Mensen
met
aandacht

Er is veel aandacht voor kwaliteit van zorg. Deze
aandacht komt voort uit negatieve verhalen over
het leven in verpleeghuizen, de overvloed aan
bureaucratie en het slechte imago van werken
in de zorg. Positief aan deze aandacht is het feit
dat er extra geld voor verpleeghuiszorg is, maar
met geld alleen wordt de kwaliteit niet beter.
Inmiddels is er een landelijk kwaliteitskader voor
verpleeghuizen en voor wijkverpleging. Meander
is echter niet voornemens om klakkeloos te
implementeren wat door anderen bedacht is.
Wij geloven op alle niveaus in de kracht van eigen
regie en regelruimte en trekken deze lijn ook
door naar ons kwaliteitsmanagement. Wij maken
dankbaar gebruik van alle voorwerk dat door
anderen verricht is, maar we maken hier óns
kwaliteitskader van. Dit wordt een kwaliteitskader dat zich onderscheidt in eenvoud, focus
op eigen-regie en kwaliteit van leven. Wij beschrijven erin wat eigenlijk vanzelfsprekend zou

moeten zijn en wat je hoopt te ervaren wanneer
je zelf of je naasten op zorg aangewezen zijn op
zorg. Om die reden noemen we ons kwaliteitskader ‘gewoon kwaliteit’. Wij geloven ook dat
het niet aan managers of professionals alleen is
om te bepalen wat voor een ander kwaliteit is.
Wij kiezen daarom uitdrukkelijk voor de dialoog
met onze cliënten over kwaliteit op meerdere
niveaus: met de samenleving via panelbijenkomsten
of enquêtes, met onze bewoners via spiegel- of
huiskamergesprekken en uiteraard met onze
cliëntenraden. Het belangrijkste gesprek is wellicht het ‘komen-wonen’ gesprek of het intakegesprek voor zorg-thuis. Dan draait het om de
vraag wat het leven, ondanks beperkingen, nog
de moeite waard maakt. Uiteindelijk is dat waar
het bij kwaliteit om draait: de wijze waarop je de
ruimte krijgt om, zelfs in het verpleeghuis, invulling te geven aan wat voor jou belangrijk en
waardevol is.

Kwaliteit van zorg volgens Meander
• De wijze waarop je de ruimte en zeggenschap krijgt om,
niet alleen thuis maar zelfs in het verpleeghuis, invulling te
geven wat voor jou (of je naaste in geval van wilsonbekwaamheid) belangrijk en waardevol is.
• De wijze waarop je ondersteund wordt in je zelfstandigheid
en autonomie, rekening houdend met je eigen mogelijkheden.
• Dat dit op een menswaardige, veilige en doelmatige wijze
gebeurt; in een aangename omgeving.
• Dat dit vertaald wordt naar een gestructureerd en transparant proces van meten, weten en verbeteren; niet alleen
voor onszelf, maar ook voor onze stakeholders en toezichthoudende instanties.

Maar Kwaliteit is meer ...

Ruimte krijgen om
invulling te geven aan
wat voor jou belangrijk
en waardevol is.

Effectief

Dit is óók kwaliteit:
Klant
centraal

• De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment.
• Voorkomen van wachtlijsten en wachttijden.

Rechtvaardig

• Voorkomen van verspilling van geld en menskracht.
• Voorspelbare en continue kwaliteit.
• De wijze waarop er, zowel binnen als buiten Meander
samengewerkt wordt en schotten doorbroken worden.

Kwaliteit
van zorg

Veilig

Efficiënt

• Continuïteit, veiligheid en openheid van informatie.
• De wijze waarop sámen bepaald wordt wat kwaliteit is.
• De toets de kritiek kunnen doorstaan via klachtenmanagement
en transparantie.

Tijdig

Toegankelijk

Wie is verantwoordelijk
voor kwaliteit?

via delegatie delen met managers, kwaliteitsmedewerkers

Iedere Meander-professional is verantwoordelijk voor zijn

woordelijkheden formeel toegewezen en vastgelegd te zijn.

en toegewezen professionals. In dat geval dienen de verant-

of haar eigen handelen en is waar nodig bereid om hierover
verantwoording af te leggen naar de klanten en/of de orga-

De raad van bestuur is primair verantwoordelijk voor de juiste

nisatie. Deze verantwoordelijkheid gaat verder in geval van

toepassing van wet- en regelgeving, alsmede de externe

professionals die onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen,

verantwoording. Ook is de raad van bestuur verantwoordelijk

zoals verpleegkundigen, artsen en paramedici. Iedere Meander-

voor het kwaliteitsmanagementsysteem (inclusief risico-

professional is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen deskun-

management) en de correcte toepassing van de PDCA-cyclus.

digheid en professionaliteit. Dit houdt ook een eigen verant-

De clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de vertaling

woordelijkheid voor scholing en deskundigheidsbevordering in.

van dit kwaliteitskader en relevante wet- en regelgeving naar
het cluster.

