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1. Achtergrond participerende audit  

 

Uw organisatie 
Dit auditrapport betreft een initiële audit van de thuiszorg van QuaRijn. In een initiële 

audit stellen auditoren de kwaliteit van zorg vast aan de hand van kwaliteitswijzers. Het 

is de eerste stap in de auditcyclus. Zie het als een eerste aflevering in de film over de 

kwaliteit van thuiszorg van uw organisatie. 

De audit is deels op alternatieve wijze uitgevoerd in verband met Covid-19. De 

waardendialoog, bevindingendialoog, themagesprekken en de basis op orde hebben 

online plaatsgevonden. Gebruikte hulpmiddelen zijn: beeldbellen via Teams. 

QuaRijn is een organisatie voor langdurige zorg (VVT) in de gemeenten Bunnik, Rhenen, 

Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Met 1.600 medewerkers en 600 

vrijwilligers biedt QuaRijn intramurale zorg op 17 woonzorglocaties en heeft zij 8 

regionale wijkteams. Deze audit gaat over de 8 wijkteams van QuaRijn. 

Van deze wijkteams zijn er drie teams voor wooncomplexen voor zelfstandig wonende 

ouderen die het zogenaamde Volledig Pakket Thuis ontvangen. Dat zijn Over het Spoor, 

Hollandia Staete en Entrada. De wijkteams geven onder andere dagelijkse persoonlijke 

verzorging, verpleging, begeleiding in de dagstructuur en bij welzijnsactiviteiten in enkele 

wooncomplexen en thuiszorg aan cliënten die geheel zelfstandig zijn. 

 

De geauditeerde wijkteams van QuaRijn 

 

1. Wijkteam Wijk bij Duurstede (Langbroek, Cothen) 

2. Wijkteam Bunnik (Odijk, Werkhoven) 

3. Wijkteam Doorn (Driebergen, Maarsbergen, Maarn) 

4. Wijkteam Leersum/Amerongen (Overberg) 

5. Wijkteam Rhenendael (Veenendaal, Rhenen, Elst, Renswoude) 

6. Wijkteam Over het Spoor  

7. Wijkteam Hollandia Staete  

8. Wijkteam Entrada 

 

 

In deze audit is in het documentatiespoor gewerkt met de werkvorm basis op orde. In 

het verhalenspoor zijn er narratieve interviews afgenomen, er zijn themagesprekken 

gevoerd en er is een gesprek geweest met naasten en cliënten. In het observatiespoor 

zijn er middels de werkvorm ‘shadowing’ observaties gedaan en zijn er twee online team-

bijeenkomsten geobserveerd. Daarnaast zijn er dialogen gevoerd om waarden vast te 

stellen en bevindingen te delen. Auditoren en de organisatie hebben op basis van hun 

bevindingen een vragenlijst ingevuld ten behoeve van een impactmeting. Documentatie, 

interviews, groepsgesprekken, observaties, de dialogen en de impactmeting vormen met 

elkaar de input voor dit rapport. 

 

Omdat de scope van de audit is uitgebreid tijdens de audit, hebben er aanvullend 

werkvormen plaatsgevonden en een aanvullende bevindingendialoog. 
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Belangrijke waarden 
In een eerste verkenning en in de waardendialoog heeft de kernauditor vanuit 

verschillende perspectieven opgehaald welke de belangrijke waarden voor uw organisatie 

zijn.  

QuaRijn heeft vier kernwaarden: dichtbij, nieuwsgierig, met vertrouwen en gedreven die 

leidend zijn in de wijze waarop u uw zorg organiseert en aanbiedt. In uw missie geeft uw 

organisatie aan een betrouwbare en betrokken zorgaanbieder te willen zijn waarbij de 

cliënt het vertrekpunt is. Samenwerken en dichtbij in zorg worden daarbij expliciet 

genoemd als belangrijke waarden om zorg op maat te kunnen bieden. In haar visie 

spreekt zij over levenskwaliteit en menselijke waardigheid. Aanvullende waarden die in 

de visie worden genoemd zijn continu verbeteren door te ontwikkelen en te investeren in 

scholing. In de (online)communicatie zien we de term toekomstbestendig vaker terug. 

Door meerdere aanwezigen werden deskundig en innovatief genoemd als belangrijke 

aanvullende waarden. 

“Het zit in ieder geval heel erg in het contact, een persoon durven zijn en in contact met 

de ander ervoor durven te gaan staan. En dat je verder kijkt dan alleen maar 1 op 1 en 

dat je ook kijkt naar wat voor een consequenties heeft dat. Ook kijkt naar; o, wat is er 

nog meer in de wereld te halen. Dat je een soort ambitie hebt naar buiten en dat je je 

verder wil ontwikkelen. Dat is de essentie. Dat vangt zich in de waarden. Dat is de kern.” 

(zorgmedewerker, dialogenspoor)  

Genoemde waarden zijn herkenbaar in de organisatie en worden ook expliciet door 

medewerkers aangehaald. In de door deelnemers genoemde waarden lijkt samen als een 

kapstok te dienen voor de vier kernwaarden. 

“Waar onze kracht zit, dat zit in het ‘samen’ van de medewerkers. Dat zit in het contact 

tussen cliënt, medewerker en het spanningsveld wat daar ontstaat, de beweging die daar 

omheen gebeurt samen met de familie, daar zit de kern van ons werk. En niet of we de 

processen nu zo netjes op orde hebben. Kijken naar wat past ons dan wel? Het is niet 

onze stiel om een kwaliteitshandboek te maken wat in de kast verdwijnt en er dan uit 

wordt gehaald op het moment dat er een audit aankomt. Dat voelt niet echt. En dat 

maakt dat we aan het kijken zijn, wat past ons echt.” (wijkverpleegkundige, 

dialogenspoor).  
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Vragen voor de audit 
Bij de start van de audit verkent de kernauditor op welke vragen U middels de audit 

antwoord hoopt te krijgen. U geeft aan de volgende vragen te hebben: 

▪ We hebben enorm ingezet op innovatie, met daarbij specifieke aandacht op het 

thema zelfredzaamheid. Wat zien we bij de mensen gebeuren? Hoe ervaren zij het en 

hoe praten zij erover? Welke verhalen zijn er om op te halen?  

▪ Wat betekent zelforganisatie en bewustwording bij medewerkers?  

▪ Wat is het totaal plaatje als het gaat om kwaliteit van zorg en waar moeten en 

kunnen we aan werken? 

 

Deze vragen zijn meegenomen in de audit. De eerste twee vragen zijn door het 

auditteam met name aan de hand van een themagesprek over zelfredzaamheid verkend. 

Op de 3e vraag geeft de audit als geheel een antwoord. 
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2. Eindbeeld audit 

 

Algemeen 
Vijf jaar geleden heeft u een grote professionaliseringsslag gemaakt in de thuiszorg. Uw 

organisatie heeft op basis van het kwaliteitskader de nieuwe besturingsfilosofie 

QuaRijnlands2.0 ontwikkeld. Deze besturingsfilosofie zet in op zelfstandige wijkteams 

ondersteund met technologische vernieuwing en het stimuleren van zelfoplossend 

vermogen van medewerkers. De verandering die is ingezet, was hard nodig en heeft 

geleid tot een grote kwaliteitsslag: 

“Het was echt een intramurale organisatie die de thuiszorg erbij was gaan doen. Het was 

echt onprofessioneel. De registratie, er was niets geautomatiseerd en voor de thuiszorg 

was dat een drama. Nu hebben zij als eerste een elektronisch dossier (ECD) maar ik heb 

wel gekozen om te investeren in de thuiszorg, daar ligt de toekomst. Professionaliseren 

en fundament onder bouwen, dat hebben we gedaan en dat zie je echt terug. Mensen 

vertelden wat voor een ontwikkelingen zij in hun team hadden doorgemaakt, en dan 

denk ik: nou, wat gaaf!” (bestuurder, verhalenspoor) 

Ook is er een nieuw financieel systeem gekomen. Wijkverpleging is nu veel zichtbaarder 

dan voorheen, zowel extern als intern bij QuaRijn. De wijkteams kunnen nu gezien 

worden als een volwaardige partner in de wijk. Niettemin is de ontwikkeling van de 

wijkteams nog gaande. Zo wordt er gewerkt aan een cliëntenraad in de wijk en is er 

aandacht voor verbetering van de rapportage en de invoering van een nieuw ECD waarbij 

cliënten actief betrokken worden. Daarnaast zet u in op continu leren en ontwikkelen. Zo 

is er een nieuw leerplatform gekomen voor blended learning (REIN) en is de ontwikkeling 

van medewerkers en leren ook opgenomen in jaarplannen van de teams, waarbij eigen 

initiatief van medewerkers wordt gehonoreerd. 

Cliënten zijn tevreden. Zij vinden de zorg prettig en professioneel. Er lijkt veel mogelijk 

op cliëntniveau en in de teams, en de samenwerking binnen de teams loopt goed. Er is 

afstemming tussen medewerkers in lastige situaties. Van de omgang met dilemma’s zijn 

er mooie krachtige voorbeelden. 

Het beeld van uw organisatie is dat van een jonge organisatie met gedreven 

medewerkers. Er is veel openheid in de communicatie, men spreekt elkaar aan en 

bevraagt elkaar en er is een lage drempel naar de bestuurder die van tijd tot tijd 

meeloopt op werkvloer.  

