

 

Thema Specialist ouderengeneeskunde 

De activiteiten binnen dit thema zijn erop gericht om een structurele oplossing te vinden voor de 

positionering en financiering van de specialist ouderengeneeskunde. Hiertoe vindt een inventarisatie 

plaats van de aanwezige barrières bij de inzet en financiering van de specialist ouderengeneeskunde in 

de eerste lijn (en andersom van huisartsen in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen). De 

zorgaanbieders binnen dit thema zoeken samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut 

Nederland en de zorgkantoren naar oplossingen, zodat de specialist ouderengeneeskunde ook extramuraal 

kan gaan werken (in de eerste lijn) en meer gaat samenwerken met huisartsen (die andersom ook vaker 

in verpleeghuizen komen te werken). 

 

Voorbeeld: WelThuis /Goudenhart  

WelThuis/Goudenhart werkt mee aan het model ‘Huisarts in the lead’. Daarin is met een heldere 

productomschrijving voor de huisarts duidelijk gemaakt wat deze kan verwachten van de specialist 

ouderengeneeskunde, waaronder:  

- binnen één week een advies door de specialist ouderengeneeskunde aan de huisarts;  

- binnen drie weken een MDO-advies (in de eerste week overleggen huisarts en specialist 

ouderengeneeskunde of dit nodig is);  

- binnen acht weken de patiënt van een instabiele situatie naar een stabiele situatie brengen (als alleen 

een advies van de specialist ouderengeneeskunde of een MDO-advies onvoldoende is).  

WelThuis/Goudenhart wil de kennis delen die zij over deze werkwijze opdoet in twee pilots in Zoetermeer 

en Gouda. Korte lijnen tussen de huisarts en het geriatrische team (waaronder de specialist 

ouderengeneeskunde) en werken aan continuïteit van de relatie zijn verwachte succesfactoren. 
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Thema BOPZ 

Binnen dit thema vinden verschillende activiteiten plaats die gericht zijn op het ontwikkelen van een 

nieuwe methodiek of handleiding (normenkader) door en voor het veld. Er moet volgens de 

themacoördinator een vertaling gemaakt worden van de wet BOPZ, want die laat meer ruimte dan men 

denkt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal hierbij nauw betrokken moeten worden vanwege 

het toezicht op de uitvoering. Daarbij zijn afspraken nodig over de manier waarop het toezicht vorm 

krijgt. 

 

Activiteiten voor ‘vrijheidsverruiming’ zijn in te delen in drie pijlers:  

1. Interactie (discussie/dialoog met cliënt en naasten): hierbij gaat het onder meer over de 

implementatie van het concept ‘positieve gezondheid’ in de gespreksvoering, het bespreekbaar 

maken van wettelijke regelgeving, en het al vóór de opname bij de cliënt thuis langsgaan om een 

goed beeld te krijgen hoe de vertrouwde situatie voor de cliënt tijdens de opname zoveel 

mogelijk kan worden gecontinueerd. 

2. Registratie (andere, makkelijker vormen van registraties en administratie): er zijn al 

zorgaanbieders bezig met nieuwe manieren van registeren, bijvoorbeeld voor een GPS-tracker, 

met toestemming van de IGZ.  

3. Technologie: technologische middelen (bijvoorbeeld een GPS-tracker waarmee cliënten 

zelfstandig naar buiten kunnen) worden steeds vaker ingezet om vrijheid te verruimen. Er vindt 

veel discussie plaats over de privacyvraagstukken die hierbij komen kijken. 

 

Thema HACCP 

Uit een verkenning onder de deelnemende zorgaanbieders bleek dat veel van de ervaren knelpunten rond 

voedselveiligheid bij kleinschalige woonvoorzieningen voortkomen uit onduidelijkheid bij zorgverleners, 

kwaliteitsfunctionarissen en managers over de hygiënecode die zij moesten toepassen. Zorgaanbieders 

legden de lat hoger dan wettelijk vereist. Bewustwording van de achterliggende oorzaken was een 

belangrijke stap op weg naar de oplossing ervan. 

 

De beweging is ingezet naar meer inzicht op de werkvloer van de hygiënecode. Dat kan de registratielast 

verder verkleinen. Belangrijke externe stakeholders (de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA), het Voedingscentrum, ActiZ en IGZ) zijn betrokken in deze beweging. Met het Voedingscentrum 

en de NVWA is de huidige Hygiënecode voor Kleinschalige Woonvormen inmiddels verduidelijkt.  

 

Thema Domeinoverstijgende bekostiging 

De domeinoverstijgende bekostiging vergt een aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving. De 

deelnemende zorgaanbieders hebben daarom de samenwerking gezocht met het ministerie van VWS, en 

werken gezamenlijk aan een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die de domeinoverstijgende 

bekostiging voor een specifieke doelgroep ouderen mogelijk moet maken. Op het moment dat deze AMvB 

daadwerkelijk in werking treedt, zal de hele sector hier gebruik van kunnen maken.  

 

 
 

2.3. Bevorderende en belemmerende factoren 
De derde verkennende vraag die we behandelen is: wat zijn bevorderende en 
belemmerende factoren van de projecten tot nu toe? Op basis van de interviews zijn 
verschillende bevorderende en belemmerende factoren geïdentificeerd die overstijgend van 
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toepassing zijn op de projecten binnen de verschillende thema’s. Daarbij tekenen we aan 
dat een factor die in de projecten als bevorderend is geïdentificeerd, ook belemmerend 
kan werken als de situatie ten nadele verandert (bijvoorbeeld als kenmerken van de 
organisatie veranderen). Hetzelfde geldt andersom voor belemmerende factoren.  
 

2.3.1. Bevorderende factoren 

Naar aanleiding van de interviews met de themacoördinatoren identificeren we drie typen 
bevorderende factoren : (1) deelname aan Waardigheid en trots, (2) kenmerken van de 
eigen organisatie, en (3) een proactieve relatie met stakeholders.  
 

Deelname aan Waardigheid en trots 

Allereerst benoemen de themacoördinatoren dat Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen door de zorgaanbieders wordt ervaren als een stimulans voor zowel de 
verpleeghuissector als de zorgaanbieders zelf. De regelruimte die de zorgaanbieders (voor 
de projecten waarbij extra regelruimte benodigd is) hebben gekregen, werkt volgens de 
themacoördinatoren stimulerend. De themacoördinatoren vertellen dat de zorgaanbieders 
de ruimte en de tijd krijgen om te experimenteren met nieuwe methoden en instrumenten. 
Dit ‘in de praktijk leren en verbeteren’ werkt volgens hen bevorderend.  
 
Ook de begeleiding vanuit Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen helpt de 
zorgaanbieders, aldus de themacoördinatoren. Zij zeggen hun best te doen om de 
kruisbestuiving te stimuleren, en beogen harde afspraken te maken met deelnemende 
zorgaanbieders en met zorgkantoren. De rol van de themacoördinator is volgens henzelf die 
van een aanjager en katalysator. Zij helpen zorgaanbieders op hun niveau om een project 
door te ontwikkelen en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. 
Verder vertellen de themacoördinatoren dat zij verschillende zorgaanbieders die met 
vergelijkbare thema’s bezig zijn, met elkaar in verbinding willen brengen. Als de 
prioriteiten van de zorgaanbieders veranderen, zeggen de themacoördinatoren daarover in 
gesprek te gaan met de zorgaanbieders. Zo wordt het expliciet wat er gaande is en ligt er 
straks ook daadwerkelijk een resultaat.  
 
Bijeenkomsten die binnen de verschillende thema’s worden georganiseerd, beogen volgens 
de themacoördinatoren de kruisbestuiving van kennis tussen de betrokken mensen en tussen 
de deelnemende zorgaanbieders te stimuleren. De bijeenkomsten die bij zorgaanbieders op 
locatie worden gehouden, hebben een extra bevorderende stimulans op de uitwisseling van 
kennis doordat men een ‘kijkje in andermans keuken neemt’. De zorgaanbieders vinden het 
volgens de themacoördinatoren stimulerend dat collega-aanbieders dezelfde visie en 
intrinsieke motivatie delen. De inhoudelijke presentaties door belangrijke stakeholders en 
de discussies met stakeholders aan de hand van casuïstiek, beschouwen de zorgaanbieders 
volgens de themacoördinatoren als zeer waardevol. 

 

Kenmerken van de eigen organisatie  

De themacoördinatoren hebben enkele interne factoren genoemd die bevorderend werken 
op de uitvoering van de projecten. Dat zijn bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie van de 
zorgorganisatie, faciliterend leiderschap, sociale veiligheid en de grootte van de 
zorgorganisatie. 
 
Wanneer zorgprofessionals, management en bestuur een intrinsieke motivatie hebben voor 
het doel dat zij nastreven, heeft dit een positief effect op het project. Er wordt dan vaak 
extra tijd, ruimte en/of geld vrijgemaakt om in te zetten op het project. 
Themacoördinatoren hebben het idee dat het hier met name zorgaanbieders betreft die 
niet enkel voor een financiële stimulans meedoen aan Waardigheid en trots. 
 
Bij faciliterend leiderschap gaat het onder meer om het aannemen van een ondersteunende 
rol als leidinggevende. Ook een meer horizontale samenwerking tussen de verschillende 
niveaus worden als kenmerkend genoemd. De themacoördinatoren geven aan dat het 
belangrijk is dat alle niveaus (managers, zorgprofessionals, themacoördinator) kunnen 
meedenken in het proces. Een bestuurder of manager zou dit principe volgens de 
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themacoördinatoren moeten uitstralen. Hierbij denken zij aan het tonen van visie, 
ondernemerschap en durf, het aangaan van interactie en het loslaten van tradities en 
zekerheden. Ook een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers over de organisatie en 
visie op zorg werkt bevorderend.  
 
Onder sociale veiligheid verstaan de themacoördinatoren een waarderende sfeer, waarin 
collega’s de ruimte voelen om elkaar aan te spreken op bepaald gedrag. Als gevolg daarvan 
voelen zorgprofessionals meer de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe 
werkwijzen en producten, en ontstaat een leeromgeving waarin ze gezamenlijk verder 
komen. 
 
De grootte van een organisatie kent als bevorderende factor twee kanten. Enerzijds zeggen 
de themacoördinatoren dat het voordeel van grote zorgaanbieders is dat zij meer middelen 
en menskracht hebben om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen. Anderzijds 
heeft een kleine organisatie het voordeel dat zij vaak flexibeler is.  

 

Proactieve relatie met stakeholders 

Om verandering in de zorg te kunnen bewerkstelligen zijn volgens de themacoördinatoren 
goede relaties met betrokken partijen als zorgkantoren en gemeenten belangrijk. Het 
vroegtijdig betrekken van deze stakeholders in overleg en besluitvorming, zorgt ervoor dat 
zij niet voor verrassingen komen te staan. Ook kunnen besluiten zo gezamenlijk genomen 
worden. Deelnemers aan Waardigheid en trots ervaren het ‘geven en nemen’ tussen 
zorgkantoren en zorgaanbieders als een belangrijke factor. De ervaring is dat het 
gemakkelijker wordt om afspraken met andere zorgkantoren te maken zodra één 
zorgkantoor aan boord is. Ook het betrekken van naasten werkt volgens de 
themacoördinatoren bevorderend, zeker wanneer zij vanaf het begin consequent worden 
betrokken.  

