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Verbetercultuur 
 

 

Creëer uw eigen verbetercultuur  
 
Succesvolle organisaties creëren een positieve verbetercultuur! Zij luisteren goed naar de cliënten  
en hun netwerk (1) en organiseren de veranderingen effectief en slim, zodat de verbeteringen 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bedenk en organiseer de verbeter acties daarom samen met uw 
collega’s! Leer van elkaar, want dan komen de beste en praktisch ideeën van uw eigen werkvloer! 
 
Betrokkenheid & eigenaarschap 
Zorgorganisaties zijn vanuit het kwaliteitskader verplicht om te werken aan een zelflerende 
organisaties. Cliëntenraden willen graag de juiste cliëntenaanvragen in beeld hebben en zien er op 
toe dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Tijdens het verbetertraject werken wij voortdurend 
aan de eigen ideeën en raakt uw organisatie  echt betrokken bij de cliëntervaringen en wordt elke 
collega eigenaar van de verbeter oplossingen.  
 
Trots op de eigen organisatie!  
Teams verbeteren nu samen de eigen organisatie, omdat zij het leuk vinden en zien dat de cliënten 
en hun netwerk (1) er blij van worden. In het weekend vertelt men daarom aan vrienden en 
kennissen dat zij trots zijn op hun organisatie, die hen vrijheid en verantwoordelijkheid geeft om 
samen te werken aan een succesvol werkklimaat. 
 
 

Kwaliteitskader Verpleeghuis Zorg 
 

Wat is kwaliteitskader? 
Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het ‘kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg’ staat wat goede zorg is. Het kwaliteitskader staat in het wettelijke register van 
het Zorginstituut Nederland. Daardoor zijn alle verpleeghuizen in Nederland verplicht te doen wat 
er in het kwaliteitskader staat. Het kwaliteitskader is niet een nieuw project in de verpleeghuizen 
dat erbij komt. Het kwaliteitskader gaat over de hele kwaliteit in verpleeghuizen.  
 
Moet alles precies volgens het kwaliteitskader? 
Het kwaliteitskader is een wettelijke norm. Het gevaar daarvan is dat zorgorganisaties vooral gaan 
proberen precies aan de regeltjes te voldoen. Dat is niet de bedoeling van het kwaliteitskader. Het 
gaat er vooral om dat zorgorganisaties werken aan de goede zorg. En dat mensen leren van elkaar. 
De vragen zouden steeds moeten zijn: Hoe kunnen bewoners en naasten hun leven zo goed mogelijk 
leiden? Hoe kunnen zorgverleners hun werk zo goed mogelijk doen? Wat gaat er goed? Wat kan er 
beter? Wat kunnen we leren van elkaar en van anderen? Belangrijk is dus dat gesprek met elkaar te 
voeren en steeds te leren. De inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het 
zorgkantoor zullen daar ook op letten.  
 
Verantwoording 
De zorgorganisatie meet minimaal één keer per jaar de ervaringen van de bewoners en hun 
netwerk. Zorgorganisaties mogen daarbij samen met de cliëntenraad kiezen uit een aantal 
instrumenten. (Vanaf begin 2018 staat de lijst van de toegestane instrumenten op 
www.kwaliteitsverpleegzorg.nl) Eén keer per jaar is verplicht, vaker meten mag.  
 
1.  Cliënten en hun netwerk: Cliënten, bewoners, patiënten, familie, verwanten,  
      mantelzorgers, cliëntenraad etc.  
 
 

 

http://www.kwaliteitsverpleegzorg.nl/
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2.  In 2018 wordt er een kwaliteitskader voor de wijkverpleging opgesteld.  
 IFC heeft een Buurtbarometer waarmee elke zorgorganisatie de wijk informatie kan  
 verzamelen. Buurtgenoten gaan de wijk in om zelfstandig senioren te bezoeken voor een  
 goed gesprek. 
 
 
3. IFC heeft een Welbevinden barometer waarmee men cliënten met dementie kan bevragen  
 m.b.v. foto’s en beelden. Deskundigen houden het gesprek met cliënten met dementie.  
 zij observeren de cliënten, de medewerkers en de omgeving.  

 
 

Organisatie Verbeter Cyclus (OVC) 
 
Organisatie Verbeter Cyclus (OVC) 
De OVC helpt u om deze verbetercultuur optimaal binnen uw organisatie te realiseren.  Dit betekent 
dat u aan de klanten (cliënten, patiënten, bewoners, bezoekers, medewerkers etc.) vraagt wat zij 
van uw organisatie vinden, zodat u daarna met uw team kan nadenken over de verbeteracties. De 
OVC is een moderne manier van werken, oftewel omdenken van uw organisatie. Vraag uw cliënten 
en hun netwerk wat zij van uw organisatie vinden en bespreek de resultaten met uw cliënten, 
netwerk, medewerkers etc.  
 
Barometers  
Om te achterhalen wat de cliënten en hun netwerk ervaren als kwaliteit van leven, welbevinden 
wanneer zij gebruik maken van producten en diensten van een organisatie heeft  IFC barometers 
ontwikkeld. 
 
Tevredenheid en Beleving  
Met deze IFC barometers wordt de tevredenheid en/of de beleving van cliënten en hun netwerk 
gemeten. Wanneer u weet hoe uw cliënten en hun netwerk uw organisatie ervaren kunnen uw 
medewerkers aan verbeteringen werken en dit terugkoppelen aan de cliëntenraad.  
 
