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Quality Qube

Zorg- en dienstverlening als trialoog
Voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan mensen met beperkingen zijn
de relaties en de communicatie tussen cliënten en hun begeleiders essentieel.
Zeker in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komen daar
cliëntvertegenwoordigers of contactpersonen als belangrijke stakeholders bij. Er is
dus sprake van een trialoog. Kwaliteit wordt samen beleefd en samen gemaakt.

Cliënt

Familie

‘Quality Qube is speciaal
ontwikkeld om ervaringen
van kwaliteit van zorg te
onderzoeken bij de cliënt,
bij de begeleiders en bij
belangrijke personen uit
het netwerk van de cliënt.’

Begeleiders

Quality Qube is speciaal ontwikkeld om ervaringen van kwaliteit van zorg te
onderzoeken bij cliënten, begeleiders en cliëntvertegenwoordigers. Het ligt voor
de hand om deze stakeholders ook samen te betrekken bij de verbetering van
de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. De Quality Qube betrekt alle partijen
systematisch bij de start van het onderzoek tot en met de planning en uitvoering
van verbeteracties.

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Wat is de Quality Qube?
De Quality Qube is een valide en betrouwbare methode voor onderzoek van
kwaliteitservaringen met betrekking tot zorg- en ondersteuning. De methode
levert (1) een beeld van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en (2) gerichte
verbetervoorstellen vanuit het perspectief van cliënten zelf, hun vertegenwoordigers of contactpersonen en hun begeleiders.
Er wordt gekeken naar de kwaliteitservaringen met betrekking tot uitkomsten van
zorg- en dienstverlening op het gebied van Kwaliteit en Bestaan (de inhoudelijke
dimensie), de voorwaardenscheppende aspecten en de beleving van relationele
aspecten van zorg- en dienstverlening. De methode maakt gebruik van evidence
based uitgangspunten en methodieken. Zij is opgenomen in de ‘waaier van
instrumenten’ van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Visiedocument 2.0 (pijler 2b). De methode bestrijkt hierin eveneens ‘pijler 3’.
‘Quality Qube’ model.
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DeSeizoenen B.V. over de QQ
“ Wij zijn tevreden over de mogelijkheden die Quality

Qube biedt om de ervaringen op de geboden zorg- en
dienstverlening vanuit het perspectief van de cliënt,
ouders/ vertegenwoordigers en medewerkers te
meten.
Dit instrument biedt ﬂexibiliteit om de vragenlijsten
aan te passen aan de cliëntengroep en vragen over
onze antroposofische identiteit toe te voegen. De
uitkomsten zijn o.a. weergegeven op de KwaliteitVerbeter-Kaarten (KVK’s). Deze KVK’s dienen als een
praktisch handvat om het gesprek met cliënten,
ouders/vertegenwoordigers en medewerkers aan
te gaan en vanuit deze gezamenlijkheid gewenste
verbeteringen af te spreken.

“

Merlijn Trouw, Algemeen Directeur van DeSeizoenen B.V.
en Jeanne van Eert, Beleidsmedewerker Kwaliteit en
Veiligheid.
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“Bij SEIN vinden we niet
de resultaten, maar het
gesprek wat daarover
vervolgens plaatsvindt, het
meest waardevol”

SEIN over de QQ
“ De Quality Qube methodiek heeft voor ons als grote
meerwaarde dat vanuit meerdere invalshoeken een
ervaringsoordeel wordt gegeven over verschillende
thema’s. Voor SEIN waren daarbij ook de ervaringen
op gebied van epilepsiezorg zeer belangrijk! De
ervaringen van cliënten, vertegenwoordiger
en begeleiding zijn in hun onderlinge relatie
weergegeven. Bij SEIN hebben we ervoor gekozen
om de resultaten op afdelingsniveau te verstrekken,
waardoor laag in de organisatie - namelijk op
woningniveau - het gesprek plaatsvindt over de
speerpunten om te verbeteren. Per woning wordt nu
op basis van Kwaliteit-Verbeter-Kaarten verbetering
ingezet. Bij SEIN vinden we niet de resultaten, maar
het gesprek wat daarover vervolgens plaatsvindt, het
meest waardevol. Zo komen wij in partnerschap met
onze klant tot verbetering. Gezien de mogelijkheden
tot maatwerk, en de visie achter de methodiek, zijn
wij zeer tevreden dat wij hebben gekozen voor de
Quality Qube.