 

Voor het thema indicatiestelling zijn de verschillende betrokken partijen volgens de 
themacoördinator goed op elkaar afgestemd, waardoor sneller vorderingen worden 
gemaakt. Naast de zorgaanbieders zijn onder andere ActiZ, Zorginstituut Nederland, het 
CIZ en VWS verbonden aan dit thema. De themacoördinator legt uit dat er commitment is 
van alle partijen voor de verkorte procedure en dat er in de nieuwe procedure niets 
verandert aan de posities van de verschillende partijen. Dat voorkomt onrust. Daarnaast 
heeft het CIZ voor de deelnemers binnen dit thema een handleiding geschreven om de 
onderlinge samenwerking te bevorderen. 

 

Voorbeeld: ZuidZorg  
Oss Thoes is een burgerinitiatief uit Oss. Daarin hebben ZuidZorg, de gemeente en een 
woningbouwcorporatie een convenant gesloten om gezamenlijk een kleinschalige woonvorm 
te creëren voor mensen met een kleine beurs, op basis van het zogeheten ‘Volledig pakket 
thuis’. Begin mei 2016 tekenden alle partijen het convenant. Inmiddels vindt de 
voorbereiding van de realisatie plaats. 
 

Bij het thema kwaliteit zijn relevante partijen goed aangehaakt, aldus de 
themacoördinator. Dat draagt bij aan draagvlak en zorgt ervoor dat afspraken snel en goed 
kunnen worden afgestemd met de verschillende partijen. De belangrijkste stakeholders zijn 
de IGZ, VWS, ActiZ, V&VN en zorgkantoren. Op organisatieniveau zijn ook de gemeenten 
een belangrijke stakeholder, namelijk als financiers in de Wmo. VWS is aangehaakt in de 
zogeheten ‘werkkamers’ om aan te sluiten bij wat er gaande is in de praktijk. De 
themacoördinatoren zijn in gesprek met de IGZ, VWS en zorgkantoren om de voortgang te 
bespreken en naar twee kanten toe te adviseren. De IGZ is niet rechtstreeks betrokken bij 
de ‘werkkamers’, maar de themacoördinatoren zorgen ervoor dat de IGZ op een andere 
manier betrokken wordt, bijvoorbeeld door ‘scrum-sessies’ in Den Haag.  
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2.3.2. Belemmerende factoren 

In de verkenning zijn zes typen belemmerende factoren geïdentificeerd: (1) 
achterblijvende opleiding van de zorgprofessionals, (2) complexiteit van het netwerk van 
stakeholders, (3) andere prioriteiten binnen de zorgorganisatie, (4) een onvoldoende 
levende visie, (5) onduidelijkheid omtrent regelgeving en (6) overige belemmerende 
factoren.  

 

Achterblijvende opleiding van de zorgprofessionals 

Zorgaanbieders worstelen volgens de themacoördinatoren met een achterstand binnen de 
bestaande zorgopleidingen als het gaat om de nieuwe principes binnen de zorgpraktijk. 
Daarbij gaat het om zaken als de eigen regie van de cliënt, het centraal stellen van de 
cliënt en de driehoek van cliënt, mantelzorger en zorgprofessional. Deze nieuwe principes 
komen nog slechts beperkt aan bod in het huidige curriculum van het zorgonderwijs. 
Zorgprofessionals die rechtstreeks vanuit de opleiding het werkveld in stappen, zijn dus 
nog niet afdoende geschoold op dit vlak, aldus de themacoördinatoren:   
 

“De verzorgende is gewend – en is er ook voor opgeleid – om zoveel mogelijk te zorgen, 
maar volgens de nieuwe visie op goede zorg is het juist ook heel belangrijk om dingen 
te kunnen laten.” (interview #13) 

 
Daarnaast loopt het opleidingsniveau van de zorgprofessionals bij de zorgaanbieders erg 
uiteen, zeggen enkele themacoördinatoren. Het verschil in competenties kan volgens hen 
dan ook de voortgang van nieuwe initiatieven vertragen. Zeker het voeren van de dialoog, 
de communicatie binnen de driehoek van cliënt, mantelzorger en zorgprofessional, is 
volgens de themacoördinatoren voor de één uitdagender dan voor de ander. 
 
De themacoördinatoren geven aan dat de zorgprofessional in de toekomst beter getraind 
zou moeten zijn op het stimuleren van meer eigen regie, zowel bij de cliënt als bij 
naasten. Omdat de zorgopleidingen nog niet goed aansluiten bij de nieuwe manier van zorg 
verlenen, richten sommige zorgaanbieders die deelnemen aan Waardigheid en trots, ruimte 
voor verpleeghuizen daarom hun eigen opleidingen in. Voor de kleinere zorgaanbieders lijkt 
een dergelijke aanpak echter niet realistisch, omdat deze de middelen daarvoor niet 
hebben. 

 

Voorbeeld: De Wever  
Met het project ‘Van hard werken naar bewust werken’ is binnen De Wever een methodiek 
ontwikkeld die organisaties heldere en praktische handvatten biedt om de tevredenheid 
van medewerkers te verhogen en daarmee de zorg voor cliënten te verbeteren. De 
methodiek is uitgewerkt en beschreven in een handzaam boekje. Nu wordt gewerkt aan het 
in kaart brengen van de resultaten en het ontwikkelen van een toolbox om de methodiek 
overdraagbaar te maken naar andere zorgorganisaties. 

 

Complexiteit van het netwerk van stakeholders 

De themacoördinatoren vertellen dat het grote aantal betrokkenen waarmee 
zorgaanbieders te maken hebben vraagt om samenwerking, of in ieder geval ‘kruisende 
paden’ met andere partijen. In een deel van de projecten wordt gebruik gemaakt van de 
kennis die elk van de verschillende partijen in huis heeft, aldus de themacoördinatoren 
(zie ook de vorige paragraaf over bevorderende factoren). In een ander deel van de 
projecten blijkt samenwerking volgens de themacoördinatoren echter moeizaam te 
verlopen. Het samenbrengen van de verschillende stakeholders is een hobbelige weg, 
waarbij ieder zijn eigen belang en eigen agenda heeft. Binnen het thema persoonsvolgende 
bekostiging in de keten is het bijvoorbeeld belemmerend geweest dat het inkoopbeleid van 
het zorgkantoor al een jaar van tevoren wordt vastgesteld. Dat maakt het moeilijk om de 
bestaande afspraken open te breken en met de commitment van alle betrokken partijen 
een vernieuwing in te zetten. Over het algemeen lijkt het voor grotere zorgaanbieders 
moelijker om snel op veranderingen te reageren, omdat beslissingen eerst door een aantal 
managementlagen heen moeten. Aan de andere kant hebben ze wel meer financiële 
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middelen dan kleine organisaties om te innoveren en hebben zij vaak beleidsadviseurs 
en/of projectmanagers in dienst, wat bevorderend kan werken. Maar qua uitvoering lijkt er 
weinig verschil met kleinere zorgaanbieders.  
 

Andere prioriteiten binnen de zorgorganisatie 

Zorgaanbieders vinden het volgens de themacoördinatoren soms moeilijk om actief met de 
projecten binnen Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen aan de slag te gaan. 
Dat komt door allerlei andere ontwikkelingen die tegelijkertijd in de verpleeghuissector 
spelen. Veelal voeren projectleiders het project uit naast hun reguliere werkzaamheden. 
Dit kan leiden tot vertraging in de projecten. 
  
Andere redenen voor vertraging zijn dat bij sommige zorgaanbieders besluiten eerst over 
verschillende schijven moeten gaan. Bij weer andere zorgaanbieders is men niet bekend 
met veranderstrategieën en heeft men te maken met bestaande protocollen en systemen.  

 

Een onvoldoende levende visie 

De themacoördinatoren geven aan dat er nu vaak nog een kloof is tussen de visie op papier 
van de bestuurder en wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Dit is een kloof die 
dan eerst nog gedicht moet worden. 
 

“De kloof tussen de visie ‘aan de top’ en de ervaring ‘op de werkvloer’ verkleinen; 
of deze met elkaar te verweven en hierdoor ‘de visie echt laten werken.’ Er is vaak 
scepsis over management en leiding, zoals in vele organisaties.” (interview #14) 

 
Wat op papier staat blijkt niet altijd een goede weergave van wat er gebeurt in de 
praktijk, aldus de themacoördinatoren. Een visie uitdragen en naleven is vaak makkelijker 
gezegd dan gedaan.  
 

“Iedereen heeft op de website staan: zorg op maat, wens van de cliënt, uitgaan van 
de vraag en de behoefte. Dat zegt iedereen. Maar dat in de praktijk brengen is nog 
een hele grote klus. Verpleeghuizen werken er steeds meer aan, maar wat er altijd 
gezegd wordt is niet wat er altijd gedaan wordt. Onze zorgaanbieders zijn zich 
daarvan bewust, dat ze echt iets anders moeten doen, meer moeten doen. Het is 
ontzettend lastig om precies na te leven wat in de visie staat.” (interview #11) 

 

Onduidelijkheid omtrent regelgeving  

Regelgeving is vaak lastig te interpreteren. Ook is er volgens de themacoördinatoren een 
‘woud aan regels’ of de regels zijn niet flexibel genoeg. Hierdoor ‘passen’ nieuwe 
organisatie- of financieringsvormen soms niet. Structurele afspraken over bredere 
interpretatie van regels of andere financieringsvormen zijn er volgens de 
themacoördinatoren weinig of niet. Iedere zorgaanbieder moet dan ook individueel 
onderhandelen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en de IGZ. Hierdoor ontstaat 
onduidelijkheid over de regels en de manier waarop deze worden gecontroleerd. Deze 
onduidelijkheid kan volgens de themacoördinatoren belemmerend werken. 
 

Overige belemmeringen 

De overige belemmeringen die de themacoördinatoren noemen, komen veelal bij specifieke 
thema’s naar voren: 

• Enkele zorgaanbieders hebben te maken met veel personele wisselingen, waardoor 
zij geen continuïteit kunnen geven aan de uitvoering van een project. Wisseling van 
een bestuurder kan bijvoorbeeld leiden tot een nieuwe visie of andere 
aandachtspunten binnen de organisatie. Wanneer een projectleider vertrekt, worden 
zijn of haar taken vaak overgedragen aan andere collega’s die hier niet of 
onvoldoende tijd voor kunnen vrijmaken.  

• In enkele interviews is genoemd dat sommige zorgaanbieders vinden dat er weinig 
goede voorbeelden zijn om van te leren. Met name de ‘koplopers’ ondervinden 
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weinig steun van andere organisaties; zij hebben het idee dat ze alleen maar hun 
kennis aan het brengen zijn en dat ze weinig kunnen halen.  

• Ook zijn fricties genoemd tussen en met verschillende disciplines in de eerste lijn 
(bijvoorbeeld als een VVT-organisatie de zorg wil uitbreiden naar de eerste lijn). 
Het vergt veel voorbereiding en overleg om consensus te bereiken en verder te 
komen in het project.  

 

2.4. Betrokkenheid van cliënten  
In deze paragraaf beantwoorden we de vierde verkennende vraag: op welke manier en in 
welke mate worden cliënten betrokken binnen de projecten?  
 