 

Saxion Hospitalty Business School  
 
 
 
 

Saxion Hospitalty Business School (HBS) 
IFC werkt sinds 2010 samen met Saxion HBS om in de zorgsector het juiste meetinstrument te 
ontwikkelen en te onderhouden. (Bijlage 2 brief Saxion HBS) De Barometers zijn samen met de 
Saxion HBS ontwikkeld. De Barometer is  een gevalideerd meetinstrument waarmee men 
tevredenheid en beleving kan meten. Jaarlijks vinden er onderzoeken plaats door de Saxion HBS om 
de barometers continue te verbeteren. 
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Barometers  

 
Barometers sinds 2010 
Er zijn al veel zorgorganisaties die IFC barometers gebruiken om continue de tevredenheid en 
beleving van de gastvrijheid van cliënten en hun netwerk en medewerkers te meten en te 
verbeteren.  
 
 
 

 
 
 

Klanttevredenheid of Klantbeleving (4) 
& 

Medewerkerstevredenheid of Medewerkerbeleving 
 

Doel 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de tevredenheid en beleving van  
cliënten en hun netwerk (1) en medewerkers. Met het onderzoek worden de effecten 
van de gastvrijheid gemeten. Tijdens het onderzoek wordt er een beeld gegevens van de 
tevredenheid en beleving volgens het PGO model ( Product, Gedrag en Omgeving):  
 
Product/dienst:  Producten en diensten zowel zorg als facilitaire onderwerpen.  
Gedrag:  Het gedrag van de medewerkers en medebewoners.  
Omgeving:  De inrichting van de patiëntenkamer/afdeling, het restaurant etc.  
 
Beleving 
Beleving wordt gemeten met het gevalideerde PGO model. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tevredenheid 
Wanneer u de tevredenheid wil onderzoeken kunt u gerichte vragen stellen. 
 
Vragen database 
IFC beschikt over een digitale vragendatabase waar de opdrachtgever op thema's gevalideerde  
vragen kan selecteren. Er zijn reeds veel zorgorganisaties waarmee wij complete vragenlijsten 
ontwikkeld hebben. Deze zijn met Saxion HBS afgestemd en klaar voor gebruik.  
 
Eigen vragen 
Natuurlijk kan en mag u ook uw eigen vragen bedenken en aanvullen aan de hand van standaard 
vragenlijsten. Deze worden daarna altijd gecontroleerd door IFC en Saxion HBS. 
 
4. Klanten zijn: Cliënten en hun netwerk.  
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OVC Draaiboek  
In het  OVC Draaiboek worden de details uitvoerig van de OVC beschreven. Hierna volgt een 
overzicht van de belangrijkste OVC onderdelen. De OVC heeft een standaardcyclus van 1 jaar die 
zich jaarlijks herhaald. Want verbeteren moet immers in het DNA van uw organisatie komen.  
 

1. Voorbereiding   Oriëntatie en focus  
2. Communicatie   Kick-off bijeenkomst  
3. Meten    Klant- en medewerkers ervaringen verzamelen   
4. Resultaat   Van elkaar leren en verbeteren  
5. Evaluatie workshop  Verbeteracties bespreken  
6. Verbeterplan  Borgen met PDCA  
7. Zelf organiseren  Betrokkenheid, Geef en Beleef Trainingen  
8. Successen vieren  Motiveren met een Trots Event  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimaal rendement realiseren 
Het OVC draaiboek beschrijft alle logische stappen; uw organisatie vergeet geen essentiële 
onderwerpen, mede hierdoor hebben alle betrokkenen (cliëntenraad, management en 
medewerkers) van uw organisatie 100 procent scherp wat er staat te gebeuren. Op deze manier kan 
uw organisatie optimaal rendement halen uit de investering en weet elke betrokkene exact wat er 
van hem of haar verwacht wordt. Het OVC model kan jaarlijks herhaald worden. Een cultuur 
verandering vergt enkele jaren! 
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1. De voorbereiding  

OVC structuur 
OVC structuur 

Het creëren van een verbetercultuur is een ingrijpende verandering waarbij er van uw personeel het 
nodige wordt verwacht. Zij mogen meedenken en samen met collega's aan de slag om veranderingen 
door te voeren. Om deze ingrijpende verandering  succesvol uit te voeren is het verstandig om een 
OVC structuur uit te zetten. 

 
Besluit  
RvB, het MT en de patiënten- of cliëntenraad  besluiten om de OVC uit te rollen.  
 

 

Opdracht 
 

OVC Werkgroep   
De OVC werkgroep krijgt de opdracht om de OVC voor te bereiden, uit te voeren, te implementeren 
en te borgen binnen de eigen organisatie.  

 
Teams 
Betrek uw teams (afdelingen, huiskamers, restaurants, etc.) al tijdens de voorbereiding bij het 
selecteren van de juiste onderwerpen. Hebben wij de juiste thema’s gekozen? Vraag het aan uw 
teams, want zij zijn namelijk de experts en de sleutel tot succes. Zij moeten het eens zijn met het 
thema’s, zodat zij zich betrokken voelen bij het onderzoek en daarna gemotiveerd met de eigen 
verbeteringen aan de slag gaan! 

 
Oriëntatie  
Waar gaat u zich op focussen, welke thema’s worden er onderzocht, bijvoorbeeld zorg, en/of 
facilitair etc.? 

Thema’s 
Thema’s 
Welke thema’s wil uw organisatie gaan meten? Het is verstandig om een realistisch aantal vragen te 
selecteren, zodat de respondent niet overladen worden met te veel vragen. Waar ligt de focus en 
wat wil men binnen de organisatie verbeteren?   