“

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede
Ilonka Wildenberg (Directeur RVE Lang Verblijf SEIN)
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De Quality Qube en het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg – Visiedocument 2.0
Het Visiedocument 2.0 stelt als eisen aan cliëntervaringsinstrumenten voor het
onderzoek van ‘pijler 2b’ (p. 19):
• Het instrument meet ervaringen van individuele cliënten over de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de organisatie (gericht
op domeinen van kwaliteit van bestaan);
• Het instrument genereert verbeterinformatie op individueel
cliëntniveau. Deze verbeterinformatie kan worden geaggregeerd
naar de organisatorische eenheid en/of naar de organisatie als geheel;
• Er wordt systematisch gewerkt aan validiteit, verbetering en onderbouwing van het instrument.

‘De methode is opgenomen
in de ‘waaier van
instrumenten’ van het
vernieuwde Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg –
Visiedocument 2.0
(pijler 2b) en bestrijkt
hierin eveneens pijler 3’

De Quality Qube voldoet aan al deze criteria. De Quality Qube gaat echter op
twee manieren verder.
Ten eerste maken de relationele aspecten van de zorg- en dienstverlening
(pijler 3) standaard deel uit van de methode.
Ten tweede worden ook de cliëntvertegenwoordigers en begeleiders systematisch
bij het onderzoek betrokken.
Naast individuele terugkoppeling van kwaliteitservaringen ten behoeve van het
persoonlijke ondersteuningsplan van de cliënt, vindt terugkoppeling plaats op
teamniveau zodat begeleiders samen met cliënten en hun vertegenwoordigers
in een gezamenlijke onderneming aan verbetering kunnen werken (de KwaliteitVerbeter-Kaarten). Daarnaast ontvangt de zorgaanbieder een rapportage op
voorziening- en divisie-/regioniveau. In een afsluitende managementletter
worden benchmarkaspecten behandeld en volgt gericht advies op strategisch
niveau.

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Werkwijze
Eenvoud in meervoud

‘Het Quality Qube
onderzoek is toepasbaar
in kleine én grote
organisaties omdat
het wordt aanpast aan
de kenmerken en
mogelijkheden van de
organisatie in kwestie’
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De Quality Qube maakt gebruik van indicatoren op basis van het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg en van open vragen met veel ruimte voor de ervaringen en
de spontane reacties van de benaderde personen.
De vorm waarin het onderzoek plaatsvindt wordt per zorgaanbieder en per
situatie afgestemd. Er kan worden gewerkt met klassieke vragenlijsten en met
digitale informatieverzameling via internet.
Bij cliënten wordt veelal gewerkt met persoonlijke gesprekken. Medewerkers van
de organisatie ontvangen daartoe een speciale training. Deze gesprekken kunnen
ook plaatsvinden onder leiding van deskundige, onafhankelijke interviewers. Het
verzamelen van kwaliteitservaringen kan worden ondersteund met een iPad app
of via inloggen op een digitale vragenlijst.

u luisteren u verstaan u verbeteren!

Multi Plus
Zorg & Dienstverlening
over de QQ
“ Wij hebben de uitkomsten van de Quality Qube in

de loop van een jaar nog vaak gebruikt, ondermeer in
gesprekken met de cliëntenraad, met partners in de
zorg en binnen interne overleggen. We hebben aan
de hand van de uitkomsten bepaalde dingen in onze
ondersteuning kunnen aanpassen of toegevoegen,
zoals duidelijk aandacht voor seksualiteit.

“

Merel Smit en Kamal Chabrani
Multi Plus Zorg & Dienstverlening

Esdégé-Reigersdaal over
de QQ
“ De Quality Qube maakt de tevredenheid voor

buitenstaanders zichtbaar en levert aanknopingspunten
om aan verbeteringen te werken.

“

Jaap Eikelboom
Esdégé-Reigersdaal
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“Vooral de onafhankelijkheid,
de integriteit en de
volledigheid van de
Quality Qube spreken
ons erg aan”

Stichting De Akkerwinde
over de QQ
“ Het contact was vanaf het begin heel persoonlijk;

er sprak betrokkenheid uit en kennis van wat er leeft
binnen de zorg. De manier waarop het onderzoek is
uitgevoerd, is helemaal aangepast aan de wensen en
mogelijkheden van onze organisatie: geen standaard
onderzoek dus, maar een onderzoek waar cliënten,
ouders en de organisatie zich goed bij voelen. Vooral
de onafhankelijkheid, de integriteit en de volledigheid van de Quality Qube spreken ons erg aan.

“

Stichting De Akkerwinde, Nisse
Marjo Boonman-Geijs (Raad van Bestuur)

De Twentse Zorgcentra
over de QQ
“De Twentse Zorgcentra gebruikten de Quality Qube

methode voor het onderzoek van kwaliteitservaringen
in de functies Wonen, Dagbesteding en Ambulante Zorg.
De drie perspectieven van cliënten, vertegenwoordigers
en begeleiders bevorderen het samen werken aan
kwaliteitsverbetering. De uitkomsten in KwaliteitVerbeter-Kaarten zijn praktisch, staan in duidelijke taal
en vormen een meerwaarde in vergelijking met andere
methoden.