Naast al deze positieve zaken zijn er nog vele ontwikkelpunten waaraan uw organisatie  

kan werken en die verder in dit rapport aan de orde komen. Het grootste en het steeds 

terugkerende punt is het tekort aan medewerkers bij enkele wijkteams en de effecten die 

dat heeft op het willen bieden van continuïteit van zorg en welzijn. U bent zich hiervan 

zeer bewust en werkt eraan. Ondanks dit zwaarwegende punt is het algemene beeld dat 

van een robuuste professionele organisatie als het gaat om de kwaliteit van zorg van 

haar wijkteams. 

Registratieadvies 
De participerende audit PREZO Care is uitgevoerd door het volgende auditteam: 

- Kernauditor: dr. Arienne van Staveren 

- Auditor verhalenspoor: drs. M. Schagen 
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- Auditor observatiespoor: drs. Annie Zijlstra en drs. Angela van Bergeijk 

- Auditor documentatiespoor: drs. Dorine Duwel 

 

De audit is uitgevoerd volgens het keurmerkschema PREZO Care v1 (010119, versie 1). De 

scope van de audit is: Individuele zorg. 

Het uitvoeren van de audit op alternatieve wijze heeft in voldoende mate bijgedragen aan 

de effectiviteit van de audit. 

De kernauditor verklaart namens het auditteam dat er met voldoende diepgang is getoetst. 

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde audit en het resultaat van de impactanalyse 

adviseert de kernauditor namens het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om 

aan de wijkteams van QuaRijn het PREZO Care keurmerk toe te kennen.  

 

 

Verklaring bij het keurmerk 

Perspekt verklaart dat  de wijkteams van QuaRijn veilige en persoonsgerichte zorg 

leveren met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. In de wijkteams van uw 

organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor uw 

cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd. 

De meeste waardering gaat daarbij uit naar het resultaat op het volgende  

impactcriteria: verandercultuur en context  

 

 

Ontwikkelthema’s 
Op basis van de waarnemingen in de audit formuleerde het auditteam de onderstaande 

(aan de impactcriteria gerelateerde) ontwikkelthema’s. Het gaat daarbij om zaken die 

niet goed gaan of beter kunnen of die een perspectief bieden op een aanzienlijke 

verbetering. Soms gaat het om lokale thema’s en soms om thema’s die wijkteam-breed 

of ook landelijk spelen. Het zijn thema’s waar u nu al aan werkt, maar het zijn ook 

thema’s die minder aandacht krijgen. In hoofdstuk 3 onderbouwen we deze 

ontwikkelthema’s met voorbeelden en verhalen. In de box staan de thema’s genoemd.  

 

 

Ontwikkelthema’s voor QuaRijn thuiszorg 

- Continuïteit in zorg 

- Wijkteams op gelijk niveau  

- Team-overschrijdend samenwerken  

- Wegkomen van intramuraal denken in de thuiszorg 

- Doorlopende zorglijnen door samenwerking intramuraal 

- Welzijn thuis structureel inzetten 

- Blijven agenderen en het bewustmaken van omgaan met risico’s  

- Borgen en bestendigen van innovaties 

- Temporiseren in het werken aan vernieuwing 
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Vervolg 
Perspekt voert na toekenning van het PREZO Care keurmerk jaarlijks een audit uit om te 

beoordelen of de keurmerk-houdende organisatie (nog steeds) voldoet aan het 

wegingskader. Er vindt een tussentijdse audit plaats 11 maanden na de initiële audit, en 

22 maanden na de initiële audit is er een eindaudit. De tussentijdse en eindaudit zijn 

beperkt van omvang. 

 

Tijdens de volgende (tussentijdse, c.q. eind)audit wordt op basis van deze audit specifiek 

aandacht besteed aan de in dit rapport genoemde leer- en ontwikkelpunten.   
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3. Organisatie in beeld 

 
Hieronder leest u het verhaal over de kwaliteit van zorg binnen uw organisatie volgens 

het PREZO Care auditteam.  

Het auditteam heeft via verschillende werkvormen verhalen verzameld in uw dagelijkse 

praktijk en op basis daarvan ontwikkelthema’s vastgesteld. Zo hebben auditorenverhalen 

opgehaald, observaties gedaan en vragen gesteld. Er is gekeken naar wat gaat goed en 

hoe zien we dat? Wat vertellen cliënten en familieleden? Wat vertellen medewerkers en 

waar zijn ze trots op? Wat geven zij aan als aandachtspunten en welke gebeurtenissen 

illustreren dat?  

Na afronding van alle werkvormen heeft het auditteam impactanalyses uitgevoerd op 

deze bevindingen. Deze impactanalyse bestaat uit vijf criteria: impact op resultaat voor 

de cliënt, omgaan met dilemma’s, risico’s in beeld, leren en ontwikkelen, verandercultuur 

en context. Zie de bijlage D en E waarin meer informatie wordt gegeven over de 

impactanalyse. 

 

Samen geven deze criteria een integraal beeld over de kwaliteit van de geboden zorg en 

ondersteuning. Daarom nemen we u graag mee aan de hand van deze vijf criteria en 

lichten wij de ontwikkelpunten toe. 

Impact op resultaat voor de cliënt  
Bij dit impactcriterium gaat het om de vraag wat het effect is van al het handelen in de 

organisatie op het resultaat voor de cliënt. Levert de organisatie aan de cliënten wat ze 

beoogt te leveren? En gebeurt dat binnen de kaders van wet- en regelgeving? Zijn de 

omarmde waarden leidend in de gemaakte keuzes?  

 

Het auditteam stelt vast dat de zorg kwalitatief goed is. De teams laten, bij voldoende 

bezetting, een goed samenspel zien van een deskundige mix van medewerkers en 

kloppende roosters. Ook de zorg in spitstijden loopt goed. De zorg die u bij mensen thuis 

verleent, voldoet aan alle wet- en regelgeving. Cliënten zijn tevreden; zij ervaren de zorg 

als goed en voelen zich gezien. Hieronder volgen een aantal voorbeelden daarvan. 

“Ze heeft haar man en twee kinderen verloren en ontvangt hier een luisterend oor voor 

bij de verzorging. Zij is zeer tevreden over de medewerkers van het team, vaste 

gezichten met af en toe een stagiaire. Zij ervaart de lichamelijke verzorging als 

uitstekend en is ook blij met het feit dat er ook bewust naar haar wordt geluisterd als ze 

verdrietig is en het moeilijk heeft en dat hier tijd voor wordt genomen. Ze zegt zelf 

hierover: “Dan kan ik het ook weer aan, daar heb ik hele goede ervaringen mee”. “Ik ben 

echt iemand die niet zwaarmoedig is, ik kan echt de zon wel zien, maar het is me soms 

te veel. Wie het ook is, eigenlijk allemaal, die gaan er even bij zitten en even luisteren en 

daar heb ik echt hele goede ervaringen mee. Dat vind ik zeker zo belangrijk als de zorg, 

en die is ook goed.” (auditor in gesprek met cliënt, verhalenspoor) 

“Een cliënt met dementie en valgevaar was lastig te benaderen. Met het team hebben we 

gekeken naar wat mogelijk was. We hebben alles uit de kast gehaald maar het verliep 

zeer moeizaam. Uiteindelijk hebben we gekeken met welke medewerker mevrouw de 

meeste klik heeft. Het is toen toch gelukt om door middel van het opbouwen van 
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vertrouwen en het voeren van gesprekken mevrouw te laten inzien dat het zo niet meer 

ging alleen thuis. Deze mevrouw heeft toen vrijwillig ingestemd met een verhuizing naar 

een intramurale instelling”. (teamleider) 

“Mevrouw vertelde in ons gesprek diverse malen dat ze het zo belangrijk vindt dat de 

zorgmedewerkers goed naar haar luisteren en dat dit ook gebeurt. Ze gaf ook aan dat ze 

meer is dan haar ziekte en dat ze hier goede zorg voor krijgt maar ook goede 

ondersteuning op haar mentale welbevinden”. (auditor in gesprek met cliënt, 

verhalenspoor) 

 

Ontwikkelpunten 

Op grond van de verschillende observaties en gesprekken reikt het auditteam graag een 

ontwikkelpunten aan. Veel van deze ontwikkelpunten raken aan andere thema’s. In die 

zin is impact op het resultaat van de cliënt een overkoepelend thema. Daarom zijn in 

verhouding veel ontwikkelpunten bij dit thema ondergebracht. 

▪ Wijkteams op gelijk niveau. Het auditteam stelt vast dat de wijkteams nog niet 

allen op eenzelfde niveau zijn. Er zijn soms grote verschillen tussen medewerkers 

als het gaat om stabiliteit, innovatief handelen en leergierigheid. Soms heeft dat 

te maken met de leeftijdsopbouw, soms met het samenspel binnen de teams. Een 

negatieve factor is het personeelstekort dat het voor sommige teams lastig maakt 

om op gelijk niveau te komen. “… het komt ook omdat de teams zo anders zijn…” 

“… er is gewoon een structureel tekort…”(teamleider, verhalenspoor). 

▪ Team-overschrijdend samenwerken. Dit betreft de samenwerking met partners in 

de wijk om op andere punten verlichting, verbetering en ontwikkeling te krijgen 

zoals betere aansluiting, tekort aan medewerkers, omgaan met technologie en 

leren van elkaar. 