 
Thema’s kwaliteitskader 
1. Persoonsgerichte zorg  
2. Ondersteuning  
3. Veiligheid en Wonen  
4. Welzijn 
 
Facilitaire thema’s 
Schoonmaak, Catering, Ontvangst, Parkeren, Koffie etc. 
 
IFC themavragen database 
IFC heeft de afgelopen jaren diverse thema's  
onderzocht binnen de VVT, Cure, GGZ, GHZ etc.  
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Klanten 

Klanten 
Er worden gesprekken ingepland met verschillende respondenten. Met een gevalideerde vragenlijst 
wordt er een goed gesprek gevoerd over verschillende onderwerpen. Om een correct beeld te 
krijgen van de beleving of tevredenheid, kan men de volgende respondenten bevragen: 

 
A. De cliënten, bewoners, patiënten 
B. De bezoekers: relatie, familie en mantelzorgers  
C. De medewerkers en management  
D. Contactpersonen 
E. etc. 

 
Om een compleet beeld te vormen van de beleving en/of tevredenheid is het verstandig dat de 

volgende doelgroepen sowieso benaderd worden: cliënten/bewoners en medewerkers. Zo ontstaat 

er een compleet 360 graden beeld van uw  organisatie. 

OVC planning 
 
OVC planning opstellen 

De OVC planning is standaard een jaarplanning waarin alle belangrijke onderdelen genoemd worden. 
Het is de rode draad tijdens het verbeterproces die in de jaarkalender opgenomen moet worden, 
zodat de resultaten, de ideeën, de acties en de verbeteringen structureel met elkaar worden 
besproken. Verbeteren krijgt hiermee een vaste plek en is geborgd binnen de organisatie.  

Vragen 

Vragen selecteren 
Wanneer uw organisatie weet op welk thema men wil gaan meten, gaat IFC haar vragenlijsten 
aanbieden. Het stellen van de juiste vraag op de correcte manier is een vak apart.  Het is verstandig 
om eerst te bepalen welk thema u wilt gaan onderzoeken, dan kan IFC u de juiste vragen 
aanbieden, zodat u samen met uw organisatie de vragen gaat uitzetten.  
 

Vragenlijst(en)  samenstellen 

In deze vragenlijst staan minimaal vijf basisvragen (z.g.n. Benchmarkvragen). De uit 
de IFC onderzoeken verzamelde gegevens worden door Saxion Hospitality Business 
School (HBS) wetenschappelijk geanalyseerd en gebruikt voor verdere optimalisatie van 
de onderzoeken. Afhankelijk van wensen en eisen van de opdrachtgever worden de vragen 
op maat samengesteld. Van belang is om bij een belevingsonderzoek een evenredige 
verdeling te hebben van de categorieën PGO. IFC biedt gevalideerde PGO vragen aan vanuit 
haar PGO vragen database.  
 
De maatwerk vragenlijst gaat altijd ter goedkeuring naar het Saxion HBS.  Zij controleren 

of de nieuwe vragen goed zijn en geven daarnaast aan of wij bijv. een vraag moeten toevoegen etc.  

Concept vragenlijst wordt getest door opdrachtgever.  

Er worden een aantal test-interviews afgenomen om te controleren of de vragen duidelijk zijn voor 
de respondenten en dat de interviewers de antwoorden goed kunnen verzamelen. Kloppen de 
vragen?, werken de bullets? en kan men de opmerkingen goed noteren? 

 
Definitieve vragenlijst inrichten. 

De opdrachtgever ontvangt een mail ter bevestiging met de definitieve vragenlijst(en). De 
opdrachtgever ontvangt tevens de instructies t.b.v. de snelkoppelingen van 
meten.gastvrijheidsbarometer.nl 
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Gespreksleider of praatgenoot 
 

Onafhankelijke interviewer of praatgenoot.  
De juiste onafhankelijke personen gaan in gesprek naar aanleiding van de vragenlijst. De juiste 
gesprekstechniek is cruciaal om een vertrouwde dialoog op gang te brengen. Medewerkers, 
vrijwilligers van de eigen organisatie, eventueel aangevuld met studenten of cliëntenraadleden 
kunnen goede interviewers zijn. Een medewerker of een vrijwilliger uit de eigen organisatie heeft 
immers een goed beeld van de dagindeling van de cliënten.  
Het is belangrijk dat de interviewer affiniteit heeft met de cliënten en de interviewer de gegeven 
antwoorden en opmerkingen correct gaat verwerken en beschrijven. De interviewer moet 
onafhankelijk, deskundig, enthousiast en vaardig zijn. 

 
Profielschets interviewer  
IFC levert een profielschets voor de interviewer aan zodat de juiste personen geselecteerd kunnen 
worden. De interviewer moet voldoen aan de beschreven profielschets. 

 
Interviewers werven en selecteren 
De interviewers worden geworven en geselecteerd door de opdrachtgever. De interviewers zijn 
belangrijk, zij moeten op de juiste manier en regelmatig voldoende interviews afnemen. Het is 
belangrijk dat zij de tijd nemen. En vooral doorvragen waarom de respondent wel of niet tevreden 
is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Communicatie  
Communicatieplan opstellen 

De opdrachtgever stelt een communicatieplan op voor een periode van 1 jaar waarmee hij de 
interne organisatie en de extern geïnteresseerden informeert over het verbeterproject.   

