
 
 
Waardigheid en trots op locatie - SCAN 
Informatiebrief voor alle medewerkers van de Schutse  
 
Inspectiebezoek  
Eind vorig jaar heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan de Schutse en gekeken of we voldoen aan 
het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zij heeft geconstateerd dat de Schutse een aantal 
verbeterpunten heeft en we moeten in oktober verslag doen van onze acties.  
De Schutse wil laten zien dat we kwaliteit van zorg belangrijk vinden. We gaan dan ook aan de slag 
met het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Het landelijke programma ‘Waardigheid en Trots op locatie’ kan ons hierbij helpen.  
  
Wat is Waardigheid en trots op locatie? 
“De verpleeghuiszorg kan en moet merkbaar, meetbaar en voelbaar beter in elk verpleeghuis en op 
elke locatie. Liefdevolle zorg, meer tijd en aandacht voor onze ouderen. Daar gaat het om.” Dat zei 
minister Hugo de Jonge in april 2018 toen hij het programma Thuis in het verpleeghuis aankondigde. 
Waardigheid en trots op locatie is een onderdeel van dit programma, waarbij verpleeghuizen 
ondersteuning kunnen krijgen. Dit deelprogramma start officieel in januari 2019. Vanaf dan kunnen 
alle verpleeghuislocaties zich aanmelden. Wij zijn samen met zo’n 50 andere locaties de eerste die 
deelnemen en helpen daarmee het programma zo vorm te geven dat het aansluit bij de behoefte van 
verpleeghuizen.  
  
Wie zitten er in het team Waardigheid en trots op locatie? 
Het programmateam van Waardigheid en trots op locatie is ondergebracht bij Vilans, kenniscentrum 
voor ouderenzorg. Daar werken experts die ervaring hebben met het eerdere programma 
Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. 
  
Meer informatie over het Waardigheid en trots op locatie 

• Hand-out 

• https://www.waardigheidentrots.nl/op-locatie/ 

  
Meer informatie over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg  
-Kader: https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/01/12/kwaliteitskader-
verpleeghuiszorg 
-Filmpje publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (LOC) 
 
 
  
Scan Waardigheid en Trots  
De eerste stap in het programma is de scan. De scan helpt ons om inzicht te krijgen in welke mate 
onze zorg voldoet aan de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Naar schatting hebben 
we daar half juli al zicht op! Op basis daarvan besluiten we welke punten we verder oppakken. Bij de 
scan zijn experts van Waardigheid en trots betrokken.  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2019/01/FactsheetWOL.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/op-locatie/
https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/01/12/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
https://www.igj.nl/documenten/toetsingskaders/2017/01/12/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
https://www.youtube.com/watch?v=_zQbK1x9teg


 
Hoeveel tijd kost het ons? 
In totaal duurt de scan tussen de 6 tot 8 weken. Als medewerker kan jij je mening geven door het  
invullen van een vragenlijst. Je ontvangt hiervoor rond 3 juni een mail met een link naar de digitale 
vragenlijst. Daarnaast gaan een aantal collega’s die een afspiegeling vormen van de locatie meedoen 
in een groepsgesprek om de resultaten van de vragenlijsten te bespreken. Dit gesprek is DV 2 juli.  
Deze werkwijze is een praktische manier om een spiegel voor te krijgen. Daarna gaan we natuurlijk 
verder met de uitkomsten. 
 
Hoe ziet de scan van Waardigheid en trots eruit? 
De scan bestaat uit 4 onderdelen: 
1. Analyse van relevante documenten van de locatie.  
2. Vragenlijst over hoe jullie de kwaliteit ervaren/beoordelen over de 8 thema’s van het 

kwaliteitskader. 
3. Op basis van de uitkomst van de documenten en vragenlijsten vindt een kwaliteitsgesprek 

plaats met een aantal collega’s: verzorgenden, AB-er, cliëntenraadslid, vrijwilliger, familie, 
teamleider en behandelaars. Zodat we een gezamenlijk beeld krijgen over hoe onze locatie 
ervoor staat. Op welke onderdelen we het goed doen en welke onderdelen aandacht nodig 
hebben. 

4. De bevindingen worden besproken met de bestuurder. Op basis hiervan maken we een plan 
van aanpak.  

 
Contactpersoon voor waardigheid en trots op locatie is Jeanet Kaashoek, kwaliteitsmedewerker.  
Bereikbaar via j.kaashoek@schutsezorgtholen.nl en aanwezig op donderdag. 
 
We hebben goede hoop dat we met hulp van dit programma het Kwaliteitskader een duidelijk(er) 
plaats kunnen geven in het geheel van ons handelen. Op ons intranet staat ook het Jaarplan  
kwaliteit 2019 ter inzage. Wij realiseren ons dat met deelname aan het programma weer veel van 
ons wordt gevraagd, aan gesprekken en het deelnemen aan de vragenlijst, maar we doen het 
allemaal voor (nog) betere zorg, dus is het een inspanning waard! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Kok, bestuurder. 
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