▪ Wegkomen van intramuraal denken in de thuiszorg. Gaat over het loslaten van 

het idee dat thuiswonenden dezelfde aanpak nodig hebben als bewoners van 

tehuizen. Thuiswonenden zijn zelfredzaam. Thuiszorg moet erop gericht zijn dat 

zoveel mogelijk te continueren. 

▪ Doorlopende zorglijnen door samenwerking intramuraal. De samenwerking met de 

intramurale zorg kan veel beter met het oog op cliënten die van extramuraal naar 

intramuraal gaan en met het oog op leren van elkaar tussen medewerkers  

intramuraal en extramuraal. 

▪ Welzijn thuis structureel inzetten. De aandacht voor welzijn is nu aanvullend maar 

kan een meer structurele en daarmee preventieve rol vervullen, waarbij gedacht 

kan worden aan samenwerking met intramuraal. 

 

Omgaan met dilemma’s  
Bij dit impactcriterium gaat het om de vraag: in hoeverre de organisatie erin slaagt om 

te werken met waarden, regels en dilemma’s, met als doel persoonsgerichte zorg bieden. 

Is er door de hele organisatie heen bewustzijn van de vele dilemma’s die medewerkers 

tegenkomen in de dagelijkse praktijk? Worden deze dilemma’s herkend én met elkaar 

besproken?  

 

In het omgaan met dilemma’s laten de wijkteams zien dit goed te kunnen. De organisatie 

steunt dit door mee te denken in voorzieningen als hulplijnen, 
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deskundigheidsbevordering, en in te zetten op samenspel in teams. Onderstaand 

schetsen we enkele voorbeelden van dilemma’s en de omgang daarmee. 

 

▪ Zeggenschap of bemoeizucht?   

Mondige cliënten en mantelzorgers vragen en eisen soms (te)veel waarbij zij geen 

rekening houden met wat tot de taak van medewerkers behoort. In plaats van een 

constructief samenspel ervaren medewerkers zeggenschap van cliënten en naasten als 

bemoeizucht. Uw organisatie ondersteunt haar medewerkers daarin goed door hen te 

leren hoe hier mee om te gaan middels leren en opleiden. Een stap is te maken in het 

leren ombuigen van bemoeizucht naar participatie. Dat betekent het op een andere 

manier betrekken van (met name) mantelzorgers en familie. 

 

“Het heeft me wel heel veel tijd en energie gekost om de mantelzorgers in te laten zien 

wat is nu eigenlijk thuiszorg?” (teamleider, verhalenspoor)   

 

▪ Diffuse verantwoordelijkheid 

In samenwerking van het wijkteam met andere professionals (zoals behandelaren, 

welzijnsmedewerkers, maar ook vrijwilligers e.d) zijn verantwoordelijkheden soms 

diffuus:  

 

“Veel instanties zijn betrokken bij dit echtpaar, dus is samenwerking van belang, terwijl 

je wel steeds duidelijk voor ogen moet houden, waar de verantwoording ligt.” 

(zorgmedewerker, verhalenspoor).  

 

U weet hier steeds goed mee om te gaan.  

 

▪ Clienttevredenheid of stimuleren zelfredzaamheid?  

Zelfredzaamheid is het doel maar soms is het daarbij helpend mensen even te verlichten.  

“Ze zijn toch al zelfredzaam, want ze wonen zelfstandig” (zorgmedewerker, 

verhalenspoor).  

Dan gaat het erover waar het stimuleren van zelfredzaamheid in die specifieke situatie op 

is gericht. Is zelfredzaamheid gericht op zorg of op welbevinden? En doe je dan wat de 

cliënt graag wil of wat jij denkt dat goed is?  

“Ik ben heel oud, doe jij het maar”. (cliënt, observatiespoor) 

“Voorheen deed ik steeds allerlei kleine dingen, afwasjes bijvoorbeeld. Door het met hen 

te bespreken zijn de cliënten er ook zelf over na gaan denken en bedachten dat ze het 

gewoon ook zelf konden. Het was er eigenlijk een soort van ingeslopen.” 

(zorgmedewerker, verhalenspoor). 

Ontwikkelpunten 

Het belangrijkst ontwikkelpunt van deze audit is Continuïteit in zorg. Dit betreft het 

structurele tekort aan personeel, dat leidt tot wisseling van medewerkers en het werken 

met externe invalkrachten (flexers); roosters die laat rond zijn of nog wijzigen; en 

onheldere informatievoorziening aan cliënten. Cliënten hebben daar klachten over: hier 

als dilemma geschetst omdat het probleem samenhangt met een veel groter 

maatschappelijk arbeidsvraagstuk. U laat niettemin zien dat dit onder haar aandacht is. 

In november 2019 bent u een eigen opleiding gestart voor verzorgend personeel bieden 

waarbij de leerlingen werken en studeren combineren, maar ook herintreders zijn 
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welkom. Corona is daarnaast een complicerende factor. U heeft het HIP door de steeds 

veranderende richtlijnen 'spot on' gemaakt. Er is een continuïteitsplan, waarin wordt 

vastgelegd wat te doen als een deel van je personeel uitvalt. Wat doe je nog wel en wat 

niet meer? Dit ontwikkelpunt is daarmee volop in beeld maar blijft aandacht vragen. 

 

Risico’s in beeld 
Bij dit impactcriterium gaat het om de vraag: in hoeverre de organisatie op verschillende 

niveaus de risico’s in beeld heeft. Hoe beheersen én adresseren ze deze? 

Een eerste punt hierbij is de vraag in hoeverre het scholingsbeleid van QuaRijn is 

afgestemd op de huidige omstandigheden van het werken in de thuiszorg met steeds 

complexer zorg en dementie en/ of ongekend gedrag. QuaRijn zet binnen haar 

mogelijkheden stevig in op leren en ontwikkelen. Met het werken aan een goede mix in 

de teams waaronder verpleegkundigen komt QuaRijn aan deze toenemende complexiteit 

tegemoet. Een ander voorbeeld gaat over risico’s in relatie tot verantwoordelijkheden. 

Een voorbeeld betreft een cliënt met gevaarlijk overgewicht, waarbij het terugbrengen 

niet lukt. Een dilemma daarbij is de vraag: waar ligt de grens voor wie? Is het eigen 

verantwoordelijkheid of is het een risico waar de thuiszorg iets mee moet? QuaRijn pakt 

dit op door dit met de cliënt te bespreken en het goed in de gaten te houden en 

tegelijkertijd ook in het team te bespreken hoe hierin te handelen. Het voorbeeld staat 

niet op zichzelf. QuaRijn laat zien dat er veel overleg en communicatie in teams plaats 

vindt waarin risico’s worden besproken.  

 

Een derde voorbeeld is van een wijkverpleegkundige van een cliënt met dementie en 

valgevaar waarbij het lastig was om deze goed te benaderen: 

 

“Ik nam het mee naar huis met de gedachte: hoe kan ik dat nu veranderen? Ik zocht 

daarover dagelijks contact met de huisarts en de casemanager. Mijn medewerkers gaf ik 

als advies: rapporteer elk zorgmoment. Dat is heel belangrijk in deze thuissituatie omdat 

die eigenlijk niet meer veilig is. Dat hebben ze ook gedaan. Via de SOEP methode. Ik kon 

niet veel meer doen want de casemanager was niet van QuaRijn. Haar wens is 

gerespecteerd om die te houden omdat ze die al jaren had, maar hier luisterde mevrouw 

ook niet naar. Zij wilde niet naar een zorginstelling. Totdat ze op een ochtend op de 

grond gevonden werd. Ik werd door een collega gebeld, wat kunnen we nu nog inzetten? 

We hebben toen in ons team gekeken: met wie heeft ze nu het meest een band en die is 

heel laagdrempelig met mevrouw gaan praten. Toen zei mevrouw: je hebt eigenlijk wel 

gelijk. Ik val elke keer en het is hier niet veilig. Door een heel rustig gesprek met 

mevrouw aan te gaan wilde ze uiteindelijk wel vrijwillig verhuizen en is ze vrijwillig 

opgenomen omdat het thuis niet meer kon. Je kon niets meer inzetten, we hadden alles 

al ingezet. Door bejegening en empathische benadering is het toch gelukt.” 

(wijkverpleegkundige, verhalenspoor) 

 

Ook onderstaande voorbeelden laten dat medewerkers risico’s in beeld hebben en daar 

over nadenken hoe daar mee om te gaan:  

 

 “Een situatie waar wij als medewerkers in de praktijk tegenaanlopen, is de vraag of de 

thuiszorg in de woning van de cliënt het medicijnkastje op slot mag doen, risicovolle 

spullen mag verwijderen, verplaatsen, aanpassen of anders mag organiseren. We kijken 

steeds wat we wel kunnen doen.” (teamleider, verhalenspoor) 
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 “Ik kom vaker tegen dat de huisarts niet wil ingrijpen maar ik de situatie risicovol vindt. 

Wat doe je dan? Hoe handel je op situaties waarin er geen landelijk beleid is vastgesteld. 

We blijven het maar aan de orde stellen en zoeken wegen om erger te voorkomen.” 