 

Kick-Off 
 

Kick-off bijeenkomst met stakeholders 

Het is wenselijk om de volgende stakeholders aanwezig te laten zijn tijdens de kick-off 
bijeenkomst: cliëntenraad, directie, management, medewerkers, vrijiwillgers, interviewers etc.  
Tijdens deze bijeenkomst moet het belang van het onderzoek duidelijk zijn. De opdrachtgever deelt 

haar ideeën met de achterban en geeft aan wat het doel is van het verbeterproject. IFC laat zien 

hoe de Gastvrijheidsbarometer werkt en wat er van alle betrokkenen wordt verwacht en waarom dit  

meetinstrument wordt ingezet. De jaarplanning wordt gepresenteerd. 
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3. Meten 

Klantervaringen verzamelen  
 

Met de barometers verzamelt men op een effectieve en leuke manier de klant- en medewerkers 

ervaringen en krijgt men inzicht in de resultaten per team, afdeling, doelgroepen, locatie en de 

totale organisatie. 

 

Instructie en training inplannen.  

De opdrachtgever en IFC plannen een dagdeel in voor de instructie en training van de interviewers 
(praatgenoten).  
De opdrachtgever ontvangt de inlog codes voor meten.gastvrijheidsbarometer.nl. 

Opdrachtgever ontvangt het document; instructie meten en de link naar de instructiefilm op de site 

www.ifcgroep.nl  

 

Instructie en training uitvoeren 

De duur van de instructie en interviewtraining is circa 2,5 uur. Tijdens de training komen onder 
andere de volgende punten aan de orde:  

o Instructiefilm over meten,  
o PowerPointpresentatie met interviewtips, 
o Het oefenen van het afnemen van de interviews (in dialoog) 

 
Coördinatie van de interviews 

De interviews worden door de opdrachtgever 
gecoördineerd, zodat er een duidelijk overzicht is over 
wie er is geïnterviewd, hoeveel interviews er zijn 
afgenomen en of het afnemen van de interviews via de 
juiste planning verloopt.  

 
Afstemming 

Intern gaan de interviewers, medewerkers, 
coördinatoren, cliëntenraad en managers etc. periodiek 
met elkaar afstemmen hoe de interviews verlopen.  
 
Tussenevaluatie 

Wanneer er voldoende interviews zijn afgenomen, vindt 
er na ongeveer 1 maand een tussenevaluatie plaats met 
IFC. Interviewers, medewerkers, coördinatoren etc. zijn 
daar bij aanwezig.  

 
Interne gastvrijheidscoach 

De interne gastvrijheidscoach is het eerste 
aanspreekpunt voor de interviewers en IFC.  
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4. Resultaat 

Van elkaar leren en verbeteren 
Motiverend meetinstrument  

Medewerkers van uw organisatie kunnen de resultaten van de locatie bekijken in het digitale 

dashboard en per afdelingen zien de teams wat er goed gaat en waar het minder gaat. De resultaten 

zijn eenvoudig te filteren voor de eigen afdeling, men kan samen analyseren en bespreken wat er 

kan worden verbeterd.  

 

Instructie en training inplannen 

De opdrachtgever en IFC plannen een moment in voor de instructie en training van het Dashboard. 
Medewerkers leren om de resultaten te analyseren en zelf verbeteringen te filteren.  

 
Opdrachtgever ontvangt document: instructie dashboard en de link naar de instructiefilm op de site 

www.ifcgroep.nl.  

 
Tussenevaluatie  

Wanneer er voldoende interviews zijn afgenomen, vindt er na ongeveer 1 maand een 

tussenevaluatie plaats met IFC. Interviewers, medewerkers, coördinatoren etc, zijn daar bij 

aanwezig.  

 
De interne gastvrijheidscoach is het eerste aanspreekpunt voor de interviewers en IFC.  
 
Leren en verbeteren 
Na de eerste interviews kan men direct aan de slag met verbeteringen. Wanneer er iets opvalt kan 
het team alvast nadenken over verbeteringen of actie ondernemen. 
 
5. Evaluatie 
 

Verbeterideeën selecteren  
 
Evaluatierapport 

IFC maakt een evaluatierapport waarmee de resultaten leesbaar worden voor de betrokkenen. In 

het evaluatierapport worden de resultaten weergegeven, de positieve punten en de belangrijkste 

aandachtspunten behandeld. Na circa 6 maanden na de kick-off bijeenkomst start IFC met het 

opstellen van het evaluatierapport.  

 

Evaluatiebijeenkomst  

Tijdens de evaluatiebijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek met alle betrokkenen 

besproken. De teams krijgen nu de gelegenheid om met elkaar te discussiëren over de verschillende 

resultaten en gezamenlijk praktische eigen oplossingen te bedenken. Tijdens deze bijeenkomst 

worden de betrokkenen gevraagd om samen de resultaten van het evaluatierapport te bespreken. 

Wat zijn de belangrijke aandachtspunten volgens het onderzoek? Herkend de organisatie deze 

aandachtspunten? Wat gaat de organisatie hier aan doen? Tijdens deze verbeterdialoog bespreekt 

de organisatie de verbeteroogst en gaat men samen op zoek naar oplossingen.  

 

OVC team plan  

Na de evaluatie bijeenkomst gaan de OVC teams om voor de eigen afdeling of huiskamer etc. een  

verbeterplan op te stellen. Zo worden de teams eigenaar van de eigen oplossingen en gaat men 

gemotiveerd aan de oplossingen werken. Binnen elk team wordt er 1 medewerker gevraagd om 

verbeterbewaker te worden om het plan te bewaken.   
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6. Verbeterplan  
 

Verbeteracties borgen. 
  
