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De klantbelofte maken 
we waar door te 
werken volgens onze 
werkwaarden. 

Liefdevol 

Deskundig 

  Kleurrijk 

Vindingrijk 

   Verbindend 



Werkwaarden levend maken 

• Elke nieuwe medewerker krijgt bij aantreden Kompas boekje met 
werkwaarden 

• Tijdens bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers worden workshops 
over de werkwaarden aangeboden 

• Er worden binnen alle huizen ‘de weken van de werkwaarde’ 
georganiseerd: weken waarin een werkwaarde centraal staat 

• Leden Raad van Bestuur leggen werkbezoeken af en leggen 
verbinding vanuit de werkwaarden 

 



Visie op zorg 

• Onze zorg en ondersteuning bieden wij met toewijding en plezier, op 
een liefdevolle wijze, omdat wij vinden dat iedereen liefde en 
aandacht verdient 

• Om te weten of onze bewoners en hun familie dit ook                          
zo ervaren, meten wij voortdurend de                                                                      
tevredenheid.     

• QDNA is de tool die ons hier bij helpt                                                                         



Aanleiding QDNA 

Voorheen:  

 

• Interne tevredenheidsmeting; 1x per jaar 

• Cliëntenraadpleging (CQi); 1x per jaar 

• Vragenlijst bepaald door landelijke richtlijn. 

• Hoge registratielast medewerkers: 
• Uitzetten papieren enquêtes  
• Inkloppen data in systeem (iTask) 
• Analyseren resultaten  

• Opvolgtijd lang 

 
 



Aanleiding QDNA 

• Argos Zorggroep wil ieder moment van de dag kunnen verbeteren op 
basis van kwaliteitsinzichten. 

• De zorgprofessional wil en kan zelf verbeteren.  

• De cliënt in positie brengen. Zij geven input op de vraagstelling, 
ervaringen, resultaten en de opvolging.  



Opzet QDNA 

• Applicatie QDNA 

• Ipads 

• Kort cyclische meting 

• Real time (= direct) inzicht in resultaten 

• Laagdrempelige, aansprekende wijze meten  

   van de tevredenheid van cliënten en vertegenwoordigers 

• Verbeteracties snel en gericht initiëren zodat de tevredenheid over de 
zorg- en dienstverlening wordt geoptimaliseerd.  

 





Dataverzameling (1)  

Hoe  

• Ipad in zuil en losse iPads 

• Geen vaste frequentie, op continue basis 

  *Aanbieden cliënt / vertegenwoordiger in ICO 2x per jaar 

• Losse ipads onder begeleiding medewerker 
cliëntenservicebureau.  

• Banner  om aandacht op te vestigen  

• Direct zichtbaar in resultaten-dashboard  

• Refereren aan Zorgkaart NL  

 



Dataverzameling (2)  

Wat 

• Vaste set aan stellingen 

• Wisselende set aan stellingen per kwartaal 

• Gericht op een specifiek thema per kwartaal 

• Antwoordschaal overeenkomstig rapportcijfer 0-10 

• Stellingen afgestemd op type zorgaanbod  

   en respondent  

• Werkgroepjes formuleren stellingen; deelname CCR 

• Teams kunnen zelf aanvullende stellingen bedenken.  





Resultaten algemeen   

• Data ‘realtime’ beschikbaar in digitaal dashboard 

• Inloggegevens per locatie  

• Weergave op diverse niveaus 
• Argosbreed 

• Locatie 

• Afdelingsniveau 

• Onderscheid in resultaten op basis set en wisselende set  

• Antwoord op open vragen inzichtelijk  

• NPS is eenvoudig te benchmarken 
 



Dashboard  



Dashboard 
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Dashboard 



Resultaten Argosbreed 

• Gemiddelde waardering Argosbreed: 8,0  

• Totale N: 1316 

• NPS: +42 (52% is promotor) 

• Voorbeelden van suggesties ter verbetering – open vraag - :   

“Geen. Kon geen beter plek voor mijn moeder wensen om haar laatste 
dagen door te mogen brengen. Veel warmte en de verpleging is heel 
liefdevol” 

“Als het mogelijk is wat meer mannen activiteiten, zou zeer welkom 
zijn” 

“Digitaal netwerk voor mantelzorgers” 

 

 



Opvolging QDNA   

• Digitaal dashboard wordt structureel besproken op locatie; 

• Kwaliteitsondersteuner op locatie biedt ondersteuning bij 
interpretatie gegevens; 

• Digitaal dashboard wordt gedeeld met de lokale cliëntenraden;  

• Indien aangegeven, persoonlijke opvolging feedback 
cliënt/vertegenwoordiger door zorgmanager of teamleider; 

• Eenmaal per kwartaal inzage en bespreking dashboard met leden 
CCR. 



Mogelijkheden  

• Mocht er landelijk een verplichte vragenlijst (vergelijkbare CQi) 
uitkomen, dan kunnen we deze inbouwen; 

• Benchmark met andere organisaties is mogelijk (o.a. Careyn, 
Florence); 

• Vragenlijsten zoals bijvoorbeeld dinerproject  

• Deelname aan Transparantietraject Zilveren Kruis ‘Goede zorg 
zichtbaar maken’ – kort cyclisch meten ter vervanging CQ-index.   
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