(teamleider, verhalenspoor) 

 

 

Ontwikkelpunten 

Op grond van de verschillende observaties en gesprekken heeft het auditteam geen 

specifieke ontwikkelpunten vastgesteld. Er is oog voor risico’s en de meeste 

medewerkers gaan daar deskundig mee om. De ontwikkeling zit hier op het blijven 

agenderen en bewustmaken van hoe met risico’s om te gaan, met name daar waar de 

continuïteit in teams minder is gewaarborgd en flexwerkers taken op zich nemen. 

Leren en ontwikkelen 
Bij dit impactcriterium gaat het om de vraag: in hoeverre uw organisatie reflecteert op 

en leert van kritische incidenten (concrete ervaringen die men als overwegend positief of 

juist als overwegend negatief heeft ervaren) en richtinggevende voorbeelden. Gebeurt 

dat structureel? Worden medewerkers getraind en gefaciliteerd in het werken met 

waarden, regels en dilemma’s? Hoe staat het met de zelfreflectie, met onderling feedback 

geven en ontvangen, met fouten mogen maken en daarvan mogen leren. In dit criterium 

kijken we dus vooral naar een lerende houding en een lerende cultuur. Leren in relatie 

tot innoveren komt bij het volgende punt aan de orde.  

 

Het auditteam stelt vast dat met de grote verandering naar wijkteams en het beleggen 

van verantwoordelijkheid bij de teams er van het begin af aan aandacht is gegeven aan 

leren en ontwikkelen waardoor er een open en lerende cultuur is.  

 

“Een cliënt vertelde dat er speciaal voor haar suprapubiscatheter verzorging 3 

medewerkers van het team een scholing hebben gevolgd zodat ze niet meer van een 

ander team gebruik hoefden te maken om haar catheter te vervangen. Zorgmedewerkers 

hebben mij verteld dat hiervoor zelfs voor hen een speciale module is ontwikkeld want 

die bestond nog niet binnen QuaRijn.” (auditor in gesprek met cliënt, verhalenspoor) 

 

Ontwikkelpunten 

Op grond van de verschillende observaties en gesprekken ziet het auditteam geen 

expliciete ontwikkelpunten anders dan het door-ontwikkelen op de ingeslagen weg. Een 

kleine kanttekening betreft de aandacht voor medewerkers die hun werk niet als 

levensvervulling zien en een continue druk ervaren die niet helpend is bij het ernstige 

tekort aan personeel. Ambitie en medewerkerstevredenheid komen hier op gespannen 

voet te staan.  

 

Verandercultuur en context  
Bij dit impactcriterium gaat het om de vraag: wat de invloed is van organisatiecultuur en 

organisatiecontext op de geleverde kwaliteit. Welke cultuurelementen spelen een 

belangrijke rol? Wat is de context van de organisatie? 
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Het auditteam stelt vast dat er een grote ambitie tot innoveren en ontwikkelen is op het 

niveau van bestuur en management dat graag kansen ziet en pakt:  

“De complexiteit in de wijk neemt maar toe en er liggen enorm veel kansen ook om de 

ziekenhuizen te ontlasten. We willen graag de grote zorgvraag in samenspel met de wijk 

oppakken. Met mantelzorgers en wijkbewoners samen te gaan doen. Dat vind ik een 

mooie uitdaging.” (bestuurder, dialogenspoor) 

Ook op de werkvloer zien we deze ontwikkelingsgerichte attitude terug.   

“Ik werk al 8 jaar voor QuaRijn. Er is al heel veel verbeterd in de organisatie. 

Bijvoorbeeld het teamplan. Dat begon eerst met 2 A4tjes en nu hebben we het 

professioneel uitgewerkt met doelen, met interventies en het is gekoppeld is aan het 

kwaliteitskader wijkverpleging. Daarin wordt zelfredzaamheid heel erg meegenomen.” 

(thuiszorgmedewerker, verhalenspoor)  

“Als wijkverpleegkundige moet je best creativiteit zijn om de mensen zo lang mogelijk 

thuis te laten wonen, dat geeft wel veel voldoening als het lukt. We kunnen hierbij 

gebruik maken van een vrijwilliger. Bijvoorbeeld: iemand krijgt huishoudelijke hulp via de 

Wmo, doet zelf nog wel wat maar die heeft ook een vrijwilliger, die komt helpen met 

strijken. Dat hebben wij dan ingezet en dat loopt dan weer vanzelf, dus dat zijn dingen 

die echt zijn veranderd.” (wijkverpleegkundige, verhalenspoor) 

Soms lijken er twee werelden te bestaan: die van QuaRijn als innovatieve organisatie en 

die van QuaRijn als verlener van goede zorg. Om te zorgen dat deze verschillende 

werelden beter op elkaar aansluiten hebben alle teams aandachtsvelders voor 

verschillende thema's. Zij zorgen voor inhoudelijk aankaarten van hun thema in het team 

(planning, doelstellingen formuleren, acties uitzetten en resultaten borgen).  

Ook organisatie-breed verandert er veel. Op moment van schrijven is er een grote 

innovatie gaande: de overstap van CURA naar ONS. In het kielzog van deze overstap 

worden de procedures inhoudelijk opnieuw beoordeeld en aangescherpt waar nodig.  

“MIC-meldingen gingen via CURA in de workflow waardoor medewerkers actief een 

melding kregen als ze iets met het gemelde incident moesten. In ONS is het werkproces 

anders; er wordt (nog) geen melding gestuurd. Medewerkers komen (nog) niet actief in 

actie omdat ze gewend zijn vanzelf een melding te krijgen als ze een bepaald incident 

moeten bespreken. Dit moet nog opgepakt worden; het is een van de hick-ups bij de 

implementatie van ONS.” (manager, verhalenspoor) 

U heeft een nieuw leerplatform REIN dat twee keer in de prijzen is gevallen bij de 

uitreiking van de prestigieuze Learning Technologies Awards. REIN kreeg een gouden 

award in de categorie ‘Excellence of Design of Learning Content’ en een zilveren award 

voor de categorie ‘Best Use of Blended Learning’. De Internationale vakprijs is een 

erkenning voor bijzondere prestaties op het gebied van leertechnologieën die leren en 

veranderen op het werk ondersteunen. (documentatiespoor) 

 

Het auditteam ziet op de werkvloer deze innovaties, de omgang ermee of de doorwerking 

ervan niet altijd goed terug. U bent zich hiervan bewust en heeft derhalve een 

Professionele adviesraad (PAR) in het leven geroepen dat sinds januari 2018 van start is 
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gegaan binnen de organisatie. De PAR geeft advies aan het bestuur en wordt intensief 

betrokken bij het maken van beleidsstukken. De PAR bestaat uit acht vertegenwoordigers 

van verschillende disciplines binnen QuaRijn, zoals behandelaren van het Kennis & 

Behandelcentrum en zorgmedewerkers. Zij krijgen vanuit hun achterban vragen en 

ideeën over innovatieve verbeteringen, die QuaRijn kan inzetten om nog betere zorg te 

kunnen leveren aan de cliënten. 

 

Een ander voorbeeld van verandercultuur in context is de aandacht voor het geven van 

informatie, het ontwikkelen van kennis en het creëren van uitwisseling. Er is een 

adviescentrum voor (beginnende) dementie “Dementheek”, er zijn ontmoetingscentra en 

kennis- en behandelcentra. Ook online bent u aan de tijd. De organisatie heeft de 

zoekfunctie online goed op orde: bijna alles leidt naar QuaRijn.nl en naar 

krantenartikelen die duidelijk in samenwerking met de pers zijn gemaakt. Verder zijn er 

veel verwijzingen naar arbeidsmarkt en wel 10 naar websites van ICT-bedrijven waar u 

zaken mee doet. Ook online valt op dat U innovatief bent, vooral met technische 

middelen en rond leren en scholing, dat valt op omdat er veel over terug is te vinden. 

(documentatiespoor) 

 

Het auditteam stelt vast dat er een actieve verandercultuur is, waarin sterk ingespeeld 

wordt om de context. De ontwikkelpunten richten zich met name op het goed meekrijgen 

van medewerkers en het eigen maken van verandering. 

Ontwikkelpunten 

▪ Borgen en bestendigen van innovaties. U bent innovatief in houding en initiatief maar 

het borgen ervan roept nog vragen op. Veel initiatieven gaan heel voortvarend van 

start, maar hoe laat je het op de werkvloer landen? Hoe kun je zorgen dat het werken 

met nieuwe ECD en centraal dashboard gericht op kwaliteitsverbetering: niet alleen 

een invuloefening is maar dat medewerkers er lerend mee omgaan. Er wordt nu al 

gewerkt met aandachtsvelders en een hulplijn maar er is nog werk te doen. 

▪ Temporiseren. Dit punt hangt direct samen met het vorige punt. Soms wilt u te snel 

en gaat dan voor de troepen uit, het is dan lastig om de medewerkers goed mee te 

krijgen. Hoe kun je zorgen dat je niet te snel gaat en tegelijkertijd goed aan de tijd 

blijft? Bij QuaRijn wordt hard gewerkt aan technologische ontwikkeling en 

vernieuwing van zorg en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Maar het 

tegelijkertijd  zorgen dat de hele organisatie meekomt en het nieuwe eigen maakt, 

vraagt nog aandacht. Dat betekent ook gas terugnemen en temporiseren.   
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4. Uitkomsten impactanalyse – een grafische impressie  

 
Diverse grafieken ondersteunen het verhaal over de kwaliteit van zorg uit hoofdstuk 3. 