Verbeterplan  
In het evaluatierapport is een verbeterplan (plan van aanpak) opgenomen. Met dit verbeterplan 
(PDCA) kan de organisatie en elk OVC-team haar eigen verbeteracties plannen en bewaken.  

 
Het verbeterplan geeft inzicht in de kwaliteit voor het zorgkantoor, de inspectie en de burgers.  
Met het verbeterplan kan men de verbeteringen inplannen en de verbeterresultaten registeren en 
bewaken. Het verbeterplan is een wezenlijk onderdeel van het Kwaliteitsplan. 
 
RvB overleg  
In het jaarverslag worden de successen uit het verbeterplan opgenomen. 

 
 

Zet het verbeterplan op uw agenda! 
 
OVC team overleg  
Wekelijks worden de verbeter acties besproken tijdens het OVC-teamoverleg. Hoe ver is het met de 
verbeteractie?, en wanneer wordt het uitgevoerd? etc. Bewaak de verbeteractie, zodat klanten en 
medewerkers zien en ervaren dat er echt iets verbeterd.  
 
MT overleg 
Tijdens de MT vergadering staat het verbeterplan elk kwartaal op de agenda. 
 
7. Zelf Organiseren 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdenken of zelforganisatie zijn nieuwe manieren om in de toekomst uw organisatie cultuur mee te 

veranderen. Uw teams gaan zelf aan de slag met het verbeteren en uw managers faciliteren deze 

nieuw manier van werken. Uw teams gaan zelf de verbeteringen organiseren.    
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Trainingen 

IFC heeft een aanbod van diverse trainingen op maat. Managers, teamleiders en medewerkers 

worden getraind en gecoacht (in teamverband of individueel). Successen worden gedeeld. De 

trainingen maken onderdeel uit van de OVC, maar kunnen tevens modulair en op maat worden 

aangeboden. Binnen de cyclus adviseren wij (afhankelijk van uw beginsituatie) de volgende 

trainingen af te nemen. Deze worden op verschillende momenten binnen het traject aangeboden. 

Betrokkenheid activeren  
 

I. Training ‘Betrokkenheid’. (1 dagdeel) 
We kijken nog een keer terug in het verleden en geven de oude knelpunten en juiste plek.  
Daarna wordt geleerd; medewerkers krijgen het gevoel van verantwoordelijkheid, dat de mening 
van de medewerkers telt. Er wordt geluisterd naar de medewerkers etc.  

 Communicatie (met en over elkaar) 

 Uitvoering (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid) 

 Organisatie (visie, missie en handelingen) 

 

Positieve toekomst 
 
II. Training ‘Geef en Beleef’. (1 dagdeel) 
Medewerkers leren om zelf, maar ook als team te zoeken naar de positieve onderwerpen die men 
reeds heeft gerealiseerd of die men nog kan realiseren. Op zoek naar de gastvrijheid die ieder mens 
uiteindelijk blij maakt.   

 Wat houdt welbevinden in? 

 Hoe pas je het gastvrijheidsmodel toe? 

 Wat is het belang van gastvrijheid in de zorg? 

 Wat zijn je dromen ten aanzien van gastvrijheid op de locatie? 

 Welke actiepunten wil je inzetten om de dromen te realiseren? 
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OVC Draaiboek 
 
 
III. Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel) 
 

Zelf organiseren 
 
Binnen steeds meer zorgorganisaties zijn ontwikkelingen gaande waarbij beslissingen en 
verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie worden gelegd. De rol van het team 
verandert. Doel is hoe je als persoon en als team ervoor kunt zorgen dat het zelf organiseren van 
verbeteracties lijdt tot een mobilisatie van positieve energie binnen het team zodat er een 
verbetercultuur ontstaat: 
 

 Leidinggeven 3.0. 

 Zelfsturende teams en beloning 

 Fasen van teamontwikkeling en implementatiefases 

 Eigen medewerkers als adviseur: aansturen en motiveren van collega.  

 Inzicht in veel gebruikte modellen (Situationeel leidinggeven, Belbin, de Roos van Leary). 

 Verschillende vormen van coaching en feedback geven om teamuitdagingen te handelen. 

 Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, 

delegeren, inspireren en consulteren). 

 Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier zowel 

individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij 

bent en hoe jij in het team past.  

 
 

IV. Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel) 

Barometer resultaten lezen en vertalen 

Praktisch betekent dit dat we vanuit de resultaten van de Barometers  aan het werk gaan met: 
 Barometer resultaten lezen en analyseren  
 Als team samen zoeken naar de verbeteringen (wat gaan wij doen)   
 Successen delen met andere teams en collega’s.  
 Leren van en met elkaar (van collega’s neem je meer aan)  
 Op het juiste moment om ondersteuning vragen. 
 Successen delen met elkaar en de organisatie.  

 
 
8. Successen vieren  
 

Motiveren 
 
Tijdens het team overleg worden de successen met elkaar gedeeld.  Successen met elkaar delen 
moet een normaal proces worden zodat er een positieve beweging verbetercultuur op gang komt 
van continue verbeteren. 
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OVC Draaiboek 

 

TROTS Event 

 
De belangrijkste successen die behaald zijn worden tijdens het TROTS Event gepresenteerd en 
samen gevierd. Dit is een moment om terug te kijken en te constateren dat er veel bereikt is in een 
jaar. Daarnaast is het een prima moment om de plannen voor het nieuwe jaar met elkaar te delen. 
Succes geeft een positieve boost aan individuen teams en dus aan de totale organisatie. 
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Bijlage OVC mogelijkheden 
 

Hoe krijgt u een beeld van de OVC mogelijkheden? 
 