Een van de aandachtspunten binnen Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen is de 
betrokkenheid van cliënten (en/of naasten) bij de zorg. Dit is in lijn met de uitgangspunten 
van de beweging die in gang is gezet naar ‘de cliënt centraal’ en ‘meer eigen regie’. 
Formeel is de cliënt (eventueel via zijn of haar naasten) betrokken bij alle projecten. De 
themacoördinatoren noemen het ook als bevorderende factor. Als doelgroep spelen cliënten 
en naasten immers een cruciale rol in de verschuiving naar meer eigen regie van de cliënt. 
 
Uit de interviews blijkt dat cliëntbetrokkenheid veelal plaatsvindt in de vorm van een 
cliëntenraad of vertegenwoordiging van één of enkele naasten in de stuurgroep van een 
project. Vaak worden eerder naasten betrokken in de rol van cliëntvertegenwoordigers dan 
cliënten zelf. Veel zorgaanbieders zijn nog zoekende naar het beter en optimaler 
betrekken van cliënten en hun naasten in de projecten en de zorg. Deze zoektocht heeft 
met name ook betrekking op de zeer kwetsbare doelgroepen, zoals dementerende ouderen. 
Zorgaanbieders vragen zich af: hoe doe je dit goed? 
 
Tijdens de interviews en in de projectdocumentatie zijn verschillende mooie voorbeelden 
genoemd waarbij cliënten en naasten betrokken worden bij de projecten. Zo vertelt een 
themacoördinator over een zorgaanbieder waar ‘spiegelgesprekken’ gevoerd worden met 
mantelzorgers van PG-cliënten. De mantelzorger neemt plaats in het midden van een kring 
van MT-leden en verzorgend personeel. De mantelzorger mag (onder leiding van een 
externe gespreksleider) vertellen over de belevingen met zijn/haar familielid en zorg. 
Behalve dat deze gesprekken vaak indrukwekkend zijn, vindt er op deze manier ook een 
snelle koppeling van de gesprekken plaats met het MT; de plek waar beslissingen genomen 
worden om de zorg te verbeteren. De projecten die hieruit voortkomen worden binnen de 
betreffende organisatie ingevoerd en daarna gepresenteerd aan medewerkers en familie.  
 

Voorbeeld: Zorgcentra Meerlanden  
Bij deze organisatie worden twee projecten uitgevoerd die gericht zijn op het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van cliënten door inzet van cliënten zelf, familie, mantelzorgers 
en vrijwilligers: 1) Verbeterteams Kwaliteit van Leven: op iedere locatie krijgen mensen 
uit de cliënten- en familieraad een regierol in verbeterteams, wordt een staalkaart 
ingevoerd (kwaliteit van leven op één A4) en wordt met cliëntpanels gewerkt om de 
voortgang van verbeteringen te monitoren.  
2) Skills Lab: er wordt een leerplein ontwikkeld voor deskundigheidsbevordering van 
cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Dit is een digitale omgeving met 
instructiefilmpjes, bijvoorbeeld over het gebruik van een rolstoel of het aantrekken van 
steunkousen. Via blended learning bekijken mensen deze filmpjes, krijgen face-to-face 
instructie en leggen een test af. Bij goed gevolg kunnen zij worden ingezet in de zorg.  

 
Sommige themacoördinatoren gaven overigens aan dat ze geen goede uitspraken kunnen 
doen over de mate waarin cliënten betrokken zijn bij zorgaanbieders, omdat zij vooral 
contact hebben met de bestuurders en dus niet de zorgverleners of cliënten spreken.  
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2.5. Regelruimte 
In deze paragraaf gaan we in op de vijfde verkennende vraag: hoe wordt de regelruimte 
binnen de projecten gerealiseerd? Eerst beantwoorden we de vraag overstijgend aan de 
projecten. Vervolgens gaan we er specifiek op in voor de thema’s waarbij regelruimte van 
toepassing is. 
 
Regelruimte is een voorwaarde voor innovatie en verandering, aldus de 
themacoördinatoren, maar voor de organisaties is het lastig te bepalen welke regelruimte 
ze nodig hebben. De betekenis van 'regelruimte' is ook niet altijd even duidelijk voor de 
zorgaanbieders. Gaat het bijvoorbeeld om professionele ruimte, beleidsvrijheid, andere 
vormen van bekostiging of experimenteerruimte?  
 
Uit de interviews komt naar voren dat extra regelruimte niet altijd nodig is. Dit geldt zelfs 
voor de projecten binnen thema’s waarbij de verwachting was dat er wel extra regelruimte 
nodig is. Binnen de huidige wet- en regelgeving blijkt al veel mogelijk, bijvoorbeeld op het 
gebied van persoonsvolgende bekostiging in de instelling, maar zorgaanbieders ervaren dit 
niet altijd zo. Afspraken, protocollen en routines bij alle partijen (dus ook bij de 
zorgaanbieders zelf) maken dat de ruimte niet altijd voor iedereen zichtbaar is. In die zin 
speelt de ‘ervaren’ regeldruk wel een rol bij de uitvoering van plannen door de 
zorgaanbieders. Het gaat dan vooral over de interpretatie van de regelgeving en de vraag 
of organisaties de ruimte durven te pakken die er is.  
 
Afspraken met zorgkantoren zijn bijvoorbeeld zeer bepalend voor de ruimte die 
zorgaanbieders ervaren. De regelgeving is hierin niet zozeer beperkend. In een deel van de 
projecten van Waardigheid en trots zou eerder gefaciliteerd en bemiddeld moeten worden 
ten aanzien van deze afspraken, dan dat het echt om extra regelruimte gaat. Hieronder 
lichten we dit per thema toe. 

 

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de keten 

In principe is voor het thema persoonsvolgende bekostiging in de keten geen extra regelruimte nodig. Wel 

waren veel nieuwe afspraken nodig. Hiervoor hebben de zorgkantoren het zogenoemde dialoogmodel 

ingevoerd; de zorgkantoren spreken met de zorgaanbieders af om tot een contractering te komen die 

aansluit bij de lokale situatie. De aangesloten zorgaanbieders bedienen een betrekkelijke kleine en 

specifieke groep cliënten (bijvoorbeeld kunstenaars in het Rosa Spierhuis). Voor 2016 is bijvoorbeeld 

afgesproken dat cliënten die uitsluitend zorg van de zorgaanbieders in dit thema willen (vanwege hun 

manier van leven), bij deze zorgaanbieders terecht kunnen zolang deze voldoende capaciteit hebben.  

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  

In principe is er geen regelruimte nodig om de doelstellingen rond persoonsvolgende bekostiging in de 

instelling te verwezenlijken. De deelnemende zorgaanbieders moeten wel meer zicht krijgen op wat de 

regelgeving precies inhoudt en dan als aanbieder de ruimte durven pakken, aldus de themacoördinatoren. 

Dit vergt ook afspraken met de zorgkantoren. 

 

Thema Indicatiestelling 

Zorgaanbieders hebben extra regelruimte gekregen voor de uitvoering van projecten rond 

indicatiestelling. Waar voorheen het CIZ de indicatiestelling geheel zelf uitvoerde, krijgen zorgaanbieders 

met een hoog betrouwbaarheidsniveau de mogelijkheid om zelf een onderbouwd advies te geven voor 

indicatiestelling en dit ter goedkeuring voor te leggen aan het CIZ. Hierdoor kan de zorg binnen enkele 

dagen starten in plaats van een zes weken durende procedure af te wachten. Dit houdt in dat de wet- en 
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regelgeving op dit gebied niet wordt aangepast, enkel de procedure. Er ligt op dit moment een voorstel 

voor de aanpassing van de procedure. 

 

Thema Kwaliteit 

Alle deelnemende zorgaanbieders in dit thema hebben regelruimte gekregen om te werken aan het thema 

kwaliteit. Dat betekent dat ze in 2016 en 2017 geen metingen met de CQ-index hoeven te doen en 

vrijgesteld zijn van het aanleveren van indicatoren aan de IGZ. Daardoor hoeven zorgaanbieders 

bijvoorbeeld ook geen externe organisatie in te huren om de CQ-index af te nemen. Voor de gemeenten 

zijn ze dat nog wel verplicht in het kader van de Wmo.  

 

Voorbeeld: De Leystroom  

De Leystroom is een zelfstandig verpleeghuis in Breda met het motto ‘gewoon doen!’. Professionals in de 

organisatie hanteren een zelfontwikkeld instrument als leidraad voor het periodieke gesprek met bewoner 

en/of naasten. In al zijn doelgerichtheid bestaat het instrument uit drie vragen die in het gesprek aan de 

orde komen:  

1. Welk cijfer geeft u ons?  

2. Wat gaat er volgens u goed?  

3. Wat kunnen wij doen om dichterbij een 10 te komen?  

Het voeren van een dialoog op basis van deze vragen ervaren bewoners, naasten én professionals als een 

prettige werkwijze, die helpt om de focus op het welbevinden van de bewoner te blijven houden. Het 

instrument leidt volgens De Leystroom tot goede en bruikbare inzichten over de ervaren kwaliteit van 

zorg en leven. De Leystroom wil deze methode ook gebruiken voor externe verantwoording, bijvoorbeeld 

voor de dialoog met het zorgkantoor. 

 

Thema Specialist ouderengeneeskunde 

Er is regelruimte aangevraagd om een bekostigingsmodel uit te werken voor twee modellen: de huisarts 

of de specialist ouderengeneeskunde 'in de lead'. Dit houdt in dat ofwel de huisarts, ofwel de specialist 

ouderengeneeskunde een centrale positie inneemt in de zorg rondom de cliënt. Momenteel zijn er 

grofweg vier vergoedingsmogelijkheden vanuit Wlz en Zvw, maar die zijn niet toereikend om de huisarts 

of specialist ouderengeneeskunde conform de ontwikkelde ideeën binnen dit thema ‘in de lead’ te stellen. 

 

Thema BOPZ 

Ondanks de ruimte die de wet biedt, ervaren de deelnemers van het thema BOPZ regeldruk. Die zit vooral 

in: (1) de vertaling van de wet naar toezicht door de IGZ (discrepantie tussen wet en toezicht), (2) het 

gegeven dat de wet in de praktijk veel strenger wordt uitgevoerd dan deze bedacht was, en (3) de 

beklemming of ‘kramp’ die de angst voor incidenten met zich meebrengt. De zorgaanbieders binnen dit 

thema zoeken nu regelruimte op door de dialoog aan te gaan over hoe de bestaande ruimte anders is in 

te vullen. Hierdoor ontstaat een ‘grijs gebied’ waarin VWS en IGZ meedenken over welke ruimte of 

vrijheid er zit in de toepassing van de wet. De verschillen in afspraken die zich in de praktijk voordoen 

bij zorgaanbieders in toezicht door de IGZ, zijn onderwerp van gesprek met IGZ en VWS.  

 

Thema HACCP 

Meer regelruimte is voor dit thema geen noodzakelijke randvoorwaarde voor een kwaliteitsverbetering. 

De op gang gebrachte verheldering van de bestaande regelruimte is afdoende. 
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Thema Domeinoverstijgende bekostiging 

Het geambieerde resultaat van dit thema is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die 

zorgorganisaties ruimte geeft om meer maatwerkoplossingen aan te bieden aan hun cliënten. Voor het 

opstellen van een AMvB is niet meer regelruimte nodig. En de beoogde AMvB is, hoewel een extra 

maatregel, in zichzelf een ruimte-biedende maatregel.  