Deze grafieken zijn het resultaat van de uitgevoerde impactanalyse. De overtuigingen 

van alle auditoren uit het team – zowel de sporenauditoren als de kernauditor – zijn in 

deze analyse meegenomen.  

 

De grafieken geven informatie over de mate waarin de leden van het auditteam er al dan 

niet van overtuigd zijn dat al het gezamenlijk handelen in uw organisatie leidt tot goede 

zorg. Ze geven een beeld van de verschillende aspecten van kwaliteit die zijn 

waargenomen tijdens de audit. Ook geven ze richting aan de mogelijkheden voor 

ontwikkeling en de gebieden waar ruimte is voor het verder vormgeven van de ambities 

van de organisatie. In bijlage D vindt u de onderbouwing van de opbouw van deze 

grafieken. 

 

Eindbeeld en gemiddelde uitkomst dialogen en sporen op impactcriteria 
 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft het eindbeeld op basis van het gezaghebbende oordeel van 

de kernauditor (rood) en het gewogen gemiddelde van de uitkomsten van de sporen en 

dialogen samen (blauw), op basis van de impactcriteria. Daarbij is zichtbaar dat het 

eindbeeld en de gemiddelde uitkomsten van de sporen elkaar niet veel ontlopen. Anders 

gezegd: het beeld van Het eindbeeld van de kernauditor en dat van de sporenauditoren 

komt dicht bij elkaar in de buurt. De waarderingen zijn ruim voldoende tot goed op alle 

criteria. Leren en ontwikkelen wordt het hoogst gewaardeerd, verandercultuur in context 

en impact op het resultaat van de client volgen daarna. Er zijn geen noemenswaardige 

verschillen gezien in het beeld dat uit de verhalen naar voren komt. De bevindingen 

lijken daarmee zeer congruent. 

 

Toelichting per impactcriterium: 

▪ Verandercultuur in context: Het criterium waarop de thuiszorg van uw organisatie het 

hoogst is gewaardeerd en wat ook vanuit de verhalen goed naar voren komt. 

Impact op het resultaat voor de cliënt

Omgaan met dillemma's

Risico's in beeld

Leren en ontwikkelen

Verander cultuur en context

Eindbeeld Gemiddelde van sporen en dialogen
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Opmerkelijk is dat het eindbeeld en de sporen een gelijke waardering hebben. Dat 

betekent dat wat de kernauditor in de organisatie ziet, congruent is met de uitvoering 

▪ Impact op resultaat voor de cliënt: een mooi hoge waardering. Het eindbeeld van de 

kernauditor is iets lager dan dat van de sporen. Maar over het geheel genomen zijn 

cliënten heel tevreden en is de zorg passend en persoonsgericht. 

▪ Leren en ontwikkelen: Ook hier een mooie en herkenbare waardering. De kernauditor 

waardeert dit criterium hoger dan de sporenauditoren. De kernauditor ziet wat er in 

de organisatie structureel wordt ondernomen om de organisatie op niveau te houden 

en te brengen. Dat is in de waardering meegenomen. 

▪ Risico’s in beeld: Het eindbeeld is ruim voldoende. De kernauditor waardeert dit 

impactcriterium in haar eindbeeld iets lager dan de sporenauditoren. De verklaring 

daarvoor is dat op basis van bevindingen van de aanvullende audit bij de teams die 

eerder niet waren meegenomen, het eindbeeld iets kritischer werd dan het eerdere 

beeld, met name door de beschikbaarheid van voldoende personeel en het risico op 

continuïteit in zorg. 

▪ Omgaan met dilemma’s. Hier is ook het eindbeeld van de kernauditor iets lager dan 

dat van de sporen. Ook hier is de bijstelling op basis van de aanvullende 

auditactiviteiten gemaakt. Niettemin is dit onderdeel ruim aan de maat. 

 

Beeld van impactcriteria vanuit de verschillende sporen 
 

 
 

Grafiek 2 zoomt in op het gemiddelde van de uitkomsten van de sporen (blauwtinten), op 

basis van de impactcriteria. Deze grafiek schetst een beeld waarin de waarderingen per 

criterium kleine variaties laten zien. Het verhalenspoor is het hoogst gewaardeerd op de 

meeste criteria, het documentatiespoor het laagst. De verklaring daarvoor is dat dit in 

documentatie minder naar voren komt en hierin het minst een bijdrage levert. De 

verschillen zijn echter niet noemenswaardig. Wel valt op dat Quarijn een zeer gedreven 

ambitieuze organisatie is. 

Impact op het resultaat voor de cliënt

Omgaan met dillemma's

Risico's in beeld

Leren en ontwikkelen

Verander cultuur en context

Verhalen spoor Observatie spoor Documenten spoor
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Eindbeeld en gemiddelde uitkomst dialogen en sporen op kwaliteitswijzers 
 

 
 

Grafiek 3 geeft het eindbeeld op basis van het gezaghebbende oordeel van de 

kernauditor (rood) en het gewogen gemiddelde van uitkomsten en dialogen samen 

(blauw), op basis van de kwaliteitswijzers. Daarnaast wordt de gemiddelde uitkomst van 

de dialogen en auditsporen weergegeven. Zo is uit de kwaliteitswijzers af te leiden op 

welke aspecten gestuurd kan worden om de ambities van de organisatie te 

verwezenlijken. Daarbij is zichtbaar dat  de rode en blauwe waarderingen heel dicht op 

elkaar zitten. Daarnaast is ook het beeld van de verschillende kwaliteitswijzers heel 

gelijkmatig. In percentages schommelt het allemaal rond de 70% en is daarmee een 

goede uitkomst die ruimte laat voor verdere ontwikkeling. In onderstaande toelichtingen 

bij de kwaliteitswijzers volgen wat voorbeelden en citaten uit de audits die bovenstaande 

grafiek ondersteunen. 

 

Toelichting per kwaliteitswijzer: 

 

Inclusief samenwerken  

Samenwerken binnen teams en de thuiszorgpoot van Quarijn gaat goed. Ook de 

ondersteuning van de centrale organisatie is helpend. Winst is te halen in de  

samenwerking met verpleeghuizen op doorstroming en welzijn. Hieronder twee 

voorbeelden van wat goed gaat: 

“Vanuit de medewerkers wordt op diverse niveaus aan mij verteld dat ze een goede 

samenwerking belangrijk vinden en dat hier ook aandacht voor is. Zowel op teamniveau 

als op managementniveau. Dat er een er een structuur van onderling overleg en 

Persoonsgerichte zorg

Werken met waarden & regels

Inclusief samenwerken

Vakmanschap

Sensitieve bedrijfsvoering

Vitale cultuur

Eindbeeld Gemiddelde van sporen en dialogen
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uitwisseling is. En dat regelmatig besproken wordt: hoe doen we het?.” (teamleider, 

verhalenspoor). 

“Het viel mij op dat er congruentie is binnen de organisatie met betrekking tot open 

communicatie. Zowel de gesprekken met de zorgmedewerkers als het management of 

ondersteuning spreken zelf ook heel open over hun werkzaamheden en het woord 

vertrouwen is in heel veel gesprekken gevallen als het ging over samenwerken.” (auditor, 

observatiespoor) 

Voorts valt op dat er relatief weinig terugkomt in de verhalen en observaties over het 

samenspel met naasten en mantelzorg. Ook in alle informatie die online te vinden is  

wordt familie sporadisch genoemd. Alleen in de missie geeft u aan zich te richten op 

ouderen, hun naasten en hulpverleners in de regio. Van alle onlineverhalen van 

bestuurders/RvT komt het woord ‘familie’ één keer voor in de zin: De mooiste beloning is 

voor mij de dankbaarheid die de organisatie van bewoners en familie ontvangt. 

 

Persoonsgerichte zorg  

De zorg is gemoedelijk en ondersteunend zonder te veel over te nemen. Een cliënt 

vertelt dat ze veel aandacht van de zorgverleners krijgt als ze verdrietig of geraakt is 

door de verliezen die ze heeft geleden in haar leven. Ze heeft haar man en twee kinderen 

verloren. Ze maken tijd om bij haar te gaan zitten en haar verhaal te horen. 

Er is soms verschil in begeleidingsstijl. Er zijn wel veel vragen over wisseling en de 

stabiliteit van de teams. 

 

Vakmanschap  

Vakmanschap gaat over het professioneel bij de tijd blijven van medewerkers maar ook 

het volgen van ontwikkelingen omtrent het maatschappelijk beeld over goede zorg. 

Daarbij gaat het niet alleen om inhoudelijke deskundigheid maar ook om persoonlijke 

ontwikkeling waarbij het veel gaat over creativiteit en eigen regie. In de gesprekken was 

veel enthousiasme over het feit dat er zoveel aandacht voor deskundigheidsbevordering 

is en het feit dat er vanuit de organisatie veel ondersteuning in werd geboden. Ook heeft 

uw organisatie hier flink in geïnvesteerd wat aangeeft dat u het ook een belangrijk thema 

vindt.  