Maak een vrijblijvende afspraak 
U kan ons bellen of mailen en wij komen graag langs om onze OVC succesformule met u te delen.  
 
IFC presentatie 
IFC kan geheel vrijblijvend een presentatie verzorgen, zodat u een helder beeld krijgt van de OVC.   
IFC kan op basis van bewezen successen samen met uw de OVC mogelijkheden verkennen   
 
OVC mogelijkheden verkennen 
Is er binnen de organisatie de juiste voedingsbodem om aan de slag te gaan met de OVC?  Er vindt 
een verkennend gesprek plaats met stakeholders binnen de organisatie.  Samen met de IFC adviseur 
worden de volgende zaken besproken. 
 

1. OVC Historie 
2. Welke thema's zijn belangrijk voor de organisatie?  
3. Hoe kan de OVC optimaal ingebed worden in de organisatie? 
4. Welke inspanning moet uw organisatie leveren?  
5. Is het de juiste moment om een OVC te starten? 

 
OVC checklist 
IFC heeft een OVC checklist ontwikkeld waarmee uw organisatie zowel alle harde randvoorwaarden 
(is er Wifi netwerk en tablet etc.), als zachte randvoorwaarden (is de organisatie toe aan deze 
ingrijpende cultuur verandering?). IFC heeft deze OVC checklist opgesteld na jarenlange ervaring 
met veranderprojecten  
 
Om een juiste start te maken kan u de volgende onderwerpen bespreken zoals:  

1. Waar en hoe kan de OVC optimaal bijdrage aan doelen van de organisatie?  
2. Wat zijn de belangrijke thema's waar de organisatie naar wil kijken?  
3. Hoe verankeren we de OVC in de harten van het personeel en management?  
4. Hoe betrekken wij alle betrokkenen bij de OVC? 
5. Begroting opstellen voor investeringen en uren etc. 
6. Rolverdeling formuleren van alle betrokkenen.  
7. Op de werkvloer OVC teams organiseren.  
8. Welke verantwoordelijk en middelen krijgen de OVC teams? 
9. Hoe ziet de interne en externe communicatie eruit?  
10. OVC planning opstellen.  
11. Kick off bijeenkomst plannen  
12. Trots  Event organiseren. 

 
OVC Planning 
IFC hanteert voor haar barometers een jaarcontract. De OVC  heeft standaard een looptijd van 1 
jaar. Om de OVC goed uit te voeren is het verstandig om alles zorgvuldig voor te bereiden en 
gedegen uit te voeren. Om een verbeter cultuur de creëren moet u een aantal jaren investeren om 
uw organisatie te leren dan continue verbeteren leuke is zodat het in het organisatie  DNA komt! 
 
Voorbereiding  Oriëntatie     2 maanden   
Meten resultaat dialoog bijeenkomst   4 maanden  
Verbeterplan zelf organiseren succes vieren  6 maanden   
 
OVC aanbieding  
Wanneer het moment voor de start van een OVC goed is, dan gaat IFC een aanbieding opstellen. 
Na het verkennend gesprek gaat IFC een voorstel maken. Hiermee krijgt de organisatie een helder 
beeld van de investering en de eigen inspanning die men moet leveren om een optimaal rendement 
uit de investering te realiseren.    
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Bijlage HBS Saxion  
 

 
 

   
17 
 
 
 
 

IFC en Saxion werken sinds 2009 samen aan de ontwikkeling van de barometer, met als doel 

de kwaliteitsbeleving van de dienstverlening in de zorg te meten en te monitoren. 

 

Ten grondslag aan de Barometer ligt het P(roduct)-G(edrag)-O(mgeving)-model. Het PGO-

model gaat er vanuit dat de beleving van consumenten in een dienstverlenende omgeving 

een samenspel is van de beleving van de diensten en producten die de organisatie aanbiedt, 

de interactie met de medewerkers van de organisatie en de omgeving waar de 

dienstverlening plaatsvindt. Het PGO-model sluit aan bij wetenschappelijk onderzoek naar 

customer experience1. 

 

Analyses van de Barometer voor eten en drinken in de care markt hebben laten zien dat de 

drie pijlers P, G en O inderdaad afzonderlijke onderdelen vormen van de beleving van de 

patiënten in verzorgingshuizen. Daarnaast heeft een eerste onderzoek naar de kwaliteit van 

de Barometer voor de cure markt laten zien dat deze barometer een betrouwbaar instrument 

is dat kan worden ingezet om aspecten van de bejegening van het personeel, de 

ziekenhuisomgeving en de kwaliteit van de geleverde diensten van patiënten in kaart te 

brengen. Ook bleek de barometer geschikt om de effectiviteit van maatregelen van de 

organisatie op de patiëntbeleving te meten.  

 

Inmiddels worden naast de Cure Barometer en de Care Barometer voor verschillende 

toepassingsgebieden barometers ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het meten van de 

kwaliteitsbeleving van de schoonmaak, koffie en GGZ. Deze meer recent ontwikkelde 

barometers zullen ook dezelfde cyclus voor validatie en kwaliteitsverbetering doorlopen. 