 

 

 

2.6. Disseminatie 
Hieronder beantwoorden we de zesde en laatste verkennende vraag: wat draagt naar 
verwachting bij aan de verspreiding of opschaling (disseminatie) van de interventie/aanpak 
die centraal staat in de projecten? Dit gebeurt allereerst kort overstijgend, en meer 
uitgebreid voor de specifieke thema’s.  
 
Binnen de projecten met extra regelruimte wordt al redelijk expliciet stilgestaan bij 
opschaling en verspreiding. Bij een deel van de thema’s wordt landelijke regelruimte 
gecreëerd, waarover andere partijen (waaronder zorgaanbieders, zorgkantoor, CIZ, ActiZ 
en VWS) met elkaar in gesprek zijn. Dat betekent dat inzichten of mijlpalen die zijn 
behaald binnen een bepaald thema ook beschikbaar zullen komen voor zorgaanbieders 
buiten het thema, en zelfs buiten het programma Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen. In de interviews kon een deel van de themacoördinatoren daardoor 
concreet reflecteren op vervolgstappen voor opschaling en verspreiding. 
 

 
Thema Driehoek cliënt, mantelzorger en zorgprofessional 
In de meeste interviews binnen dit thema geven themacoördinatoren aan dat 
zorgaanbieders nog niet het stadium hebben bereikt om van start te gaan met opschaling 
of verspreiding van de initiatieven uit de projecten. Veel projecten bevinden zich nog in 
een eerste fase, waardoor het nog te vroeg is om te denken aan verspreiding, aldus de 
themacoördinatoren. In een beginstadium lijkt het project niet alleen nog niet 
overdraagbaar, er wordt bij de meeste projecten ook nog niet nagedacht over opschaling. 
 
“Sommige zorgaanbieders zijn zo druk om hun eigen project draaiende te houden en 
staan dan nog niet open om naar buiten te kijken.” (interview #11) 
 
Enkele zorgaanbieders zijn bezig met opschaling door bijvoorbeeld een uitrol van hun 
interventies over verschillende locaties. De contextgevoeligheid hierbij wordt vaak met de 
themacoördinatoren besproken, erkend en geproblematiseerd.  
 
“Ik vind het iets te kort door de bocht om te zeggen dat het contextafhankelijk is dus 
dat het niet gekopieerd kan worden, omdat het altijd gaat over mensen die bepaald 
gedrag proberen te veranderen en daar ligt een aantal principes aan ten grondslag.” 
(interview #10) 
 
Daarnaast zeggen de themacoördinatoren dat voor verdere opschaling werkzame elementen 
achter de verschillende projecten inzichtelijk zouden moeten worden gemaakt. 
Verschillende themacoördinatoren geven aan dat daar binnen Waardigheid en trots 
aandacht voor is:  
 
”Ik denk dat zorgaanbieders die gebruik maken van wetenschappelijk bewezen dingen, 
dat die dingen 1-op-1 te kopiëren moeten zijn. Ik denk ook dat er in elk traject 
ingrediënten, methodieken of instrumenten zitten die je eruit kan destilleren en die je 
kunt gebruiken voor een andere organisatie.” (interview #10) 
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Tegelijkertijd zeggen geïnterviewden ook dat het erg lastig is om in dit stadium al de 
werkzame elementen in beeld te hebben.  
 
Thema Persoonsvolgende bekostiging in de keten 
Volgens de themacoördinator ligt de weg open voor een bredere implementatie van 
persoonsvolgende bekostiging in de keten, dat wil zeggen voor zorgaanbieders buiten dit 
thema en buiten Waardigheid en trots. Maar het zal nodig zijn om drie tot vier jaar de tijd 
te nemen totdat persoonsvolgende bekostiging in de keten breder opgeschaald kan worden. 
Dat heeft volgens de themacoördinator te maken met cliëntverloop. De themacoördinator 
stelt dat de opschaling medewerking van zorgkantoren en politiek vereist. De politieke 
discussie kan lastig worden omdat er veel financiële belangen spelen, met name wat 
betreft werkgelegenheid. Uiteindelijk zijn de zorgkantoren de primaire kartrekkers, zo 
stelt de themacoördinator, omdat zij de verandering ook zonder steun uit Den Haag zouden 
kunnen doorzetten. 
 

Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  
Optimale opschaling van persoonsvolgende bekostiging in de instelling vergt een aantal 
randvoorwaarden, waaronder betere systemen voor planning en control en voor ICT. De 
systeemeigenaren moeten dus ook (willen) meebewegen. Daarnaast is een nieuw 
familiezorgleefplan nodig, dat functioneel ingedeeld is en dat ingebouwd kan worden in 
het bestaande ICT-systeem of in een app, aldus de themacoördinatoren. Er wordt ook nog 
gezocht naar nieuwe bekostigingsinstrumenten voor cliënten, zoals strippenkaarten, 
vouchers, of andere methoden om uren en daarmee budget te koppelen aan taken. 
 
Thema Indicatiestelling 
Volgens de themacoördinator komen bij een landelijke invoering van een nieuwe 
indicatiestellingsprocedure verschillende vragen naar voren, die grondig moeten worden 
uitgezocht voordat de verkorte procedure landelijk kan worden uitgerold:  

• Wordt de procedure enkel ingevoerd voor verpleeghuiszorg of ook in de 
gehandicaptenzorg?  

• Bij landelijke invoering krijgt CIZ een heel andere rol toebedeeld. Wat zijn de 
consequenties van deze verandering?  

• Wat als zorgaanbieders niet het benodigde betrouwbaarheidspercentage halen (een 
bepaald percentage waarin hun advies overeenkomstig is met de inschatting van het 
CIZ)? Mogen zorgaanbieders dan nog wel de verkorte procedure uitvoeren? Hebben 
zorgaanbieders bij landelijke invoering een keus om wel of niet mee te doen? En 
zijn kleine organisaties überhaupt in staat om de verkorte procedure uit te voeren? 

 

Thema Kwaliteit 
De verwachting van de themacoördinatoren is dat – met de ontwikkeling van het nieuwe 
kwaliteitskader – uiteindelijk een nieuw instrumentarium wordt ontwikkeld, waarschijnlijk 
in de vorm van een waaier van verschillende instrumenten (vergelijkbaar met de situatie 
in de verstandelijk gehandicaptenzorg). Het gaat naar verwachting dus niet om slechts één 
of twee instrumenten die verplicht gebruikt moeten worden. Lastig is dat de 
zorgaanbieders nu niet weten aan welke voorwaarden hun instrumenten moeten voldoen: 
 
"Er worden nu dingen ontwikkeld, en waar de zorgaanbieders wel een beetje bang voor 
zijn, is dat ze iets ontwikkelen en dat de organisatie daar enthousiast mee aan de slag 
gaat en daar ook blij mee is, en ze vervolgens gezegd wordt, jullie instrument wordt 
niet uitgekozen dus je zal toch een andere moeten kiezen." (interview #15) 
 

Thema Specialist ouderengeneeskunde 
Volgens de themacoördinatoren is het voor verdere opschaling van belang dat 
zorgprofessionals openstaan voor verandering en nieuwe functietaken. Ook is het van 
belang dat er goed overleg is tussen disciplines, dat de financiën op orde zijn, en dat 
stakeholders tijdig worden geïnformeerd én betrokken bij de ontwikkelingen. 
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Thema BOPZ 
De themacoördinatoren binnen dit thema stellen dat voor opschaling en verspreiding het 
opstellen van een nieuwe handreiking of normenkader noodzakelijk is. Voor de borging 
daarvan zijn vier stappen nodig: 

- Roadmap: uitstippelen van plan door de vijftien deelnemende zorgaanbieders; 
- Experiment, waarin het plan wordt uitgetest; 
- Handreiking schrijven en een toetsing ervan; 
- Communicatie: nieuwe handreiking verspreiden in het veld. 

 
“Wat er nodig is, is dat de uitkomst gedragen wordt door de spelers in de sector. Dat 
betekent dat als er een handreiking komt, dat de inspectie die dan ook gaat gebruiken 
en niet meer  vanuit haar eigen vertaling gaat kijken naar de handreiking.” 
(interview #7) 
 
De stip op de horizon voor eind 2017 is:  
 
“Dat het veld met heldere kaders de ruimte krijgt om op individueel niveau het 
maximale te doen om kwaliteit van leven voor iedere bewoner, in de wijk of in een 
verpleeghuis, te faciliteren. En dat alle instrumenten die er zijn, technisch of humaan, 
daarvoor ingezet kunnen worden. Zonder dat er een bak aan administratie en registratie 
mee gemoeid is. Dat het meer gaat over veiligheid en vertrouwen en 
verantwoordelijkheid dan over controle en regelgeving.” (interview #7) 
 
Thema HACCP 
In principe staat niets de opschaling van de in dit thema geleerde lessen en opgeleverde 
resultaten in de weg. De verduidelijkte hygiënecode is voor de hele sector beschikbaar. 
En de nauw betrokken stakeholders als ActiZ, NVWA en het Voedingscentrum kunnen vanuit 
hun landelijke focus een rol spelen bij de opschaling.  
 
Toch zal de verspreiding van de geleerde lessen volgens de themacoördinator veel 
inspanning vergen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de ervaren registratielast 
en/of de geconstateerde voedselonveiligheid veelal voorkomt uit onwetendheid binnen 
zorgaanbieders en misinterpretaties van de regelgeving.  
 
“De grote vraag nu is: {…} Hoe krijgen we het nu tussen de oren van de bestuurders en 
zorgmedewerkers?” (interview #6) 
 
Thema Domeinoverstijgende bekostiging 
Wanneer de beoogde AMvB in werking treedt, kunnen alle erkende Nederlandse aanbieders 
van verpleeghuiszorg er gebruik van maken, naar verwachting in samenspraak met het 
zorgkantoor.  
 

  
 

2.7. Beschouwing: een sector in ontwikkeling 
Het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen streeft naar het 
stimuleren van een verbetering van kwaliteit van zorg en het meer centraal stellen van de 
cliënt. Hierbij staan waardigheid en trots centraal: goede zorg die aansluit bij de wensen 
en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van naasten (waardigheid), en zorg die 
wordt geleverd door competente en gemotiveerde zorgprofessionals en bestuurders (trots). 
Hierboven is geschetst hoe de bij het programma betrokken verpleeghuizen werken aan 
deze beweging naar waardigheid en trots.  

 

Ordening van diversiteit 

De insteek van de deelnemende verpleeghuizen blijkt veelomvattend en divers van aard. De 
projecten bestrijken een breed scala aan onderwerpen en verschillen erg in hun reikwijdte, 
tempo en aanpak. Ondanks de verscheidenheid in projecten is er een aantal inhoudelijke 
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bewegingen zichtbaar. Het gaat om overkoepelende, parallelle bewegingen naar meer eigen 
regie (voor cliënt, naaste en zorgprofessional), maar ook bewegingen specifiek ten aanzien 
van de thema’s.  