“De kwaliteitsverpleegkundigen hebben een Prismatraining gehad, waarin ze met elkaar 

hebben geleerd wanneer er sprake is van een calamiteit en hoe deze dan te onderzoeken 

op een structurele manier.” (manager, verhalenspoor) 

Als aandachtspunt wordt vaker genoemd technologie en de omgang ermee. 

 
Vitale cultuur 

In de verhalen die medewerkers vertellen zien we veel openheid en vertrouwen in de 

organisatie en in teamleden onderling. Ook de mogelijkheid voor medewerkers om een 

psycholoog te spreken m.b.t. het gevoel van angst in deze coronatijd is daar een mooi 

voorbeeld van. Er is veel uitwisseling: 

 
“We kunnen alles tegen elkaar zeggen, leuke en niet leuke dingen. Met vergaderingen en 

teamoverleg zeggen we ook: geef elkaar eens een compliment. Dat doen wij ook.( …) 

Dat is eerst heel awkward zeg maar, maar als iemand het doet, doen we het ook op de 

werkvloer. Dat is echt wel heel erg leuk en dan merk je gewoon dat het een positief 
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effect heeft. het hoeft maar een klein dingetje te zijn en dan wordt het een gewoonte.” 

(zorgmedewerker, verhalenspoor) 

De lijnen lijken kort. Ook met de bestuurder.  

“Bij een lastige casus van een mevrouw met dementie heb ik een hele tijd met haar 

gesproken, over dingen gebrainstormd en hoe dat aan te pakken. Zij (de bestuurder) 

vraagt ook naar de werkvloer en dat is ontzettend leuk dat iemand van hoger op toch 

ook heel veel belangstelling heeft en interesse toont. Dat doet veel. Dan is de drempel 

heel laag als er iets zou zijn dan schroom ik niet om te bellen.” (teamleider, 

verhalenspoor). 

 

Werken met waarden & regels  

Het audit-team ziet geen aanleiding om te twijfelen aan het naleven van formele regels. 

Aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Wel is het zo dat een groot deel van de regels en 

afspraken voor zowel intramurale zorg als thuiszorg geldt, waarbij er bij de 

gesprekspartners soms relatief weinig zicht is op hoe dit in de thuiszorg uitpakt. Zo zijn 

er weinig MIC-meldingen uit de thuiszorg. Het is niet helemaal duidelijk of er geen 

incidenten zijn of dat ze niet worden gemeld.  

- De vergelijkende basislijst PREZO Care Documentatiespoor (Basis op orde) is door 

drie groepjes van medewerkers ingevuld. Alle drie zijn ze van mening dat QuaRijn 

Thuiszorg de basis op orde heeft. Voor geen enkel onderdeel is nee ingevuld.  

Een zorgmedewerker vertelt dat ze soms afwijkt van landelijke wet- en regelgeving 

zoals bv het uitvoeringsverzoek tensie meten. Daar geeft de organisatie ruimte voor. 

- Wat betreft het werken met waarden en het steeds meer toewerken naar 

zelfredzaamheid is er de afgelopen jaren een professionaliseringslag geweest binnen 

het thuiszorgteam, omdat het team zich in een bestaande flat met een 

verzorgingshuisachtige sfeer bevindt en zich hier ook de meeste cliënten ophouden 

was er de neiging allerlei zaken van de cliënten over te nemen en hier een soort 

routine van te maken. Bijvoorbeeld het afwasrondje, tensiemeetrondje etc. Dit is nu 

niet meer het geval. 

 

Sensitieve bedrijfsvoering 

Sensitieve bedrijfsvoering betreft de hele ondersteuning op het primair proces. Dat 

begint bij organisatie en financiering. De bestuurder geeft aan dat ze soms beslissingen 

nemen die niet volgens het boekje gaan maar wel bijdragen aan goede (thuis) zorg. Zij 

zegt daarover:  

 

“Je hebt het geld in de thuiszorg helemaal niet, wij moeten soms een paar ton 

overhevelen om het voor hen werkbaar te houden. Dan ben je blij dat je meer takken 

van sport hebt waar je dan wat van overhoudt. Het is niet de bedoeling maar we doen 

het wel.” (bestuurder, verhalenspoor) 

 

Een ander voorbeeld van sensitieve bedrijfsvoering is de aandacht voor mantelzorgers. 

Veel mensen zijn thuis afhankelijk van zorg van hun partner, familie, vrienden. Dit noemt 

u mantelzorg. Als de mantelzorg tijdelijk uitvalt als gevolg van vakantie of ziekte kan 

logeren met zorg een uitkomst bieden. Het kan ook zijn dat de mantelzorg doorlopend 
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zwaarbelast is. In dat geval kan het een oplossing zijn dat een cliënt één of meerdere 

nachten uit logeren gaat waardoor de mantelzorger de tijd heeft om ‘op adem’ te komen. 

 

Meldcodes voor huiselijk geweld, kindermishandeling en veilige zorgrelatie moeten 

technisch worden meegenomen in het nieuwe ECD. Vraagstuk is ook 'Hoe halen we dat 

er goed uit? Medewerkers weten wel waar ze iets moeten melden, maar waar het verder 

belegd is, wat de samenhang tussen meldingen is, wordt niet gedeeld. Dit is onderwerp 

van gesprek tussen HR en kwaliteit; er wordt gewerkt aan een helder 

overzichtsdocument voor de teams met daarin alle meldplichtige zaken. 

Verpleegkundigen in het team zien erop toe dat uitvoeringsverzoeken voor voorbehouden 

handelingen onmiddellijk geregeld worden, als er een aanvraag wordt gedaan voor 

thuiszorg. Dit wordt ook gecheckt als onderdeel van de AO-IC audits. Via CarenZorgt 

kunnen de cliënten in hun eigen dossier kijken. De wijkverpleegkundige krijgt een seintje 

als de cliënt zich daarvoor heeft aangemeld. 

Medewerkers worden via de app groep of via posters in de teampost op de hoogte 

gebracht van wijzigingen in beleid. Cliënten krijgen vooral brieven, bij wijzigingen in 

afspraken. De CCR heeft gedurende alle corona-fases altijd meegedacht.(verhalenspoor) 

 

Beeld van kwaliteitswijzers vanuit de verschillende sporen 

 

Grafiek 4 tot slot laat zien wat de invloed van de verschillende sporen is op de 

‘gemiddelde uitkomst dialogen en sporen’ uit grafiek 3. Daarbij is zichtbaar dat  er 

wederom een behoorlijk gelijkmatig beeld te zien is. Het verhalenspoor wordt over de 

hele linie iets hoger gewaardeerd dan het observatiespoor. Het documentatiespoor over 

de hele linie steeds iets lager dan de andere sporen. Daarnaast zijn er ook geen grote 

Persoonsgerichte zorg

Werken met waarden & regels

Inclusief samenwerken

Vakmanschap

Sensitieve bedrijfsvoering

Vitale cultuur

Verhalen spoor Observatie spoor Documenten spoor
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verschillen tussen de kwaliteitswijzers te zien. Al met al een heel stabiel en congruent 

beeld. 



 
 

 
 

 

Bijlage A. Methodische verantwoording   

 

Theoretische grondslag PREZO Care 
PREZO Care heeft een wetenschappelijke basis, werkt met beproefde methoden en 

gekwalificeerde auditoren. Het kwaliteitsmodel PREZO Care en de bijbehorende 

auditmethodiek zijn ontwikkeld en onderbouwd met kwalitatieve onderzoeksmethoden en 

is wetenschappelijk gefundeerd met een multi- en transdisciplinaire kennisbasis. Zo vindt 

PREZO Care onderbouwing in theoretische uitgangspunten vanuit zorg & ethiek, 

organisatiekunde, psychologie en beleidswetenschappen. 

 

Het toetsingskader van PREZO Care is gebaseerd op de wettelijke normen en actuele 

kwaliteitskaders. Betrouwbaarheid en validiteit van de auditmethodiek en uitkomsten zijn 

uiteraard essentieel. Validiteit zegt iets over de inhoud van de audit: stellen we vast wat 

de bedoeling is? Hechten we de juiste interpretatie aan wat we zien? Betrouwbaarheid 

heeft te maken met de stabiliteit van de audit. Zijn de bevindingen robuust genoeg om 

een uitspraak te kunnen doen? Om de betrouwbaarheid en validiteit van de audit te 

garanderen, is in het ontwerp van de auditmethodiek gebruikgemaakt van triangulatie.  

Triangulatie 
Triangulatie wil zeggen dat er meerdere bronnen gebruikt worden om kwaliteit te 

onderzoeken. Triangulatie maakt de PREZO Care audit valide, omdat kwaliteit vanuit 

meerdere bronnen wordt vastgesteld. Het maakt de audit bovendien betrouwbaar, omdat 

op verschillende plekken en/of momenten dezelfde fenomenen voorkomen.  

Bij de PREZO Care audit is gebruikgemaakt van de volgende vormen van triangulatie: 

• Triangulatie in de methode: vanuit drie verschillende sporen. 

• Triangulatie onder auditoren: toepassing van het vier-ogenprincipe, waarbij twee 

auditoren naar hetzelfde kijken vanuit hun eigen bril.  

• Triangulatie in de tijd: er wordt op verschillende momenten gekeken. 

• Triangulatie in zienswijze: er is oog en oor voor verschillende perspectieven.  

• Triangulatie in locatie: er wordt naar een item op verschillende vergelijkbare  

plaatsen gekeken.  

