
DIALOOG OVER KWALITEIT
Waar staan we nu?

In 2016 en 2017 is Amerpoort gestart 
met Dialoog Over Kwaliteit (DOK). 
Cliënten, verwanten en teams gaan als 
gelijkwaardige partners in gesprek 
over samen werken aan een goed 
leven. Met elkaar leer je kijken wat er 
goed gaat, wat er beter kan en dat op 
te pakken. 

RAPPORT KWALITATIEF 
ONDERZOEK DIALOOG 
OVER KWALITEIT
Onderzoeker Eline Roelofsen heeft vier 
teams gevolgd tijdens hun deelname aan 
Dialoog over kwaliteit. Dat leverde mooie 
inzichten op die zijn meegenomen om ook 
binnen DOK continu te verbeteren.

VOORBEELDEN VAN 
VERBETERTHEMA’S
Visie, communicatie met verwanten, 
medezeggenschap en eigen regie 
cliënten, werkdruk, directe & indirecte 
zorg, financiën, samenwerking team, 
interne werkprocessen, schoonmaak, 
eigenaarschap begeleiders, verzuim, 
klussen.

WAT LEVERT HET ONS OP? 
Cliënten
> Voelen zich meer gezien en gehoord
> Vergroten van zeggenschap en betrokkenheid 
   bij het dagelijks leven
> Concrete veranderingen in het dagelijkse leven

 Verwanten
> Een beter beeld van de dagelijkse praktijk
   waardoor meer begrip en medewerking
> Onderling vertrouwen naar begeleiders verbetert
> Beter leren kennen, zien en begrijpen van 
   begeleiders en andere verwanten
> Makkelijker aanspreken van begeleiders en elkaar 
  en ruimte om kritische vragen te stellen

Begeleiders/team
> Toenemende bewustwording over eigen gedrag,
   de onderlinge samenwerking en de impact daarvan
> Frisse blik: anders leren kijken de cliënten, 
   verwanten en de manier van werken
> Gestructureerd werken aan verbeteringen
> Vergroten van het eigenaarschap door meer 
   samen te werken met elkaar, cliënten
> Vormen en manieren om de dialoog te blijven
   voeren

FEITEN
In 2017 zijn 44 teams 
gestart met het traject: 
28 zorgteams en 
16  ondersteunende 
diensten.

WIST JE DAT… 

> Dialoog over kwaliteit voor teams een
   van de bouwstenen is in de beweging
   naar taakvolwassen
   werken
> Beeldvorming over 
   wat Dialoog over 
   kwaliteit wel en niet 
   is, klopt niet altijd 
   maar blijkt lastig te 
   beïnvloeden 
> Altijd maatwerk is
> Een manier van werken is, 
   gericht op continu verbeteren 
> Begeleiders de uren voor Dialoog over
  kwaliteit mogen declareren?
> Teams zelf bepalen wanneer ze    het
   traject willen doorlopen, zodat het 
   ook goed aansluit bij waar ze staan 
> Je ervaringen van deelnemers kunt
   lezen op www.amerpoort.nl 

CLIËNT & 
KWALITEIT

BLOGS VAN
AMERPOORT

SNELLE RESULTATEN
Slim inkopen boodschappen, gezond weekmenu, bewoners-
overleg, meer overleg tussen wonen en dagbesteding, 
organiseren teamdag, receptenmap, familieavond, gesprek 
gezondheidscentrum, gesprek team en manager, inzicht in 
financiën, klussenlijst, opgeruimde kast.

Wil je ook starten met Dialoog over kwaliteit? 
Geef je op bij: procesbegeleiders@amerpoort.nl 

Het lijkt of we met 
het traject qua team-
ontwikkeling een stap 
terug hebben gezet: 

er is nu meer zichtbaar 
wat we nog te doen 
hebben met elkaar.

In de diagnosefase/kernteam 
dacht ik "Ik houd er mee op. 
Het gaat veel te traag". Nu zie 

ik tijdens de tussenbijeenkomst 
hoe belangrijk de vertraging is 

en wat het oplevert.

Alleen al de tijd om naar 
elkaars verhalen te luisteren, 
elkaar daadwerkelijk te horen 
is voor mij zo meer waardevol 

dan grote resultaten. 
Eigenlijk is dat juist het 

grootste resultaat.

Ik vond het 
ontzettend gaaf om 

mee te denken. 
Normaal bepaalt 
de directeur wat 
er moet gebeuren 
en nu mocht ik 
meedenken!

 
 

Hoe houden we deze manier 
van werken vast? Ik ben 
bang dat we vervallen in 

oude patronen.
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