 
De clustering van projecten in de verschillende thema’s blijkt progressie en diepgang te 
bevorderen. De uitwisseling tussen individuele projecten wordt ermee gestimuleerd, wat 
ten goede komt aan de collectieve kennisontwikkeling op themaniveau. Dit inzicht nemen 
we mee in de formulering van de vraagstukken voor het beoogde kennisprogramma. Deze 
vraagstukken dienen een goede balans in zich te dragen tussen een zekere mate van 
specificiteit en algemene toepasbaarheid. Concreet en afgebakend genoeg om diepgang te 
verkrijgen, generiek genoeg om binnen de verpleeghuissector een brede relevantie te 
hebben. 

 

Feitelijke en ervaren regelruimte  

Een belangrijk signaal is dat in veel gevallen goed overleg met andere partijen van groter 
belang lijkt dan extra formele regelruimte. In dialoog met externe en interne stakeholders 
worden in diverse thema’s de randvoorwaarden gerealiseerd om veranderingen door te 
kunnen zetten. Daarbij ontwikkelen partijen onderling begrip voor ieders eigen perspectief 
op het vraagstuk, en wisselen zij onderling opgedane kennis en ervaring uit. Zo geven zij in 
gezamenlijkheid een nieuwe betekenis aan het vraagstuk en ontstaat een nieuw perspectief 
op de oplossing ervan. Dat lukt veelal ook binnen bestaande regels en kaders. Zo is 
bijvoorbeeld voor het thema indicatiestelling een verkorte procedure afgesproken met het 
CIZ (met betrokkenheid van zorgkantoren), waarbij de zorgaanbieder zelf een advies voor 
indicatie geeft. Deze verkorte procedure levert in de projecten een tijdswinst van enkele 
weken op, waar de cliënt van profiteert.  

 
Tegelijk constateren we in andere projecten dat het benodigde overleg met stakeholders 
ook een rem kan zijn op het vaart maken en het behalen van concrete resultaten. Wanneer 
de betrokken partijen onderling niet tot gedeelde inzichten in een vraagstuk en/of 
mogelijke oplossingen komen, kan de wederzijdse afhankelijkheid tussen stakeholders in de 
verpleeghuissector juist belemmerend werken voor vernieuwing.  
 

Veel bloemen in de driehoek 

Binnen het grotere thema ‘driehoek cliënt, mantelzorger en zorgprofessional’ komen de 
effecten op themaniveau nog wat minder concreet naar voren. Dat heeft ook te maken met 
de fase waarin het programma zich bevindt. Mooie voorbeelden die op lokaal niveau worden 
ontwikkeld, zijn minder zichtbaar, doordat binnen dit thema – dat immers vooral gericht is 
op het interne gesprek – minder de dialoog wordt gezocht met externe stakeholders. Deze 
gezamenlijke dialoog – dus gevoerd vanuit de deelnemende zorgaanbieders met relevante 
stakeholders – is voor de andere thema’s voorwaardelijk om veranderingen in afspraken en 
regelruimte te bewerkstelligen. Aangezien regelruimte voor dit specifieke thema echter 
minder relevant is, vindt dergelijk collectief overleg ook minder plaats. Daarnaast is het 
thema erg breed en veelomvattend, van de invoering van de BreinOmgevingsMethodiek 
(BOM) tot aan de ontwikkeling van een leerplein voor deskundigheidsbevordering van 
zorgprofessionals, naasten en cliënten.  
 
Momenteel ontwikkelen zich binnen dit thema echter subgroepen met als doel om de 
slagkracht te vergroten en de wisselwerking tussen overstijgend themaniveau en de 
afzonderlijke projecten te versterken. Dit leert ons dat voortgang wordt bevorderd door 
enerzijds met gelijke thema’s aan de slag te gaan maar wel zodanig dat deze onderling 
herkenbaar zijn. Verschillen tussen verpleeghuizen in hun voortgang of aanpak binnen een 
vergelijkbaar ‘smaller’ thema, kunnen stimulerend werken. 
 

Doorontwikkeling nodig 
Hoewel er al mooie resultaten zijn behaald in de projecten – zie de diverse voorbeelden in 
dit document – hebben we met name bewegingen op themaniveau beschreven, en nog 
relatief weinig concrete opbrengsten uit projecten. Dit is enerzijds gevolg van de 
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vraagstelling en de gevolgde onderzoeksmethode van deze verkenning – consultatie van de 
themacoördinatoren en bestudering van programma/projectdocumentatie. Anderzijds zijn 
de activiteiten – en daarmee de resultaten – vaak nog lokaal en in ontwikkeling. Het 
collectief verder ontwikkelen van kennis op de thema’s vraagt nog om voortgaande 
aandacht en gerichte doorontwikkeling. 
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3. Opmaat naar een kennisprogramma 
  
In deze eerste verkenning van het programma Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen komt naar voren dat er veel dynamiek is binnen het programma. De 
opgestarte projecten zijn zeer divers in inhoud, ontwikkelingsfase en tot nu toe behaalde 
resultaten. Themacoördinatoren hebben de indruk dat met de projecten een beweging in 
gang is gezet, zowel gerelateerd aan verschuivingen in de driehoek ‘cliënt, mantelzorger 
en zorgprofessional’ als meer specifiek binnen de afzonderlijke thema’s. Verschillende 
projecten laten al mooie resultaten zien, zoals de voorbeelden in het voorgaande hoofdstuk 
illustreren. De verwachting is dat met het voortschrijden van het programma meer 
concrete resultaten zichtbaar worden.  
 
Voor het beoogde kennisprogramma Waardigheid en trots, dat in 2017 van start gaat, is het 
van belang een beeld te krijgen wat waardevol is voor verdere verspreiding en welke kennis 
nog ontbreekt voor verdere ontwikkeling van de sector. De veelomvattendheid van het 
programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen maakt het zinvol om op basis 
van alle thema’s en projecten met een overstijgende blik te kijken welke vraagstukken het 
meest interessant zijn voor verdere verdieping. Het kennisprogramma beoogt om relevante 
vraagstukken te beantwoorden door state-of-the-art kennis in te brengen en deze met 
praktijkgericht actieonderzoek te verdiepen in een aantal projecten binnen het 
programma. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de vraagstukken die, naast 
themaspecifieke vragen, spelen binnen het gehele programma. Deze vraagstukken geven we 
als advies mee aan het kennisprogramma.  

 

3.1. Vraagstukken ter verdieping 
Op basis van onze verkenning lijken vijf vraagstukken aanbevelenswaardig om kennis op 
door te ontwikkelen. Om deze vraagstukken voor verdere verdieping te ordenen, zijn de 
begrippen waardigheid en trots een goede kapstok. In de bevlogenheid van de beweging die 
in gang is gezet, wordt soms voorbijgegaan aan de essentie van deze begrippen als titel van 
het programma. De begrippen worden veelvuldig en in samenspraak gebruikt. Terecht, want 
zij raken nog altijd de kern van het achterliggende doel bij alle thema’s en interventies. 
Onze verkenning laat zien dat een handige ordening van de vijf vraagstukken is te maken 
op grond van een onderscheid tussen individu en organisatie. Waardigheid en trots-
initiatieven zijn er op gericht om (1) individuele waardigheid van cliënten en hun naasten 
en beroepstrots van zorgprofessionals te bevorderen en/of (2) waardigheid en trots van de 
organisatie (en daarmee sector) als geheel2. Op basis van dit onderscheid hebben we de 
vraagstukken hieronder nader uitgewerkt en geven we een voorzet voor mogelijke 
onderzoeksvragen voor het kennisprogramma. 

 

Individuele waardigheid en trots 

Binnen individuele waardigheid en trots benoemen we drie vraagstukken: (1) waardige 
betrokkenheid van cliënten, (2) de trotse professional en (3) kwaliteit meten vanuit de 
cliëntvisie. De vraagstukken zijn hieronder nader toegelicht.  

 

1. Waardige betrokkenheid van cliënten 

Een middel om de beweging naar goede zorg die aansluit bij de behoeften en 
mogelijkheden van de cliënt te realiseren, is de cliënt en zijn of haar naasten meer en op 
respectvolle wijze te betrekken. Het plan van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen 
van staatssecretaris Van Rijn, dat ten grondslag ligt aan Waardigheid en trots, benadrukt 
dat de zorg en ondersteuning zich aanpast aan wat voor iemand belangrijk is en dat de 
concrete invulling van zorg dus gebeurt in samenspraak tussen de cliënt, diens naasten en 

                                                
2  De verschillende vraagstukken raken soms tegelijk aan de organisatie en het individu binnen de organisatie. Met name vraagstuk 3 

is een mengvorm. 
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de zorgverlener. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zoveel mogelijk beslist met het 
oog op zijn of haar wensen en mogelijkheden.3  
 
Cliëntbetrokkenheid kan op verschillende niveaus plaatsvinden, variërend van formele 
zeggenschap door bijvoorbeeld cliëntraden en betrokkenheid bij projectuitvoering 
(collectief niveau) tot aan meer regie over de eigen zorg (individueel niveau). Uit de 
verkenning blijkt dat veel zorgorganisaties zoekende zijn naar wijzen waarop cliënten op 
een respectvolle en goede manier betrokken kunnen worden. Er zijn mooie voorbeelden 
beschikbaar, maar er leven tegelijkertijd nog veel vragen over de mogelijkheden die er zijn 
om deze kwetsbare doelgroep respectvol en succesvol te betrekken. Dit sluit aan bij de 
constatering van Van Rijn in het plan van aanpak verpleeghuizen, dat cliëntbetrokkenheid 
om nieuwe competenties, gedrag en cultuur vraagt, zeker bij cliënten met verminderde 
regie. Er is behoefte aan meer kennis over manieren om dit aan te pakken, zowel qua vorm 
(hoe kan het eruit zien?) als qua aanpak van implementatie (hoe ga ik hiermee aan de slag, 
hoe doe ik het met mijn medewerkers?). Daarnaast is er behoefte aan kennis over de 
effectiviteit: wat werkt en bij welke doelgroep?  
 
Relevante onderzoeksvragen ten aanzien van cliëntbetrokkenheid kunnen zijn: 

- Op welke wijze kan waardigheid vorm krijgen bij ouderen in verpleeghuizen?  
- Op welke wijze kan waardigheid via cliëntbetrokkenheid (zowel van de cliënt zelf 

als de naasten) worden ingezet? Welke vormen of varianten zijn mogelijk? 
- Welke vormen/varianten worden binnen de projecten ingezet en met welk resultaat? 

Wat weten we over de werkzaamheid en welke factoren zijn van belang voor dat 
resultaat? 

- Hoe kan implementatie van cliëntbetrokkenheid het beste worden vormgegeven?  

 

2. De trotse professional 

De beweging naar betere zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de 
cliënt, vraagt om een andere rol van zorgprofessionals. Volgens het plan van aanpak van 
Van Rijn zit de fundamentele verandering van Waardigheid en trots in het centraal stellen 
van de relatie tussen cliënten, hun naasten en de professionals. Dit vergt een andere 
attitude en rol van professionals.3 Daarbij is het ook de vraag op wat voor wijze de 
professionals deze rol met trots invulling kunnen geven. De verkenning laat zien dat het 
nog grotendeels onduidelijk is hoe dit in de alledaagse werkpraktijk aangepakt zou kunnen 
worden. Er is dan ook behoefte aan verdiepende kennis, zowel over de verandering van de 
rol, als over voorwaarden op diverse niveaus om deze veranderende rol te kunnen invullen. 
De verandering van de rol is verbonden met een andere denkwijze, waarbij meer wordt 
uitgaan van wat van belang is in de directe cliëntinteractie. De essentie hierbij is hoe 
zorgprofessionals te faciliteren en te bewegen zijn om het gesprek met de cliënt en zijn of 
haar naasten als uitgangspunt van het handelen te nemen. 
  