Wanneer we het hebben over kwaliteit van leven, hebben
ook de naasten van onze cliënten een verantwoordelijkheid

Hoe leggen wij verantwoording af?

voor voldoende aandacht, een zinvolle dagbesteding en

Over ons kwaliteitsmanagement leggen wij verantwoording

een constructieve samenwerking met onze professionals en

af via het Kwaliteitsvenster op onze publiekswebsite. Eén

vrijwilligers.

maal per jaar laten wij ons extern toetsen op basis van

De formele verantwoordelijkheid ligt bij de raad van bestuur

ISO9001:20018. Tevens publiceren wij jaarlijks een kwaliteits-

en de clusterdirecteuren. Zij kunnen verantwoordelijkheden

jaarverslag, als onderdeel van de jaarlijkse verantwoording.
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1.eigen regie

We gaan uit van eigen kracht en eigen leven en werken
samen met mantelzorgers.
• We kijken samen met de klant en/of zijn naaste naar
zijn fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Via een
actieve dialoog leggen wij vast wat nodig is om de eigen
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We bieden sfeer en een thuisgevoel.
• Gastvrijheid is terug te zien in de inrichting van onze
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• Wij ontwikkelen en bouwen nieuwe woon- en woonzorgvormen die passen bij de persoonlijke behoeften van
onze klanten.
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Om dit mogelijk te maken voorkomen we verspilling, zoeken we samenwerking, zijn
we open en transparant, denken onze professionals mee om de zorg te verbeteren.
A. Wij zorgen voor een stimuleringsprogramma, zodat goede
ideeën en initiatieven een kans krijgen en gedeeld worden.

ticiperen in het zorgteam.
• Wij verbinden zorg thuis met dagbesteding en verpleeghuizen, alsmede met wijken, buurten en andere organi-

B. We leveren de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste
moment.

saties.
• Wij zorgen samen voor goede afstemming tussen hulpverleners; thuis, van huis naar eerste en tweede lijn, en

C. Wij leggen alle afspraken rondom zorg en dagbesteding

terug.

met klanten vast in het zorg-/leefplan en vertalen dit naar

• Wij stimuleren dat professionals als een team rond de

concrete richtinggevende acties. Voor het in kaart

klant gaan staan. Schotten in wet- en regelgeving of

brengen van de échte vraag maken wij gebruik van de

overgang naar een ander stelsel, mogen geen belem-

NANDA-classificatie, afgenomen door een daarvoor ge-

mering zijn voor het regelen van goede zorg en onder-

kwalificeerde verpleegkundige. We passen het zorg-/leef-

steuning.

plan aan de specifieke kenmerken, wensen en kennis
van het individu en de (doel)groep aan.

F. We zijn open en transparant;
óók wanneer het niet goed gaat.

D. We voorkomen verspilling van geld en menskracht.
• Slimme innovatie en technologie worden ingezet om
de klantwaarde te verhogen en het werkplezier van
professionals te faciliteren.

• Anders kijken-anders denken-anders doen wordt steeds
gebruikt om de verandering te faciliteren. Ons adagium:
afstemmen, afspreken en aanspreken.
• We hebben een heldere visie, die bekend is en gedragen
wordt.

E. We zoeken naar samenwerking en verantwoord delen van

• Wij brengen de kwaliteit per locatie in beeld, zodat be-

informatie.

woners beter kunnen kiezen en zorgkantoren weten wat

• We zorgen dat ouderen eenvoudig de weg naar goede

ze voor hun verzekerden inkopen.

zorg kunnen vinden.
• Wij zoeken de verbinding in kwaliteit en met de omgeving
(mantelzorg/informele zorg/wijk/buurt/netwerk) om klanten en bewoners in staat te stellen hun eigen leven te
leven.
• Wij zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning

• Wij werken aan eerlijke beeldvorming door voorbeelden
actief te delen en zo meer mensen voor de sector te
interesseren.
• Jaarlijks brengen wij een kwaliteitsverslag uit, met
daarin aandacht voor de onderdelen veiligheid, klantentevredenheid en leren en werken aan kwaliteit.

langer thuis kunnen blijven wonen. Daartoe werken wij
samen met zowel formele als informele ketenpartners
en maken wij gebruik van technologische mogelijkheden.
• Onze personeelsmix ondersteunt onze visie, wat betekent
dat we ons niet uitsluitend richten op zorgprofessionals.
Ook artsen, paramedici en facilitaire medewerkers par-

G. We zorgen voor kwaliteit van arbeid
• Medewerkers zijn fit-to-the-job op basis van eigen-kracht
en positieve gezondheid.
• Onze medewerkers zijn trots, denken mee en willen er
voor gaan.