 

Objectiviteit  
Tijdens de PREZO Care audit stellen we op belangeloze wijze kwaliteit vast in een 

bepaalde periode. Dankzij triangulatie en het vier-ogenprincipe en het gebruik van vaste 

formats en werkwijzen garanderen we de objectiviteit van de audit. Door vaste formats 

en werkwijzen te gebruiken, bieden we de zekerheid dat verschillende auditoren op 

dezelfde manier luisteren, kijken en toetsen. 

Reproduceerbaarheid 
Omdat PREZO Care uitgaat van dynamische kwaliteit en vanuit een narratieve opvatting 

kijkt naar kwaliteit, is er nooit een garantie voor volledige reproduceerbaarheid van de 

uitkomsten van de audit. Het gebruik van vaste werkwijzen, formats en methoden biedt 

de zekerheid dat de verschillende auditoren op vergelijkbare wijze luisteren, kijken en 

toetsen. Met de dialogen wordt de zekerheid geboden van het meervoudig perspectief. 

Het competentieniveau van de kernauditor biedt de zekerheid dat met kennis en kunde 
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gekeken wordt naar de (kwalitatieve) data. Met de inzet van de impactanalyse – een 

kwantitatief instrument dat we kwalitatief inzetten – garanderen we dat het 

gezaghebbende eindoordeel bij iedere audit tot stand komt op dezelfde gronden. 

De impactanalyse 
De impactanalyse is een hulpmiddel bij de analyse van alle data die tijdens de audit zijn 

verzameld in de drie auditsporen (documentatie, observatie en verhalen). Deze tool helpt 

de kernauditor om tot een gedragen conclusie en een samenhangend beeld over de 

kwaliteit van zorg te komen.  

De impactanalyse is een aanvulling op de andere bronnen die de kernauditor in handen 

heeft om tot een gezaghebbend oordeel te komen. Namelijk: 

• het verslag van de waardendialoog;  

• de ingevulde formats en bevindingenverslagen uit het documentatie-, observatie- en 

verhalenspoor; 

• het verslag van de bevindingendialoog;  

• beschikbaar foto- en videomateriaal.  

 

De andere auditoren in het team leveren ook input voor de impactanalyse. Zij doen dit 

door het invullen van een Vragenlijst Impactanalyse. Hierin beantwoorden zij allen 

dezelfde vragen. Met de inzet van de impactanalyse – een kwantitatief instrument dat we 

kwalitatief inzetten – garanderen we dat het eindoordeel bij iedere audit tot stand komt 

op dezelfde gronden. De vragen uit de impactanalyse vindt u terug in bijlage E. 

 

Meer informatie over de achtergrond van de PREZO Care methodiek is te lezen in de 

Methodologische verantwoording. Meer informatie over de impactanalyse is te vinden in 

de Wegwijzer impactanalyse voor organisaties. 
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Bijlage B. Auditprogramma 

 

 

Audit SQR/2020/1/A/1/PA 

Organisatieonderdelen Wijkteam Bunnik (PREZO Care ‘19 v1), Wijkteam Leersum/Amerongen (PREZO Care ‘19 v1), Wijkteam Hollandia Staete (PREZO Care ‘19 v1), Wijkteam Doorn (PREZO 

Care ‘19 v1) 

Kernauditor Mevrouw dr. A. van Staveren 

 

Werkvorm Datum(s) Auditor(en) Locatie Betrokken(en) organisatie 

Dialoog verkenning 
Kennismaking en waardendialoog 

02FEB2021, 13.00 - 17.00 Mevrouw dr. A. van Staveren Online Planning 
Kennismakingsgesprek: 13:00-14:00 uur: 
S (bestuurssecretaris) 
 
Waardendialoog:  
Bij alle drie de sessies zijn aanwezig: S en 
M (regiomanager) 
 
Sessie 1: 14:00 – 14:40 uur: 
- M (bestuurder, RvT) 
- P (wijkverpleegkundige) 
- A (verpleegkundige) 
- Cliënt uit wijkteam Hollandia 
Staete & mogelijk een naaste  
 
Sessie 2: 15:00 – 15:40 uur:  
- J (teammanager) 
- G (wijkverpleegkundige)  
- M (verpleegkundige) 
 

Betreft PREZO Care Planning 

Project Stichting QuaRijn/SQR/2020/1 

Periode 02 februari 2021 – 26 april 2021 



  

  

Auditrapport PREZO Care, Wijkzorg van QuaRijn, regio Utrechtse Heuvelrug, 2 februari tot en 
met 26 april 2021 
 

Pagina: 26/33 

  

 

Sessie 3: 16:00 – 16:40 uur:  
- R (Kwaliteitsadviseur) 
- L (wijkverpleegkundige) 
- T (Lokale cliëntraad) 
 
 
R is bereikbaar voor vragen/problemen. 
Haar perspectief wordt voldoende 
vertegenwoordigd.  

Documentatiespoor 
Check formele basis 

08FEB2021, ochtend of middag Mevrouw drs. D.A. Duwel Online Middag: 
Met S (Bestuurssecretaris) 
R (Kwaliteitsadviseur) 
R (Kwaliteitsverpleegkundige en 
projectleidster) 

Observatiespoor 
Shadowing 

24FEB2021, ochtend of middag Mevrouw drs. A.M. Zijlstra Op locatie team Doorn Team Doorn met F (VIG'er) ochtend 

Observatiespoor 
Shadowing 

03MRT2021, ochtend of middag Mevrouw drs. A.M. Zijlstra Op locatie van het wijkteam Team Leersum/Amerongen - ochtend 
met M (verpleegkundige) 

Observatiespoor 
Onverwachte schouw 

 Mevrouw drs. A. van Bergeijk Digitaal 12 april team Entrada: 12:30-14:30 uur 
15 april team Rhenendael 12:45-15:00 
uur 

Verhalenspoor 
Stem van cliënten en naasten 

02APR2021, middag Mevrouw M. Schagen Veenendaal/Wijk bij Duurstede 2 april: 
13:30- 15:00uur: Over het Spoor (het is 
niet mogelijk om cliënten/naasten uit 
team Entrada te vragen, gezien velen 
cliënten/naasten niet in staat zijn om te 
reizen of digitaalvaardig zijn. Vandaar dat 
er nu cliënten/naasten uit team OHS 
worden gevraagd, gezien deze cliënten 
dichtbij elkaar wonen en naar een 
centrale plek kunnen komen.  
Aanwezige personen zijn: 
Mw. B 
Mw. L 
Mw. K 
Mw. G 
Dhr. S 
Locatie: Over het Spoor - Recreatiezaal  
Cavansalaan 24 
3903 XD Veenendaal 
Contactgegevens wijkteam: 085-488 
8606 
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Daarna een viertal telefonische 
gesprekken met cliënten uit wijkteam 
Wijk bij Duurstede. 
15:15 uur Mw O 
15:40 uur Mw S 
16:05 uur Mw B 
16:30 uur Mw O 

Verhalenspoor 
Narratief interview 

18FEB2021, zie tijden Mevrouw M. Schagen Veenendaal & E&E Gansfortstraat 4 
Wijk bij Duurstede 

Team Hollandia Staete (Veenendaal) 
11:00 – 11:20 uur: Mw. M (cliënt)  
11:30 – 11:50 uur: P 
(wijkverpleegkundige) 
12:00 – 12:20 uur: A (verpleegkundige in 
de wijk) 
12:30 – 12:50 uur: L  (VIG-er, 
planner/verantwoording zorg) 
13:00 – 13:20 uur: H (roosteraar) 
13:30 - 14:00 uur reistijd/pauze naar 
Wijk bij Duurstede 
14:00-14:20 S (locatie E&E kantoor van S, 
vraag bij de receptie de weg) 
14:30-14:50 J (digitaal) 
15:00-15:20 M (locatie E&E kantoor M) 

Verhalenspoor 
Themagesprekken 

25FEB2021, middag Mevrouw M. Schagen Online  Team Bunnik 
Thema: Zelfredzaamheid 
- 12:30 – 13:00 uur – 
themagesprek 1: I 
- 13:00 – 13:30 uur – 
themagesprek 2: L 
- 13:30 – 14:00 uur – 
themagesprek 3: K 
- 14:00 – 14:30 uur – 
themagesprek 4: M 
- 14:30 – 15:00 uur – 
themagesprek 5: A 
-       15:00 – 15:30 uur – Themagesprek 
6: cliënt.  
 