De voorwaarden voor de invulling van deze rol hebben betrekking op de competenties, de 
eigen regie en handelingsvrijheid van de zorgprofessionals. De themacoördinatoren stellen 
dat zorgprofessionals worstelen met hun huidige rol, waarbij ze enerzijds willen handelen 
vanuit de cliënt, maar ook beperkte handelingsvrijheid ervaren door ‘wat er moet’. Dit is 
in lijn met de constatering van Van Rijn in zijn plan van aanpak, dat voor deze andere 
attitude en rol zowel ruimte als voorbeeldgedrag van anderen nodig is, bijvoorbeeld van 
management en toezichthouders.3 Ook benoemt het plan het belang van het opleiden voor 
de zorg van de toekomst waarbij onder meer aandacht is voor een cliëntgerichte houding 
en de omgang met mantelzorgers. Deze analyse laat zien dat zorgprofessionals dienen te 
worden ondersteund dan wel geschoold in het op de gewenste manier verlenen van zorg. 
Daarnaast is in deze verkenning ook aangegeven dat een groter 
verantwoordelijkheidsgevoel van zorgprofessionals – meer eigen regie – zou kunnen leiden 
tot betere zorg. Meer eigen regie kan immers bijdragen aan meer waardigheid en trots in 
de uitoefening van hun vak. De manier waarop deze slag met professionals gemaakt kan 
worden, vraagt nadere verdieping.  

                                                
3 Van Rijn (April 2015). Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen.     
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Dit vraagstuk is niet nieuw en de sector is op dit punt ook volop in beweging. Onder andere 
door de brief van Van Rijn aan de Tweede Kamer in juni 2014 over de kwaliteit in 
verzorgings- en verpleeghuizen, is meer aandacht gekomen voor de opleiding van 
zorgprofessionals.4 De gevraagde omslag is echter zodanig essentieel, dat extra 
kennisontwikkeling op dit vraagstuk zinvol is.  
 
Relevante onderzoeksvragen ten aanzien van dit vraagstuk kunnen zijn: 

• Hoe ziet de rol en handelwijze van zorgprofessionals in het verpleeghuis eruit, die 
waardigheid van cliënten en trots van professionals als uitgangspunt heeft?  

• Welke factoren of voorwaarden zijn van belang voor de invulling van deze rol en 
handelwijze? Wat is in welke context en voor welke groepen professionals 
belangrijk? 

• Hoe kunnen zorgprofessionals effectief worden ondersteund/geschoold in de 
uitoefening van hun nieuwe rol en gewenst gedrag?  

• Hoe kan de gewenste ondersteuning van zorgprofessionals (verder) worden 
geïntegreerd in bestaande opleidingen en (interne) scholingen?  

• Welke vormen/varianten worden binnen de projecten in gezet en met welk 
resultaat? Welke factoren zijn van belang voor dat resultaat? 

 

3. Kwaliteit meten vanuit de cliëntvisie 

Met de verschuiving naar goede zorg vanuit de behoeften en mogelijkheden van de cliënt 
(en naasten) wordt ook gesproken over een andere invulling van kwaliteitsmonitoring. Er 
ontstaat een grotere behoefte aan het structureel inzichtelijk maken van de ervaren 
kwaliteit van leven. En naar andere kwaliteitsmaten die inzicht geven in hoeverre cliënten 
die zorg en ondersteuning krijgen die zij ook het meest belangrijk vinden. Deze informatie 
kan onderdeel zijn van een constante leercyclus van zorgprofessionals, en wellicht ook als 
verantwoordingsinformatie worden gebruikt.  
 
Overeenkomstig de inventarisatie van Significant (2015) naar gebruik van methoden die 
kwaliteit van leven meten, blijkt het lastig om één instrument in te zetten voor meerdere 
doelen.5 Als gevolg daarvan wordt een breed scala van methoden ingezet, vaak naast elkaar 
en met verschillende doelen. Ook in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor 
verpleeghuizen is dit de praktijk. Binnen het thema kwaliteit wordt met 44 zorgaanbieders 
nu intensief gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van (nieuwe) instrumenten om 
kwaliteit en kwaliteit van leven inzichtelijk te maken. Er wordt geëxperimenteerd met veel 
verschillende meetmethoden ter bevordering van uiteenlopende doeleinden. In deze 
zoektocht krijgt de inzet van kwalitatieve methoden steeds meer aandacht, in reactie op 
de meer kwantitatieve methoden die worden ingezet voor externe verantwoording. Deze 
kwalitatieve methoden hebben verbetering van het (individuele) zorgproces tot doel 
(bijvoorbeeld de verbetering van de relatie cliënt-zorgprofessional), en worden 
geïntegreerd in besprekingen van het zorgplan. De uitdaging is om te onderzoeken of de 
kwalitatieve methoden ook bruikbaar zijn voor de externe verantwoordingsinformatie, 
waarvoor een hoger abstractieniveau nodig is.  
 
In een ander deel van het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen 
wordt aan dit thema gewerkt. Een van de onderdelen van het plan van aanpak kwaliteit 
verpleeghuizen van Van Rijn is het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.3 Momenteel wordt een nieuw kwaliteitskader voor de ouderenzorg 
ontwikkeld door een samenwerkingsverband van ActiZ, BTN, NPCF, Verenso en V&VN 
(oplevering gepland op 1 oktober 2016), waarin de cliënt centraal staat.6 Het 

                                                
4  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/12/kamerbrief-over-kwaliteit-in-verzorgings-en-

verpleeghuizen (bekeken op 28 augustus 2016) 
5  Batterink, M., Schipper, M. (2015) Het in beeld brengen van kwaliteit van leven in de sector Verpleging en Verzorging. ZonMw & 

Zorginstituut Nederland, Barneveld.  
6  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2016/partijen-in-de-zorg-pakken-regie-op-kwaliteitskader 
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kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek (intern) te voeren over kwaliteit, in 
plaats van het primair meten van kwaliteit zoals in het huidige kader ten behoeve van 
externe verantwoording.  
 
Met het nieuwe kwaliteitskader in het vizier – hetgeen we zien als belangrijke 
contextinformatie – kunnen de volgende onderzoeksvragen ten aanzien van het vraagstuk 
kwaliteitsmeting relevant zijn: 

 
• Welke concrete (en bij voorkeur gevalideerde) instrumenten kunnen worden ingezet 

als gespreksinstrument met de cliënt (en diens naasten)? En op welke wijze en onder 
welke condities? 

• Welke concrete (en bij voorkeur gevalideerde en kwalitatieve) instrumenten kunnen 
worden ingezet voor reflectie en verbetering voor zorgprofessionals? Welk 
instrumentarium is hiervoor passend en hoe houden we de ervaringen hiermee vast? 
Wat hebben zorgprofessionals nodig om hiermee aan de slag te gaan?  

• Welke concrete (en bij voorkeur gevalideerde) kwalitatieve instrumenten kunnen 
worden ingezet als extern verantwoordingsinstrument? Hoe kan de cliëntvisie hierin 
optimaal worden meegenomen? 

• Hoe kunnen de verschillende doeleinden zoveel mogelijk worden gecombineerd in 

het kwaliteitsinstrumentarium, zodat zorgorganisaties zo min mogelijk instrumenten 

hoeven in te zetten en een zo laag mogelijke registratielast hebben?  

 

Waardigheid en trots van de organisatie 

Binnen waardigheid en trots van de organisatie spelen twee centrale vraagstukken: (1) 
omgaan met regeldruk en (2) levend leiderschap tot aan de werkvloer. 

 

4. Regelruimte en regeldruk 

De verkenning laat zien dat de bestaande regelruimte regelmatig tot onduidelijkheid leidt 
binnen thema’s en afzonderlijke projecten. De regelgeving is soms lastig te interpreteren, 
vanwege het ‘woud aan regels’ en de vele partijen die erbij betrokken zijn. Dit betreft 
zowel samenwerkingspartners in de keten als partijen uit de ‘systeemwereld’, zoals 
bijvoorbeeld het CIZ of het zorgkantoor. Er is onduidelijkheid tussen wat wel en niet mag 
in de bestaande regelruimte, en tussen wat organisaties zichzelf en elkaar opleggen vanuit 
verkeerde interpretaties, risicomijding en/of de roep om verantwoording. Er zijn nog maar 
beperkt structurele afspraken over bredere interpretatie van regels of andere 
financieringsvormen. Iedere zorgaanbieder moet individueel onderhandelen met 
bijvoorbeeld zorgkantoren, zorgverzekeraars en de IGZ. Er is behoefte aan meer inzicht in 
mogelijkheden voor ondersteuning bij het aangaan van een dialoog tussen de betrokken 
partijen. Ook zijn meer structurele afspraken over de bestaande regelruimte gewenst. 
Daarnaast is ook een punt van verdieping hoe verpleeghuizen omgaan met de ruimte of 
spanning tussen de aanwezigheid van ‘regels’ en het realiseren van hun doelen en missie. 
Regels zijn er altijd en zij zijn ook nodig. De vraag is hoe constructief is om te gaan met 
deze regels, en hoe de juiste (speel)ruimte te bepalen is.  

 
Buiten het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen spelen veel van 
deze vragen ook een belangrijke rol, zeker bij initiatieven die net als binnen het 
programma een verandering willen bewerkstelligen of die gericht zijn op het verminderen 
van administratieve lasten. Het onderwerp staat hoog op de agenda bij het ministerie van 
VWS, zoals ook de Kamerbrief van Van Rijn aangeeft.7 Daarin beschrijft de staatssecretaris 
een aanpak voor regeldruk en administratieve lasten, in navolging op het Experiment 
Regelarme Instellingen (ERAI). Denk verder bijvoorbeeld ook aan de proeftuinen 
populatiemanagement, of aan de beweging richting integrale geboortezorg.  
 

                                                
verpleegzorg.html (bekeken op 28 augustus 2016) 

7 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-352.html (bekeken op 26 september 2016) 
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Relevante onderzoeksvragen ten aanzien van dit vraagstuk kunnen zijn: 
• Welke ruimte hebben instellingen binnen de huidige wet- en regelgeving (nader af te 

bakenen)? Hoe kunnen zij de balans houden tussen regels, routines en 
verantwoording enerzijds, en ruimte voor initiatief en professionele inschatting 
houden anderzijds? 

• Hoe wordt binnen de projecten omgegaan met de aanwezige regelruimte in relatie 
tot de beoogde en benodigde vernieuwing? Wat zijn daarbij belemmerende en 
bevorderende factoren? Hoe is dit voor de diverse groepen, zoals professionals, 
managers en bestuurders? 

• Op welke manier kan een dialoog tussen betrokken partijen over mogelijkheden in 
bestaande regelruimte worden gestimuleerd of gefaciliteerd? Hoe kunnen zij tot 
nieuwe afspraken komen? En hoe kan de dialoog worden geborgd? In hoeverre kunnen 
lessen worden getrokken uit ervaringen en de gevonden oplossingen buiten de 
projecten ten aanzien van regelruimte, en vice versa? 