“

Eline Roeloﬀzen, beleidsmedewerker
De Twentse Zorgcentra
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Benchmarking
Hoe verhouden onze prestaties zich ten opzichte van anderen?
Teams en organisaties willen graag weten hoe hun prestaties zich verhouden tot
deze van andere. In de Quality Qube rapportage vindt vergelijking plaats op het
niveau van ‘algemene ervaring van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening’ door
middel van rapportcijfers maar ook op niveau van de afzonderlijke domeinen.
Uniek voor de Quality Qube is, dat deze informatie bevat over wat de drie stakeholders van belang vinden in de onderzochte organisatie en wat zij ‘goed’ of ‘voor
verbetering vatbaar’ vinden. Dit levert een soort ‘DNA-profiel’ van de organisatie
op. Dit profiel is uniek en kan worden vergeleken met het profiel van vergelijkbare organisaties en van landelijke gemiddelden. In de figuur (rechts) staat zo’n
landelijk profiel van wat cliënten Wonen belangrijk vinden.
Waarover hebben cliënten het wanneer het gaat om de kwaliteit van zorg? Welke domeinen
vinden zij het belangrijkst? De figuur (rechts) toont de spreiding (in procenten) van wat cliënten
Wonen het meest bezig houdt in de drie kwaliteitsdimensies en bijhorende domeinen. Een soortgelijk profiel wordt voor elke stakeholder gemaakt voor wat ‘positief wordt ervaren’ in de zorg
en van wat er ‘beter zou moeten’.

< Benchmark rapportcijfers met
vergelijkbare organisaties

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Uitkomsten en tools
Gericht op kwaliteitsverbetering

‘De uitkomsten worden
vastgelegd in een uitgebreide
rapportage met richtinggevende adviezen. Daarnaast
ontvangt men KwaliteitVerbeter-Kaarten die
gerichte informatie bevatten
over wat de betrokkenen als
‘sterke punten’ van dat team
ervaren en wat er ‘beter kan
of moet’.’

De uitkomsten van de Quality Qube zijn op elk niveau in de eerste plaats gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening.
Op individueel niveau vindt terugkoppeling plaats naar het ondersteuningsplan van
de betrokken cliënten.
Op teamniveau wordt gebruik gemaakt van Kwaliteit-Verbeter-Kaarten (KVK) die
gerichte informatie bevatten over wat de betrokkenen als ‘sterke punten’ van dat
team ervaren en wat er ‘beter kan of moet’. Deze kaart bevat dus in heldere taal de
ervaringen van cliënten, hun vertegenwoordigers en van de betrokken begeleiders.
Daarnaast staat in deze KVK benchmarkinformatie: hoe verhoudt ons team zich tot
de andere teams in onze organisatie? Een KVK bevat een multidimensionaal beeld
van kwaliteit.
Op organisatieniveau ontvangt de organisatie een uitgebreid rapport met
richtinggevende adviezen en benchmarkinformatie.

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Onderhoud en verbetering
Van een methode als de Quality Qube mag worden verwacht dat die
wordt onderhouden en waar dat kan verbeterd. Continu vindt evaluatie en
bijstelling plaats. Zo kunnen, voor dit soort kwaliteitsonderzoek, bijzonder
hoge betrouwbaarheidscijfers worden bereikt. Bij elk onderzoek wordt de
betrouwbaarheid en validiteit trouwens afzonderlijk verantwoord.
De Quality Qube steunt op twee wetenschappelijke pijlers: enerzijds het
Quality of Life kader van Robert Schalock en het Service Quality model van
Valarie Zeithaml en Marie Jo Bitner. Dit laatste model ligt ook aan de basis van
de bekende SERVQUAL en SERVPERF schalen. Jaarlijks wordt de methode aan
ontwikkeling getoetst en bijgesteld. Zo wordt nu standaard een ‘DNA-profiel’ van
de kwaliteit van dienstverlening geleverd. Daarmee ziet de organisatie in één
oogopslag wat hun stakeholders als positief ervaren en wat zij voor verbetering
vatbaar vinden. Dit profiel kan worden vergeleken met een landelijk profiel van
vergelijkbare organisaties en met de uitkomsten van eerdere toepassingen van
de Quality Qube binnen dezelfde organisatie.

