
 

   
 

Kwaliteit-Verbeter-Kaart 2022 - Siloah – PPG 
 

Vertegenwoordigers (N=16, rapportcijfer PPG 8,1/10) 
 
“Hoe tevreden bent u in het algemeen over de begeleiding van Siloah?” 
 

 
 
 

Waardering voor…  Voor verbetering vatbaar… 

• De betrokkenheid en persoonlijke aandacht 
(6x) 

• Het meedenken van de begeleiders in situaties 
(3x) 

• De korte lijntjes en de snelle hulp wanneer er 
iets is (3x) 

• ‘De waardevolle tips’ 

• Er wordt goed gekeken naar de ontwikkeling 
van de cliënt 

• De aandacht voor de identiteit 

• Het begrip 

• De liefde en tact binnen de ondersteuning – 
de cliënt wordt in de waarde gelaten 
 

• De samenwerking en overdracht binnen het team 
van begeleiders – ‘het lezen van de agenda alvorens 
de dienst begint’ (3x) 

• De aandacht voor de persoonlijke verzorging van de 
cliënt, bijvoorbeeld nette kleding en goed scheren 
(2x) 

• ‘Het goed inschatten van het niveau’ – de cliënt goed 
lezen en hier op reageren (2x) 

• Coaching met betrekking tot een gezond dieet 

• Het overleg met de cliëntvertegenwoordiger – ‘blijf 
in gesprek’ 
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Hoe omgaan met de Kwaliteit-Verbeter-Kaart 
 
Samen de kwaliteit van ondersteuning verbeteren. Dat is het doel van deze Kwaliteit-Verbeter-Kaart 
(KVK). Het kwaliteitsonderzoek 2022 heeft niet alleen informatie opgeleverd over aspecten waarover 
verwanten/vertegenwoordigers tevreden zijn, maar ook over aspecten die verbeterd kunnen worden. 
Deze informatie werd geanalyseerd en vaak genoemde en markante verbeteronderwerpen zijn 
samengevat in deze KVK. 
De kaarten kunnen als volgt met ‘de zevensprong’ worden behandeld: 

1. Bekijk in het team de uitkomsten: zijn deze herkenbaar? Kunnen er voorbeelden of meer 
details worden gegeven? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van het team. Bespreek de 
kaart vervolgens met cliënten en relevante contactpersonen van cliënten. 

2. Bereik overeenstemming over een of twee thema’s die verbeterd kunnen worden en 
beargumenteer waarom. Kies vervolgens een of twee duidelijke doelen en formuleer ze 
SMART (Specifiek; Meetbaar; Aanvaardbaar; Realistisch; Tijdgebonden). 

3. Stel prioriteiten: welk doel is het belangrijkste of meest dringend volgens de cliënten, 
verwanten/vertegenwoordigers en team. Wat is het tweede verbeterdoel? 

4. Ga na wat nodig is om die doelen te bereiken. Denk aan: hulpbronnen, voorwaarden, en 
methodieken; medewerking van cliënten, vertegenwoordigers, eigen medewerkers, 
vrijwilligers, facilitaire zaken, management. Zijn de noodzakelijke voorwaarden om te slagen 
aanwezig? 

5. Maak een concreet plan per gekozen doel (wie doet wat; welke acties zijn nodig; tijdpad; hoe 
bewaken wij de voortgang; wanneer en hoe evalueren we)? 

6. Start acties en plan momenten waarop tussentijds nagegaan wordt of voldoende aandacht 
wordt besteed aan de uitvoering. 

7. Evaluatie: wat is er veranderd m.b.t. het gekozen doel? Is dat een verbetering? Trek 
conclusies en plan vervolgacties. Ga weer naar 2: formuleer nieuwe doelen. 

Ter informatie:  
De onderwerpen op de KVK gaan over zaken die door verwanten / cliëntvertegenwoordigers van de 
het vaakst werden genoemd. Het kan ook gaan over onderwerpen die mogelijk minder vaak werden 
genoemd maar wel van belang zijn voor reflectie over de zorgkwaliteit. Boven elk blok staat het 
gemiddelde rapportcijfer dat de betreffende groep geeft voor de zorgkwaliteit.  
Let op:  

• De Kwaliteit-Verbeter-Kaart toont een samenvatting van ervaringen. Dit geeft niet 
noodzakelijk de mening weer van iedereen die bij het team of de locatie is betrokken maar 
betreft trends waarbij meerdere antwoorden dezelfde richting uitgaan. Tekst tussen '  ' 
verwijst naar signalen die soms maar van één respondent afkomstig zijn maar een belangrijk 
onderwerp voor reflectie betreffen.  

• De kaarten zijn vertrekpunten voor een gesprek over kwaliteitsverbetering in het team. De 
Kwaliteit-Verbeter-Kaart zegt niet wat moet veranderen of hoe dat zou moeten maar 
vermeldt aandachtspunten die bij het kwaliteitsonderzoek naar boven kwamen.  

• Antwoorden van individuele respondenten kunnen in de praktijk aanzienlijk van elkaar 
verschillen. Binnen eenzelfde groep kunnen sommigen positieve ervaringen rapporteren, 
terwijl anderen juist negatieve ervaringen rapporteren over hetzelfde onderwerp. Dat kan 
soms zichtbaar zijn in de Kwaliteit-Verbeter-Kaart. 

 