 

5. Levend leiderschap tot aan de werkvloer 

In juni 2014 verscheen een brief van staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer over 
de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen.8 Deze brief was een reactie op het rapport 
van de IGZ waarin de achterblijvende kwaliteit van de ouderenzorg werd beschreven. In 
deze brief legt de staatssecretaris een cruciale rol weg voor bestuurders van 
zorgaanbieders. De bestuurder wordt gezien als de motor achter een goedwerkend 
kwaliteitssysteem, zowel op instellingsniveau als cliëntniveau. Ook dient de bestuurder 
ervoor te zorgen dat de deskundigheid van medewerkers is afgestemd op de zorgvraag van 
cliënten. In zijn uiteindelijke plan van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen erkent 
Van Rijn dat kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap en voorbeeldgedrag van 
middenmanagement en bestuurders.3  

 
Uit deze verkenning van de projecten in Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen, 
blijkt dat leiderschap wordt genoemd als een van de succesfactoren voor het bereiken van 
verandering richting waardigheid en trots in de verpleeghuizen. Daarbij is leiderschap niet 
alleen beperkt tot de bestuurder, maar ook tot andere lagen in de organisatie. De 
aanwezigheid van een concrete visie, ‘vernieuwend denken’ en de inzet op het maken van 
keuzes zijn belangrijke elementen om een omslag te kunnen maken, evenals meer ruimte 
voor zorgprofessionals (bijvoorbeeld via zelfsturing). Het is van belang dat de visie niet 
beperkt blijft tot het bestuur en het (hogere) management, maar ook wordt doorvertaald 
naar de werkvloer. Deze doorvertaling verloopt vaak niet probleemloos. De beweging 
richting eigen regie van cliënten en zelfsturing van medewerkers, betekent een nieuwe 
manier van omgaan met werk, bewoner, naasten en collega’s. Het is een lastige en 
ingrijpende organisatieverandering, waarbij alle betrokkenen een andere rol en taak 
krijgen, ook het management en bestuur. Er is op dit moment beperkt zicht op voortgang 
en verloop van dit proces en wat hierin wel en niet werkt.  
 
Relevante onderzoeksvragen ten aanzien van dit vraagstuk kunnen zijn: 

• Op welke wijze kunnen bestuurders werken aan het doorvertalen van de visie in alle 
lagen van de organisatie? Welke factoren bevorderen dit proces of belemmeren het 
juist?  

• Wat betekent dit voor de eigen rol van de bestuurder(s) en het managementteam? En 
wat voor de rol van (interne) toezichthouders? 

• Op welke wijze kan de vertaling van de visie naar het beleid en ondersteunende 
systemen worden verbeterd, zodat er daadwerkelijk sprake is van een 
organisatieverandering die de andere manier van denken en doen op de werkvloer 
ondersteunt? 

• Hoe werken de veranderingen binnen de organisatie uit op het zelfbeeld binnen de 
verpleeghuiszorg en op de beeldvorming van het verpleeghuis in de buitenwereld? 

  

                                                
8  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/12/kamerbrief-over-kwaliteit-in-verzorgings-en-

verpleeghuizen (bekeken op 28 augustus 2016) 



 

36 

 

 

 
36                                   Waardigheid en trots     www.waardigheidentrots.nl 
  

Bijlage 1 Overzicht thema’s  
 

 
  Thema Uitleg thema Aantal 

deelnemende 
projecten 

1 Bekostiging 
specialist 
ouderengeneeskun
de  

De bekostiging van de specialist 
ouderengeneeskunde komt nu uit verschillende 
regelingen (gedeeltelijk onder de Wlz en 
gedeeltelijk onder de Zvw). Deze versnipperde 
en onduidelijke financiering zorgt voor 
knelpunten bij het inzetten van de specialist 
ouderengeneeskunde door verpleeghuizen. 
Binnen de themagroep ‘Bekostiging specialist 
ouderengeneeskunde’ gaan Waardigheid en 
trots-aanbieders aan de slag om duidelijk te 
krijgen wat de positie van de specialist 
ouderengeneeskunde is, wat zijn de rollen en 
wat betekent dat voor de cliënt en 
professional? Daaruit kan een aangepaste 
financieringsstructuur voortkomen. 

5 

2 Domeinoverstij-
gende bekostiging  

De uitdaging bij domeinoverstijgende 
bekostiging is het integraal organiseren en het 
specifiek organiseren van de zorg voor 
kwetsbare burgers. Deze (kwetsbare) burgers 
maken namelijk voor optimale en doelmatige 
zorg gebruik van professionals die uit 
verschillende financieringskaders worden 
betaald. De Waardigheid en trots-aanbieders 
binnen de themagroep ‘Domeinoverstijgende 
bekostiging’ gaan samen deze uitdaging aan, 
met elk hun eigen verbeterplannen. 

6 

3 Driehoek cliënt, 
mantelzorger, 
zorgprofessional.  

De inzet van informele zorgverleners 
(mantelzorgers en vrijwilligers) is van 
onschatbare waarde in de langdurige zorg. 
Want bij het vaststellen van passende zorg zijn 
de cliënt en diens sociaal netwerk altijd het 
uitgangspunt. Werken aan een goede relatie 
tussen mantelzorg, cliënt en professional is 
voor veel organisaties dan ook een belangrijk 
speerpunt. 

75 

4 Indicatiestelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen die zijn opgedaan binnen het 
Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) laten 
zien dat op diverse punten het indicatieproces 
vereenvoudigd, efficiënter en sneller 
toegepast kan worden. Dat betekent 
veranderingen op het gebied van procedures en 
binnen de samenwerking tussen aanbieders en 
CIZ. Alles is erop gericht dat de klant zo min 
mogelijk hinder ondervindt van de 
administratieve processen en dat de juiste 
zorg zo snel mogelijk kan starten als dat nodig 
is.  

6  
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5 Kwaliteit meten en 
verantwoorden 

De CQ-index, het instrument waarmee tot op 
heden de kwaliteit gemeten wordt, verdwijnt 
per 1 januari 2016 voor de verpleeghuiszorg. 
Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat 
er uiterlijk per 1 oktober 2016 een alternatief 
moet liggen. ZorgkaartNederland van de NPCF 
kan een van de alternatieven zijn. Ook de IGZ 
heeft aangegeven dat het toezicht meer dan nu 
gericht zal zijn op de kwaliteit van leven. Dat 
betekent ook dat het toezichtinstrumentarium, 
dus de manier van toezicht houden, daarop 
wordt aangepast. Een aantal deelnemers aan 
Waardigheid en trots richt zich in hun 
verbeterplan specifiek op het ontwikkelen van 
instrumentaria voor het meten van kwaliteit. 

44 

6 Persoonsvolgende 
bekostiging 

Persoonsvolgende bekostiging kan 
verpleeghuizen helpen bij het meer 
cliëntgericht werken. In het kader van 
Waardigheid en trots zijn er twee thema-
groepen ingesteld die in hun verbeterplan de 
mogelijkheid van persoonsvolgende bekostiging 
willen onderzoeken. De ene groep richt zich op 
persoonsvolgende bekostiging in de instelling 
en de andere groep op persoonsvolgende 
bekostiging in de keten. 

14 

7 Voedselveiligheid - 
HACCP 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) is een voedselveiligheidssysteem. Het 
is verankerd in (Europese) wetgeving die 
organisaties dwingt om verantwoord en veilig 
eten en drinken aan te bieden. Waardigheid en 
trots-aanbieders binnen de themagroep HACCP 
onderzoeken de vraag waar nu de veilige grens 
ligt en op welke wijze deze in het huiselijke 
karakter van kleinschalige zorg wel of niet van 
toepassing is. Hoe kan het ‘normale thuis’, in 
het belang van de cliënt en zijn of haar 
welbevinden, behouden worden? 

7 

8 Vrijheid en 
veiligheid - BOPZ 

Bij BOPZ (bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen) gaat het om 
cliënten die te maken krijgen met dwang in de 
zorg. In de verpleeghuiszorg gaat het dan met 
name om de psychogeriatrie (ouderenzorg voor 
mensen met dementie). De vijftien 
Waardigheid en trots-aanbieders binnen de 
themagroep Vrijheid en veiligheid werken aan 
het anders invullen van de BOPZ-eisen. De 
organisaties hebben als centrale vraag in hun 
verbeterplannen ‘hoe het gewone leven zo veel 
mogelijk vorm te geven is voor de cliënten, 
ook al wonen ze niet meer thuis.’ Organisaties 
hebben bijvoorbeeld een aanpak beschreven 
om cliënten/bewoners meer 
(bewegings)vrijheid/leefruimte geven. 
Hierdoor ontstaat er een kantelingsproces 
waarin vrijheid, veiligheid en 
verantwoordelijkheid meer centraal komen te 
staan. We spreken daarom nu al van het thema 
Vrijheid en verantwoordelijkheid in plaats van 
de term BOPZ. 

15 
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Bijlage 2 Methode 
 
Hieronder wordt de projectinfrastructuur beschreven en worden de onderzoeksactiviteiten 
van de inventarisatie voor het kennisprogramma Waardigheid en trots nader toegelicht. 

 

Projectinfrastructuur 

De activiteiten zijn uitgevoerd door een samenwerkingsverband van NIVEL, RIVM, Trimbos-
instituut, VU/VUmc en Vilans. Vilans vervulde – naast het meewerken aan de uitvoering – 
de rol van coördinator en hoofdaannemer.  
 
Maandelijks vonden projectbijeenkomsten plaats met het gehele projectteam, waarin 
tussentijdse bevindingen werden teruggekoppeld en hierop werd gereflecteerd, en vervolg- 
en analysestappen werden besproken. Daarnaast kwamen frequent kleinere groepen bij 
elkaar, bijvoorbeeld om de analyse voor een specifiek deelgebied te bespreken. Het gehele 
projectteam bestond uit: 

- NIVEL: prof. dr. Roland Friele, prof. dr. Anneke Francke, dr. Trees Wiegers en dr. 
Mattanja Triemstra. 

- RIVM: prof. dr. Caroline Baan en dr. Loraine Busetto 
- Trimbos-instituut: Bernadette Willemse en Marleen Prins 
- VU/VUmc: prof. dr. Cees Hertogh, dr. Sierk Ybema, Mariël Jurriens en Danielle 

Bovenberg 
- Vilans: prof. dr. Mirella Minkman, dr. Saartje Sondeijker, dr. Carina Pittens, Wouter 

van Oord-Jansen en Kiyomid van der Veer 

 

Onderzoeksactiviteiten 

Het onderzoek is in april 2016 van start gegaan en is in september 2016 afgerond. 
Onderzoeksactiviteiten hadden betrekking op documentanalyse en interviews met 
themacoördinatoren. 

 

Documentanalyse  

De documentanalyse had ten doel om op projectniveau kenmerken van de verandering in 
kaart te brengen. Documentanalyse heeft plaatsgevonden op openbare 
projectdocumentatie, waaronder de individuele Waardigheid en trots-projectplannen, de 
twee voortgangsrapportages van het programma Waardigheid en trots, ruimte in 
verpleeghuizen, en de notulen van het jaarlijkse Waardigheid en trots-congres (afgelopen 4 
juli 2016).  
 