 

Contactpersonen Saxion Hospitality Business School: 

Ruth Pijls – Senior Researcher  

Brenda Groen – Associate lector 
 
 
 
 

                                                 
1 1 Berry, L. L., Wall, E. A., Carbone, L.P. (2006). Service clues and customer assessment of the service experience: lessons 
from marketing. Academy of Management Perspectives, 20(2), 43–57.  
Brunner-Sperdin, A., & Peters, M. (2009). What influences guests' emotions? The case of high-quality hotels. International 
Journal of Tourism Research, 11(2), 171–183. http://doi.org/10.1002/jtr.718 
Reuland, R., Choudry, J., & Fagel, A. (1985). Research in the field of hospitality. International Journal of Hospitality 
Management, 4(4), 141–146. 

 

 De rol van Saxion bij de ontwikkeling               

 17 oktober 2017 

 van de IFC-barometers 
 

17 oktober 2017 
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Bijlage trainingen 
 

Training ‘Betrokkenheid’. (1 dagdeel)  
 
 ‘Waar staan we nu?’ 
 
Er zijn 2 trainingen  beschikbaar voor:  

1. Managers en teamleiders  
2. Medewerkers  

 
Hier wordt geleerd dat medewerkers het gevoel van verantwoordelijkheid krijgen, dat de mening 
van de medewerkers telt. Er wordt geluisterd naar de medewerkers etc.  

 Communicatie (met en over elkaar) 

 Uitvoering (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid) 

 Organisatie (visie, missie en handelingen) 

 

Uw organisatie zit binnen een veranderingsproces, waarbij het een en ander van uw medewerkers 
wordt gevraagd. Dit vraagt tijd, aandacht en de nodige management-skills. Veranderingen binnen 
een organisatie zijn  dan pas succesvol als medewerkers de nieuwe werkwijze en systemen gaan 
gebruiken zoals ze bedoeld zijn.  
Onderwerpen die de revue passeren zijn: 

 
1. Hoe krijg ik de medewerker mee in dit proces? 
2. Hoe ga ik om met weerstand? 
3. Hoe creëer ik  betrokkenheid? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgaan met weerstand , hoe krijg ik ze mee? 
Weerstand is normaal. Bijna geen medewerker wil veranderd worden en dat is toch wat er vaak 
gebeurt in organisaties. De huidige werkwijze voldoet plots niet meer en moet plaatsmaken voor 
nieuwe processen, systemen en gedrag. 
De meeste managers hebben meer kennis van de producten en diensten die een organisatie levert 
dan van het gedrag van mensen. Iets meer oog voor de emotie en de oplossing voor het omgaan met 
weerstand is dichtbij. In deze workshop 1 zullen we dus ook vooral ingaan op deze emotie achter 
het veranderingsproces, trachten dit uit de emotie halen en dit te kanaliseren. 

Veranderingen binnen organisaties roepen vaak de vraag op bij medewerkers “kan ik dat wel ?”. 
Vaak zijn de gevolgen van een verandering niet duidelijk en gaan in de wandelgangen de wildste 
geruchten de ronde. Medewerkers willen duidelijkheid. Die duidelijkheid moet je niet eenmalig 
geven maar regelmatig. Vertel inhoudelijk waar het verandertraject staat maar ook qua planning. 
Benoem eventuele successen. Kortom breng het tot leven zodat medewerkers het juiste beeld 
krijgen. 
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Bijlage trainingen 

Hoe creëer ik betrokkenheid? 
Een stap verder dan ‘hoe krijg ik ze mee‘ is dat medewerkers zich betrokken voelen of nog beter, 
meedoen met de verandering. Laat alle medewerkers meedoen en dan niet een paar 
vertegenwoordigers vanuit de medewerkers; nee allemaal. De tijd die dit kost verdien je terug als 
de verandering operationeel wordt. De lastige vragen kan je maar beter in het begin beantwoorden 
dan aan het eind. Zorg dat het hun verandering wordt in plaats van dat het jouw verandering is.  

Heel simpel gesteld: betrokkenheid ontstaat door medewerkers te betrekken. Liever spreken we van 
eigenaarschap dan van betrokkenheid. 

Werkwijze: 
De groepsgrootte wordt zo klein mogelijk gehouden (ca.6 tot 8 personen) om zoveel mogelijk ruimte 
te bieden voor ‘elke stem’. Pijnpunten worden benoemd en onderverdeeld in beïnvloedbare en 
niet-beïnvloedbare knelpunten. De niet-beïnvloedbare knelpunten behoren na deze sessie tot het 
verleden. De overige punten worden omgezet in actiepunten.  

 

II. Training ‘Geef en Beleef’. (1 dagdeel)  ‘De positieve toekomst’ 
 
Er zijn 2 trainingen  beschikbaar voor:  

1. Managers en teamleiders  
2. Medewerkers 

 
Medewerkers leren om zelf maar ook als team te zoeken naar de positieve onderwerpen die men 
reeds  heeft gerealiseerd of die men nog kan realiseren. Op zoek naar de gastvrijheid die ieder 
mens uiteindelijk blij maakt.   

 Wat houdt welbevinden in? 

 Hoe pas je het gastvrijheidsmodel toe? 

 Wat is het belang van gastvrijheid in de zorg? 

 Wat zijn je dromen ten aanzien van gastvrijheid op de locatie? 

 Welke actiepunten wil je inzetten om de dromen te realiseren? 

