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Van tellen naar: vertellen én tellen 

Verschuiving is gaande

Kwaliteit van 
leven 

Kwaliteit van zorg



….en naar persoonsgerichte zorg 

(Voldoende) 
competente  

medewerkers 

Passende 
tarieven

Kwaliteitskader



Kern van de vernieuwing

• Aansluiten bij persoonsgerichte zorg en versterken van 
eigen regie en zeggenschap van mensen met een 
beperking

• Accent = leren en verbeteren én laten zien wat je doet

• Meer ruimte aan professionals; stimuleren van 
kwaliteitsbewustzijn

• Meer aandacht voor het verhaal vanuit cliëntperspectief: 

‘Vertellen en tellen’



Daarom het kwaliteitskader 2017 - 2022



Kwaliteitsrapport geeft een beeld over: 

• Aandacht voor persoonsgerichte zorg 

• Ruimte voor eigen regie

• Cliëntervaringen

• Samenspel van cliënt, begeleiders en netwerk

• Veiligheidsaspecten

• Betrokken en vakbekwame medewerkers

• De geprioriteerde verbeteringen



We werken nauw samen met onze partners 

LSR

ZiNL

Ieder(in)

ZN

VGN

Kans 
Plus

V&VN

vws

NVAVG

IGJ.i.o.



Regie bij het veld, pionierend en anticiperend

• Kaders zijn ontwikkeld door sector zelf 

• Vervolgens een proeftuinperiode met 24 aanbieders 
(25.000 cliënten) die gezamenlijk invulling gaven aan 
de bouwstenen gedurende 9 maanden

• Stuurgroepleden doen overal actief aan mee

• Evaluatief onderzoek in opdracht van VWS was positief

• Resultaat: groen licht van alle partners! 

Hoe zijn we zover gekomen? 



Zoek de verschillen

GHZ VVT
Normen Geen nieuwe  normen Nieuwe  normen

Thema’s 7 8  met diverse subthema’s

Reikwijdte Minimaal 4 dagen in zorg PGB groep en 24 uurs zorg

Eigenaarschap Veld ZINL

Transparant Kwaliteitsrapport Kwaliteitsplan én Kwaliteitsverslag



Hoe nu verder

• Veldnorm maakt dat alle aanbieders nu actief zijn in het 
eigen maken van het kwaliteitskader. Facilitering vanuit 
kwaliteitsagenda ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’; Ik doe 
mee!

• Uiterlijk 1 juni leveren aanbieders een kwaliteitsrapport 
op (jaarlijks)

• Inspectie heeft met bestuurders van proeftuinen een 
gesprek gevoerd en zijn positief

• ZN gebruiken kwaliteitsrapport voor het gesprek met 
aanbieders gedurende inkoopproces



Dank voor uw aandacht!

Martin Boekholdt, voorzitter landelijke stuurgroep 
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