De individuele projecten zijn voorafgaand aan het interview – zover als mogelijk – 
samengevat in zogenoemde samenvattingskaarten. Hierin kwamen de volgende onderwerpen 
aan bod: (1) projectkenmerken, (2) visie en doel, (3) doelgroep en beoogd effect, (4) 
regelruimte en stakeholders, (5) interventies en aanpak, en (6) verspreiding, borging en 
governance. Het format voor deze samenvattingskaarten is opgenomen in bijlage 3. 

 

Interviews  

De interviews hadden ten doel om op themaniveau kenmerken van de verandering in beeld 
te krijgen, en tevens ontbrekende informatie op projectniveau te vergaren. Per thema zijn 
interviews gehouden met de themacoördinatoren; in totaal waren dit vijftien interviews. 
Indien meer dan één themacoördinator verbonden was aan een thema, waren beide 
themacoördinatoren aanwezig bij het interview. In onderstaande tabel staat een overzicht 
van de verdeling van themacoördinatoren over de thema’s. Alle 75 projecten zonder 
regelruimte gaan over de driehoek cliënt-mantelzorg-professional. Op basis daarvan zijn 
zes koppels van themacoördinatoren gemaakt die elk circa tien tot twaalf projecten onder 
hun hoede hebben. 
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# Interview Thema # Themacoördinatoren Interviewers 
1 Persoonsvolgende 

bekostiging in de keten 
1 dr. Loraine Busetto 

dr. Carina Pittens 
2 Domeinoverstijgende 

bekostiging 
1 dr. Loraine Busetto  

Wouter van Oord-
Jansen 

3 Persoonsvolgende 
bekostiging in de instelling 

2 dr. Trees Wiegers 
dr. Carina Pittens 

4 Indicatiestelling 1 dr. Trees Wiegers  
dr. Carina Pittens 

5 Kwaliteit 2 dr. Mattanja 
Triemstra 
dr. Loraine Busetto  

6 Kwaliteit 2 dr. Trees Wiegers  
dr. Loraine Busetto  

7 HACCP 1 dr. Mattanja 
Triemstra 
Wouter van Oord-
Jansen  

8 BOPZ 2 dr. Mattanja 
Triemstra 
Kiyomid van der Veer 

9 Specialist 
ouderengeneeskunde 

1 dr. Trees Wiegers  
dr. Mattanja 
Triemstra 

10 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

2 Bernadette Willemse 
Mariël Jurriens  
Danielle Bovenberg 

11 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

2 Marleen Prins 
Danielle Bovenberg 

12 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

2 Marleen Prins 
Mariël Jurriens  

13 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

2 Marleen Prins 
Mariël Jurriens  

14 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

3 dr. Sierk Ybema 
Marleen Prins 
Mariël Jurriens  

15 Driehoek cliënt, 
mantelzorger en 
zorgprofessional 

2 Marleen Prins 
Danielle Bovenberg 

 

 
De interviews waren voorgestructureerd met een standaard interviewleidraad. Deze leidraad 
is op eenzelfde manier opgebouwd als de samenvattingskaarten. De leidraad is opgenomen 
in bijlage 4. De informatie uit de samenvattingskaarten was bedoeld als voorbereiding op het 
interview.  
 
De interviews zijn afgenomen door twee onderzoekers, afkomstig uit verschillende 
kennisinstituten (zie tabel). De interviews namen ongeveer anderhalf uur in beslag en vonden 
plaats bij Vilans. De interviews zijn – na consent – opgenomen en uitgewerkt in 
samenvattingen. Deze samenvattingen zijn voorgelegd aan de themacoördinatoren ter 
accordering.  
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Analyse 

In twee teams van drie onderzoekers (één voor het bredere thema ‘de driehoek’, en één 
voor de overige thema’s) zijn de interviewsamenvattingen en gerelateerde 
projectdocumentatie geanalyseerd. Tussentijds vond op gezette tijden uitwisseling en 
afstemming plaats tussen de twee teams. De analyse is besproken in de projectgroep, 
waarna een afronding plaatsvond.  
 
De projectdocumentatie – de projectplannen zoals beschreven in de samenvattingskaarten – 
en interviews zijn geanalyseerd volgens de principes van thematische analyse9. Dit betreft 
een kwalitatieve analyse methode die relatief gestructureerd en deductief is. In de analyse 
zijn – in lijn met de werkwijze van thematische analyse – zes stappen aangehouden: (1) 
vertrouwd raken met de data, (2) codes maken, (3) gemeenschappelijke thema’s zoeken, 
(4) opnieuw bekijken van thema’s, (5) definiëren en benoemen van definitieve thema’s en 
(6) verslaglegging.  
 
Uitgangspunt voor de analyse waren de onderwerpen uit de samenvattingskaarten en de 
interviewleidraad – deze onderwerpen vormden de initiële codes – en duidelijke 
uitgangsvragen (waaronder de codes zijn ondergebracht): 

1. Wat waren redenen voor zorgaanbieders om mee te doen (motivatie voor deelname) 
met een project aan Waardigheid en trots? 

2. Wat is binnen de projecten van het programma Waardigheid en trots inmiddels op 
gang gebracht? 

3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van de projecten tot nu toe?  
4. Op welke manier en in welke mate worden cliënten betrokken binnen de projecten?  
5. Hoe wordt de regelruimte binnen de projecten gerealiseerd? 
6. Wat draagt naar verwachting bij aan de verspreiding of opschaling van de 

interventie/aanpak die centraal staat in de projecten? 

 

 
 

 

                                                
9 Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis  in psychology. Qual itat ive Research in Psychology , 3  
(2) . pp. 77-101. Available from: http://epr ints.uwe.ac.uk/11735 
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Bijlage 3. Format samenvattingskaart 
 
In de samenvattingskaart is de informatie uit de projectverslagen op beknopte wijze 
samengevat.  
 
 

Naam project binnen 
Waardigheid en trots 

                                                                                

Naam betrokken 
zorgorganisatie(s) 

 

Naam betrokken 
teamcoördinatoren 

 

Naam onderzoeker(s) die 
samenvattingskaart heeft 
ingevuld 

 

PROJECTKENMERKEN 
VISIE EN DOEL  

Wat is het doel van het 
project? (wat wil 
organisatie bereiken?) 

 

Wat is de motivatie? 
Waarom is dit doel 
gekozen? 

 

DOELGROEPEN EN BEOOGD effect 
Op welke doelgroepen 
binnen (en/of buiten) de 
organisatie richt het 
project zich (bijvoorbeeld 
cliënten, zorgpersoneel, 
specialisten 
ouderengeneeskunde)? 

 

Welke doelgroepen zijn 
eventueel betrokken 
buiten de organisatie 
(indien van toepassing)? 

 

Welke verandering beoogt 
het project, indien van 
toepassing gespecificeerd 
naar de doelgroepen? 

 

REGELRUIMTE EN STAKEHOLDERS 
Is er voor dit project extra 
regelruimte nodig? 
(ja/nee) 

 

Zo ja, wat voor extra 
regelruimte is er nodig? 

 

Zo ja, zijn er landelijke of 
regionale stakeholders 
(CIZ, IGZ, ZN, 
zorgkantoren et cetera) 
betrokken om de 
regelruimte te creëren 
(indien van toepassing)? 

 

Zo ja, welke 
maatregelen/acties zijn 
gepland of uitgevoerd om 
de extra regelruimte te 
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creëren (indien van 
toepassing)? 

 
 
 

INTERVENTIES/AANPAK 
Welke interventies worden 
binnen het project 
geïmplementeerd? Welk 
effect wordt er per 
interventie verwacht? 

 

Zijn er concrete 
producten/tools die het 
project wil realiseren? 
(ja/nee) Zo ja, welke? 

 

Is de aanpak gevalideerd? 
Op welke wijze? Welke 
universiteit of ander 
wetenschappelijk instituut 
is betrokken? 

 

VERSPREIDING, BORGING EN GOVERNANCE 
Is er binnen het project 
aandacht voor verspreiding 
naar andere 
locaties/organisaties na of 
tijdens de projectfase?    

 

Zijn er concrete 
maatregelen voor borging 
na het project? 

 

Wie is er 
(eind)verantwoordelijk 
voor het (resultaat van) 
het project? 

 

Wie is/wordt eigenaar van 
eventuele innovatieve 
producten/tools uit het 
project? 

 

Hoe is de 
betrokkenheid/rol van 
cliënten in dit 
project/initiatief 
vormgegeven?  
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Bijlage 4. Interviewleidraad 
 

VISIE EN DOEL 
1. Wat was de belangrijkste reden voor de organisaties met projecten binnen dit thema om 

een plan binnen Waardigheid en trots in te dienen?  
2. Ziet u een gemeenschappelijk doel achter de projecten binnen dit thema? Zijn dit ook 

de doelen die in de projectplannen worden genoemd? 
3. Welke ideeën/noties over kwaliteit van zorg liggen ten grondslag aan de projecten 

binnen dit thema? 
4. In hoeverre zijn er koerswijzigingen binnen de verschillende projecten? 

 

DOELGROEPEN EN BEOOGDE VERANDERING 

1. Wat vindt u binnen dit thema de meest kenmerkende veranderingen die in gang zijn 
gezet? En bij welke doelgroepen? 

2. Worden cliënten in uw ogen voldoende betrokken en hoe wordt hieraan vorm gegeven? 

 

REGELRUIMTE EN STAKEHOLDERS 

1. Is meer regelruimte een voorwaarde voor de projecten binnen dit thema? 
2. Hoe wordt die regelruimte binnen dit thema gerealiseerd?  

 

INTERVENTIES/AANPAK 

1. Zijn de projectplannen een goede weergave van de interventies/aanpak in de praktijk?  
2. Wat gaat in het algemeen heel goed in de projecten binnen dit thema? En wat kan er nog 

beter? 
3. Is alle kennis aanwezig om de verandering goed aan te pakken (aanwezigheid 

kennislacunes)? Aan welke kennis is nog behoefte?  
 

VERSPREIDING, BORGING EN GOVERNANCE 

1. Wat is volgens u de essentie van de beweging die met de projecten binnen dit thema in 
gang is gezet? 

2. Wat zijn volgens u voor de projecten binnen dit thema de belangrijkste 
randvoorwaarden voor verspreiding en borging na de projectfase? 

3. Wie is binnen de projecten binnen dit thema meestal de formeel verantwoordelijke 
partij? En wie voelt zich in de praktijk het meest verantwoordelijk voor een goede 
uitvoering? 

 

TOT SLOT 

1. Zijn er punten die niet aan de orde zijn gekomen in het interview en die u van belang 
vindt te benoemen? 

 
Aandachtspunten interviewer: 
* Als daar nog tijd voor is, loop dan met de themacoördinator per project de vragen in de 
samenvattingskaart door die je niet op basis van de beschikbare documenten in kon vullen.  
* Zijn er projecten waarvoor er witte vlekken zijn (na documentanalyse en na het 
interview) waarvoor een gezamenlijk bezoek met de themacoördinator aan de organisatie 
zinvol is? 
* Vraag toestemming voor opname. 
* Spreek af wanneer de themacoördinator het verslag en de kaarten kan verwachten ter 
check. 

 

 

 