 

 

 

 

 

 

 

Gastvrijheid en producten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rol van onder ander het 
eten & drinken in een zorgorganisaties  is zeer belangrijk dient integraal gedragen te worden door 
alle medewerkers in de organisatie. Zeker de warme maaltijd is voor veel bewoners het hoogtepunt 
van de dag. De medewerkers dienen gastvrijheid hoog in het vaandel te hebben en met elkaar 
ervoor te zorgen dat het eet moment voor de bewoners een feestje is.  
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Bijlage trainingen 
 
Gastvrijheidsmodel 
De kwaliteit van de producten speelt een belangrijke rol bij de gastvrijheidsbeleving en is indirect 
ook van invloed op het welbevinden van de cliënten en gasten. Maar ook de omgeving is een 
belangrijke factor in de kwaliteitsbeleving en het gastvrijheidsgevoel. Deze dient afgestemd te zijn 
op de doelgroep en dient een huiselijke sfeer uit te dragen. Echter is de belangrijkste factor het 
gedrag van de medewerkers. Met hun gedrag kunnen zij de dienstverlening positief of negatief 
beïnvloeden en indirect daarmee het welbevinden van de cliënten en gasten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de uitgangspunten van gastvrijheid in de zorg eenduidig te communiceren en uiteen te zetten, 
zal er een inspiratie sessie worden georganiseerd waarin het belang van gastvrijheid wordt 
toegelicht. De deelnemers zullen geïnspireerd worden om in hun dagelijkse werk en mindset gastvrij 
te gaan handelen. 
 
De inspiratie sessie gastvrijheid is ontwikkeld om de gastvrijheid binnen zorgorganisaties te 
optimaliseren. Met name aan de bejegening van de gasten en een gastvrije, dienstverlenende 
houding van de medewerkers maakt of breekt de beleving. De inspiratie sessie wordt       ‘in 
company’ georganiseerd.  
 
Werkwijze 
Deze workshop wordt in groepen van circa 8 tot 15 personen aangeboden. De workshop heeft zowel 
een informatief en interactief karakter. Naast de theorie over gastvrijheid zal er ook gewerkt 
worden aan concrete voorbeelden en het uitzetten van acties. Ook rollenspelen maken onderdeel 
uit van de training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Aanbieder Ontvanger Beleving 

Geld 

Product 
Gedrag 
Omgeving 

Behoeften 
 
Doelstellingen 
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Bijlage trainingen 
 
III. Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel) 
‘Continu verbeteren’  
 
Binnen steeds meer zorgorganisaties zijn ontwikkelingen gaande waarbij beslissingen en 
verantwoordelijkheden steeds lager in de organisatie worden gelegd. De rol van het team waarin uw 
functioneert wordt een duidelijk andere!  
 
Doel is hoe je als persoon en als team ervoor kunt zorgen dat het zelf organiseren van 
verbeteracties lijdt tot een mobilisatie van positieve energie binnen het teams zodat er een 
verbeter cultuur ontstaat: 

 Leidinggeven 3.0. 

 Zelfsturende teams en beloning 

 Fasen van teamontwikkeling en implementatiefases 

 Eigen medewerkers als adviseur: aansturen en motiveren van collega.  

 Inzicht in veel gebruikte modellen (Situationeel leidinggeven, Belbin, de Roos van 

Leary). 

 Verschillende vormen van coaching en feedback geven om teamuitdagingen te 

handelen. 

 Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, 

onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren). 

 Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier 

zowel individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij 

bent en hoe jij in het team past. Als weet wie jij bent kun jij ook beter acteren binnen 

je team en je organisatie.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 

999-129-05-11-05                                                                                                 4 december 2017   
  Pagina 22  

Bijlage trainingen 
 
IV. Training ‘Zelf Organiseren’. (1 dagdeel) 
 

Barometer resultaten lezen en vertalen 
 
Wat doet de Gastvrijheidsbarometer? 
De Gastvrijheidsbarometer levert veel nuttige praktische informatie op waarmee u uw gastvrijheid 
en dienstverlening gaat optimaliseren en borgen. Voor een optimaal resultaat met de 
Gastvrijheidsbarometer is continu en nauwkeurig meten van groot belang. Afhankelijk van de 
grootte van uw organisatie en het aantal afdelingen benoemt u één of meerdere medewerkers tot 
Gastvrijheidscoach. Deze coaches organiseren een sterk team van betrokken medewerkers, 
vrijwilligers en studenten om zich heen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het continu 
afnemen van interviews 

 
Praktisch betekent dit dat we vanuit de output van de Organisatie Verbeter Cyclus aan het 
werk gaan met: 

 Barometer resultaten lezen en analyseren. 

 Als team samen zoek naar de verbeteringen (wat gaan wij doen)   

 Successen delen met andere teams en collega’s  

 Leren van en met elkaar (van collega’s neem je meer aan)  

 Op het juiste moment om ondersteuning vragen. 

 Successen delen met elkaar en de organisatie   

Binnen deze training maken wij actief gebruik van de Disc-methode: Het betreft hier zowel 
individuele- en teamcoaching. De Disc methode analyseert welke persoon jij bent en hoe jij in het 
team past. Als weet wie jij bent kun jij ook beter acteren binnen je team en je organisatie.   
 
De resultaten zijn bekend: hoe nu verder? 
De informatie uit de metingen geven een resultaat. Maar wat zegt dit resultaat?  
 
De evaluaties vinden plaats in de vorm van workshops. IFC bereidt deze workshops voor door de 
belangrijkste knelpunten te filteren en in beeld te brengen. Tijdens de workshop leert u op welke 
wijze het dashboard gelezen dient te worden, de resultaten te analyseren en te verwerken in een 
actielijst en de acties te omschrijven en de prioriteit te bepalen volgens de methode plan-do-check-
act. 
 
Door middel van zowel individuele- als groepscoaching kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij de 
verdere implementatie van Gastvrijheid. Maak van gastvrijheid een continu proces en laat dit niet meer 
stil vallen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