Dialoog bevindingen 
Bevindingendialoog 

11MRT2021, 14.00 - 17.00 Mevrouw dr. A. van Staveren Gansfortstraat 4, WIJK BIJ DUURSTEDE, 
zaal 1 begane grond 

M (regiomanager) 
M (bestuurder, RvT) 
J (teammanager wijkverpleging) 
S (bestuurssecretaris) 
R (Kwaliteits- en 
projectverpleegkundige)) 



  

  

Auditrapport PREZO Care, Wijkzorg van QuaRijn, regio Utrechtse Heuvelrug, 2 februari tot en 
met 26 april 2021 
 

Pagina: 28/33 

  

 

R (kwaliteitsadviseur) 
L (Wijkverpleegkundige wijkteam 
Bunnik) 
P en A (Wijkverpleegkundige en 
verpleegkundige in de wijk team 
Hollandia Staete) 
G&M (wijkverpleegkundigen team 
Leersum/Amerongen) 
T (lokale cliëntraad) - afwezig 
Cliënt wijkteam Hollandia Staete en 
Bunnik  

Dialoog bevindingen 
Bevindingendialoog 

26APR2021, 13:00 uur tot 15:00 uur Mevrouw dr. A. van Staveren Extra bevindingendialoog ivm 
aanvullende werkvormen 

26 april van 13-15u 
 
Aanwezig:  
S 
J 
R  
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Bijlage C. Kerngegevens organisatie 

 

Naam 
Organisatieonderdeel 
 

 

Locatie + adres Omschrijving 
van de 
diensten 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
personeelsleden 
+ fte 

Verzuim-
percentage (in- 
en exclusief 

zwangerschap) 

Aantal 
vrijwilligers 

Scope(s) 

Thuiszorg Wijkteam Wijk bij Duurstede 
(Langbroek, Cothen) 

Wijkteam Bunnik (Odijk, 
Werkhoven) 

Wijkteam Doorn (Driebergen, 
Maarsbergen, Maarn) 

Wijkteam Leersum/Amerongen 
(Overberg) 

Wijkteam Rhenendael 
(Veenendaal, Rhenen, Elst, 
Renswoude) 

Wijkteam Over het Spoor  

Wijkteam Hollandia Staete  

Wijkteam Entrada 

 
 

8 wijkteams 
geven 
thuiszorg aan 
totaal 

ongeveer 250 
cliënten 

250    Individuele 
zorg 
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Bijlage D. Toelichting grafieken 

 

De kernauditor heeft in overleg met de auditoren een impactanalyse uitgevoerd op de resultaten van de audit. Deze impactanalyse werkt 

beslisondersteunend bij het bepalen van het uiteindelijke eindbeeld op basis van de resultaten. De kernauditor en de overige auditoren 

hebben in de impactanalysetool een serie vragen beantwoord per impactcriterium (zie bijlage E). Deze vragen hebben allemaal een relatie 

met de verschillende kwaliteitswijzers van PREZO Care. 

De vragen in de Vragenlijst Impactanalyse worden beantwoord op een vijfpuntsschaal:  

0 = helemaal niet overtuigd (0%)  

1 = in geringe mate overtuigd (25%)  

2 = voldoende overtuigd (50%) 

3 = in ruime mate overtuigd (75%)  

4 = volledig overtuigd (100%)  

 

Er zullen altijd verschillen zijn tussen de uitkomsten van auditoren die verschillende sporen hebben uitgevoerd. Immers, ieder spoor 

levert een ander soort informatie op en geeft alleen informatie over de daar en dan waargenomen leefwereld. Niet iedereen kan dan ook 

antwoord geven op alle vragen uit de impactanalyse. Hiervoor wordt in de impactanalyse gecorrigeerd. Het gewogen gemiddelde van alle 

uitkomsten van dialogen en sporen tezamen laat zien tot welk beeld het auditteam als geheel is gekomen. De kernauditor, die als enige 

een totaalbeeld heeft, maakt het uiteindelijke eindbeeld op. Dit eindbeeld heeft geleid tot het registratieadvies. 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn er vier grafieken in deze rapportage opgenomen: 

 

Resultaten op basis van de impactcriteria (grafiek 1 en 2): 

- Grafiek 1: eindbeeld op basis van het gezaghebbende oordeel van de kernauditor (rood); de gemiddelde uitkomst van de dialogen en 

de sporen (blauw) 

- Grafiek 2: zoomt in op grafiek 1 en laat zien wat de invloed van de sporen is op het eindbeeld van de impactcriteria (blauwtinten); 

Resultaten op basis van de kwaliteitswijzers (grafiek 3 en 4): 

- Grafiek 3: eindbeeld op basis van gezaghebbende oordeel van de kernauditor (rood); de gemiddelde uitkomst van de dialogen en 

sporen (blauw) 

- Grafiek 4: zoomt in op grafiek 3 en laat zien wat de invloed van de sporen is op het eindbeeld van de kwaliteitswijzers (blauwtinten).  
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Bijlage E. Vragenlijst Impactanalyse 

 

Impact op het resultaat voor de cliënt  

1 Zijn de wettelijke veiligheidseisen voor bewoners geborgd? 

2 Wordt rekening gehouden met de waarden van de bewoners? 

3 Ervaren de bewoners welbevinden? 

4 Hebben bewoners eigen regie?  

5 Zorgen de patronen van interactie voor samenhang in zorg en ondersteuning 

6 Zijn beleid en praktijk congruent met het beoogde resultaat voor de cliënt? 

7 Worden gemaakte afspraken met de bewoners nagekomen? 

8 Is de compliance (betrouwbaarheid) geborgd? 

9 Is er sprake van waarneembare aandacht en compassie voor de cliënt? 

10 Is het handelen van medewerkers in de organisatie gericht op het belang van de cliënt? 

11 Zijn verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijk belegd zijn ten behoeve van de cliënt? 

12 Is de bedrijfsvoering ten dienste van de cliënt ingericht? 

13 Is de inbreng van bewoners, familie en/of mantelzorgers geborgd? 

14 Weet de instelling aantoonbaar te maken dat er verantwoorde zorg wordt geleverd? 

Omgaan met dilemma’s 

1 Worden dilemma's op cliënt niveau herkend, benoemd en besproken met relevante belanghebbenden? 

2 Wordt er in de organisatie gehandeld op basis van afgewogen keuzes bij dilemma's? 

3 Hebben bewoners een belangrijke stem bij de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van dilemma's? 

4 Reflecteren alle medewerkers in de organisatie structureel reflecteren op het omgaan met dilemma's? 

5 Worden patronen in dilemma's op organisatieniveau geanalyseerd? 

6 Wordt in de organisatie breed gestuurd op de uitkomsten van de analyse van dilemma's? 

7 Worden dilemma's geïnterpreteerd in het perspectief van organisatieontwikkeling en beleid? 

8 Zijn interpretatie en analyse van dilemma's richtinggevend zijn voor organisatie- en beleidsontwikkelingen? 

Risico’s in beeld 

1 Worden individuele risico's geïdentificeerd? 

2 Worden individuele risico's geadresseerd? 

3 Is er individuele handelingsvrijheid voor medewerker en cliënt is, ook in geval van potentiele risico's? 

4 Wordt indien mogelijk de wens van de cliënt ten aanzien van risicovolle keuzes gevolgd? 
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5 Worden patronen van risico’s geanalyseerd? 

6 Wordt gestuurd op de uitkomsten van risicoanalyses? 

7 Worden medewerkers gefaciliteerd in het verantwoord nemen van risico's 

8 Zijn er afspraken over het vastleggen van keuzes die leiden tot potentiele risico's? 

9 Is de continuïteit van de organisatie geborgd? 

10 Worden incidenten en calamiteiten geanalyseerd? 

11 Worden de uitkomsten van risicoanalyses gebruikt voor bijstelling van beleid? 

12 Is de Raad van Bestuur gecommitteerd aan risicomanagement 

Beeld van leren en ontwikkelen 

1 Worden alle medewerkers structureel gestimuleerd om te reflecteren op hun handelen? 

2 Zijn alle medewerkers verplicht zijn scholing te volgen en zich te ontwikkelen? 

3 Is het opleidingsbeleid passend bij de strategie van de organisatie? 

4 Worden kritieke incidenten en/of richtinggevende voorbeelden gedeeld binnen de organisatie? 

5 Wordt er geleerd van de dagelijkse praktijk? 

6 Leren alle medewerkers van elkaars ervaringen en inzichten? 

7 Participeren de organisatie en haar medewerkers in lerende netwerken?  

8 Wordt er in de organisatie/locatie gestuurd op een optimale teamsamenstelling? 

9 Wordt door (persoonlijke) leiderschap het leren en ontwikkelen gestimuleerd? 

10 Wordt er gestuurd op talentontwikkeling van alle medewerkers? 

11 Worden medewerkers getraind in de omgang met dilemma's? 

12 Vind leren en reflecteren plaats op basis van de dialoog? 

Verandercultuur en context 

1 Is er sprake van een transparante en open cultuur binnen de organisatie/afdeling/locatie? 

2 Heeft de organisatie/het organisatieonderdeel de ambitie om optimale kwaliteit te leveren? 

3 Is er aandacht voor (persoonlijk) leiderschap? 

4 Is er aandacht voor de context van de organisatie/ het organisatieonderdeel/afdeling/locatie? 

5 Is er aandacht voor de achtergrond van de bewoners? 

6 Dragen de patronen van interactie positief bij aan de cultuur? 

7 Staat cliëntgerichtheid centraal in het beleid en het handelen van de organisatie? 

8 Heeft de organisatie intrinsieke flexibiliteit? 

9 Wordt in de organisatie/het organisatieonderdeel/afdeling/locatie waarden gedreven gewerkt? 

10 Krijgen waarden betekenis in al het handelen? 
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11 Is er aandacht voor eigenaarschap binnen de organisatie/het organisatieonderdeel/afdeling/locatie? 

12 Dagen belanghebbenden elkaar uit tot betere zorg 

13 Stimuleert en faciliteert het leiderschap in de organisatie/organisatieonderdeel/afdeling/locatie de dialoog? 

 


