
Verbindend Kwaliteit Versterken
Kwaliteitsmanagement binnen Viattence

waarom 
kwaliteitsmanagement?

Vertrekpunt is altijd de verbinding tussen  
bewoner, zorgprofessional en informele zorg

Aansluiten bij onze meerjarenvisie; Via25
Kwaliteit als gezamenlijke  
verantwoordelijkheid
Lerend vermogen in de  
organisatie optimaliseren
Methodisch werken is terug  
te zien in het zorgdossier
Actualiseren kwaliteitshandboek
Ondersteunende structuur in  
verbinding met primaire proces
Aandacht voor verbindend communiceren
Interne en externe eisen en ontwikkelingen

ondersteunende structuur

Interne audits
Dossier checks
Indicatoren basisveiligheid
MIC, klachten, calamiteiten
Analyse WZD
Indicatoren wijkverpleging

Sociaal intranet Sovia
Verbeterplanner als input 
voor verbeterbord

Ontwikkellijnen

Ondersteund 
door

Volgen

Inzicht/ 
instrumenten

basis op orde goed werken 
bij viattence

samenwerken 
in het dorp en 
de regio

(in)formele 
zorg

Eén rapportage voor in- en externe verantwoording, monitoring en sturing

Gestandaardiseerde  
informatieuitwisseling

Netwerk Mijn leefplan

Indicatoren  
personeelssamenstelling
MIM 
Carrouselgesprekken 
Kwalitatief onderzoek 
medewerkerstevredenheid

Lerend netwerk Indicatoren  
wijkverpleging

Lerend werken, verbindend leiderschap, zelfstandige teams
verbinding vakkundig vindingrijkvertrouwen

waardevol leven 
voor de oudere 
in het dorp

Mijn leefplan

PREM 
Beelden van Kwaliteit
Cliëntervaringsscore

5 ontwikkellijnen

Kwaliteitmanagement aan laten sluiten bij de huidige visie,  
door de 5 ontwikkellijnen als basis te nemen.

1 Basis op orde

2 Waardevol leven voor 
de oudere in het dorp

3 Goed werken bij Viattence

4 Samenwerken in het 
dorp en de regio

5 (In)formele zorg

Regiegroep kwaliteit
Bewaken of VKV onze visie ondersteunt
Strategisch niveau
Gegevens kwaliteitsinstrumenten 
vanuit team > locatie > dorp 
aggregeren naar organisatieniveau
Deze gegevens monitoren, analyseren 
en er betekenis aan geven op basis  
van advies
Innovatie en ontwikkeling
Bewaken van de balans tussen 
verbeteren en verantwoorden

Kwaliteit per dorpskern
Tactisch niveau
Gegevens vanuit kwaliteitsintrumenten 
aggregeren naar dorpskernniveau
Gegevens monitoren, analyseren en  
er betekenis aan geven
Verbeterprocessen opstellen per dorpskern 
en per locatie en deze monitoren

Aandachtsvelders
Kennis en informatie over specifieke 
onderwerpen delen in de teams
Locatieniveau; palliatieve zorg, ECD
Teamniveau: hygiëne- en 
infectiepreventie, vrijheid en 
veiligheid, medicatieveiligheid, 
ECD, eten en drinken, mondzorg, 
wondzorg, hulpmiddelen, 
zorgtechnologie, palliatieve zorg, 
continentie

Kwaliteitscommissies
Ondersteunen regiegroep en kwaliteitsteam
Beleidsvorming
Up to date houden protocollen
Kennisdeling richting aandachtsvelders
7 commissies (hygiëne- en infectiepreventie, 
vrijheid en veiligheid, medicatieveiligheid, 
ECD, eten en drinken, palliatieve zorg,  
zorg & technologie

Werkgroepen
Spelregels en richtlijnen opstellen
Wondzorg, continentie, mondzorg, 
hulpmiddelen

Team kwaliteit
In- en externe ontwikkelingen vertalen 
naar integraal kwaliteitsbeleid voor 
Viattence op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau
Gegevens genereren ten behoeve van 
aanpassingen en verbeteringen van 
processen

VIA
2525
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Hier vind je een interessante 
video over methodisch werken

Vanuit lerend werken:
Zeg wat je doet, doe  
wat je zegt, evalueer  
het, verbeter het

act

plan

do

check