‘Van een methode als de Quality
Qube mag worden verwacht dat
die wordt onderhouden en waar
dat kan wordt verbeterd.
Continu vindt evaluatie en
bijstelling plaats’

Quality Qube
Onderhoud en verbetering

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Daelzicht over de QQ
“ Tussen 2011 en 2015 maakte Daelzicht vier keer

gebruik van de Quality Qube voor het onderzoek van
cliënttevredenheid, in vier regio’s bij Beschermd
Wonen en Begeleid Wonen in de Wijk. Door de
intensieve betrokkenheid van de cliëntenraad kreeg
het onderzoek brede respons en brede support in de
organisatie. Omdat de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten
zowel de cliënten, hun vertegenwoordigers als de
begeleiders zelf aanspreken is er ook commitment
om aan verbetering te werken. Het voordeel van deze
kaarten is trouwens, dat ook de sterke punten van de
teams en de organisatie naar voren komen. Er blijkt
ook uit waarin de zorg goed is.

“

Jan Valkenborgh (bestuurder Stichting Daelzicht)
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SOVAK over de QQ
“ We hebben bij SOVAK al vier keer naar tevredenheid
gewerkt met de Quality Qube van Wil Buntinx en dit
heeft bruikbare informatie opgeleverd op afdelingsniveau. Met behulp van de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten
zijn we in staat geweest om verbetering op maat in te
zetten.

“

Serge Slisser, Hoofd Clientservice & Communicatie, en Carla
Wiedenhoﬀ, Kwaliteitsmedewerker SOVAK (Terheijden)
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Voor wie?
De Quality Qube methode is ontwikkeld voor de langdurige zorg- en dienstverlening
en toepasbaar in kleine en grote organisaties.
De methode is geschikt voor volwassenen, kinderen en ouderen en toepasbaar in
de functies ‘wonen’, ‘dagbesteding’, ‘ambulante zorg’, ‘tijdelijke dienstverlening
(logeren)’, ‘kind en jeugd’ en ‘behandeling’.

Wie werken met de QQ?
Esdegé-Reigersdaal (Broek op Langedijk)
Stichting ORO
(Helmond: Wonen en Dagbesteding)
Stichting Daelzicht
(in alle regio’s: Wonen en Dagbesteding)
SOVAK (Terheijden: Wonen en Dagbesteding)
Kempenhaeghe (Sterksel)
Wonen Plus (Sittard)
De Twentse Zorg Centra (Enschede)
Tragel Zorg
(Wonen en Ambulante Zorg - Terneuzen)
De Akkerwinde (Nisse)
Dichterbij (Gennep - DVC onderzoek 2009)
SEIN (Langdurig wonen: locaties Heemstede,
Cruquius, Zwolle)
Tragel Zorg (Werk & Activering - Terneuzen)
Multi Plus Zorg en Dienstverlening
(Bussum/Amsterdam)
Stichting OASE (Hoensbroek: Dagbesteding
en Ambulante Zorg)

Stichting Zekere Basis (Enschede)
Het Houvast (Tilburg)
Stichting De Heem (Woerden)
Hermeshuis (Bosch en Duin)
De Wederkerigheid (Driebergen)
DeSeizoenen (Bronlaak, Overkempe,
Corisberg, Elivagar, Verdandi - Oploo)
Zorgboerderij Ons Verlangen (Amsterdam)
Heliomare (Wijk aan Zee)
Stichting MIES (Zaandam)
Zintri Zorggroep (Rijen)
Stichting de Linde (Haarlem)
Jeugdprofs (Rotterdam)
Sirjon Zorggroep (Ridderkerk)
Stichting Breder (Barneveld)

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Door Wie?
De QQ wordt uit gevoerd door Buntinx Training & Consultancy en door Facit.

www.buntinx.org

Het QQ-team:
Wil Buntinx
Joost Tan
Math Reintjens (MR Automatisering)
Sofie Kuppens
Wendy Wich-Erkens
Lucienne Meijer (LMcc Communicatie & Grafisch ontwerp)

www.facit.nl

Het QQ-team van Facit:
Sabine van Pelt
Marja Heida
Jannie Barwegen

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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Goed om te weten
Wettelijk geregistreerd

R

De methodiek is wettelijk geregistreerd en de naam Quality Qube is internationaal
beschermd.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Quality Qube bel of mail gerust. Wij komen
graag vrijblijvend kennis maken.
Buntinx Training & Consultancy
Postbus 1684
6201 BR MAASTRICHT
Tel 06 20 79 80 66
btc@buntinx.org
www.buntinx.org

FACIT
Parlevinkerstraat 25
1951 AR Velsen Noord
Tel 0251-212202
bureau@facit.nl
www.facit.nl

© Buntinx Training & Consultancy

Ontwerp en opmaak: LMcc, Lucienne Meijer, Leusden

u luisteren u verstaan u verbeteren!
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