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Inleiding 

 

Voor u ligt het dossier waarmee we de verkennende fase (fase 1) afsluiten van het onder-

zoek naar narratieve verantwoording van Stichting Presentie in samenwerking met de VVT-

organisaties Evean, Icare en Zorgbalans.1 Dit dossier bevat, naast het verslag van de inter-

views die in fase 1 zijn gehouden (hoofdstuk 2), een viertal hoofdstukken naar aanleiding van 

literatuurstudie en gesprekken die we met twee deskundigen op het gebied van verhalen en 

narratieve verantwoording hebben gevoerd (hoofdstuk 3 t/m 6) en een onderzoeksvoorstel 

voor fase 2, waarin we een aantal pilots gaan uitvoeren (hoofdstuk 7). Voorafgaand aan het 

ontwikkelen van het onderzoeksvoorstel hadden we een bijeenkomst van de projectgroep 

op 17 maart 2021. Tijdens die online bijeenkomst hebben we de eerste zes hoofdstukken en 

onze ideeën voor hoe we de zes ‘casussen’ voor de Narratieve Kwaliteitsmomentopname 

(NKmo) bij de aan fase 2 deelnemende teams willen ophalen, besproken. Dit dossier is dus 

een belangrijke opbrengst van fase 1. Daarnaast willen we met de projectgroep een inhou-

delijke bijeenkomst beleggen om de deelnemers vanuit de drie organisaties zich die op-

brengst nog meer eigen te laten maken. Deze inhoudelijke bijeenkomst is tegelijk een op-

brengst, een afsluiting en een verantwoording van fase 1. En tegelijk, hoewel los van of fase 

2 al dan niet doorgaat, een opwarmer voor fase 2 waarvan we hopen dat die er gaat komen. 

Hieronder voor de lezer die keuzes moet maken een korte samenvatting van elk hoofdstuk. 

In hoofdstuk 1 treft u de notitie van 19 november 2020 aan waarin we vanwege de Corona-

crisis een andere wending gaven aan fase 1. Het virus en de maatregelen die genomen wer-

den, maakten dat de deelnemende organisaties al hun aandacht moesten richten op de ge-

zondheid en welzijn van hun bewoners en dat ze geen onderzoekers van buiten meer toelie-

ten. Daardoor kregen we minder informatie uit de deelnemende organisaties dan voorzien, 

Daarom kozen we ervoor in fase 1 meer literatuur- en documentenonderzoek te doen. We 

besloten in het werk van Suzanne Tesselaar te duiken, die in organisaties met verhalen ver-

anderingen in gang zet. We besloten verschillende narratieve kwaliteitsinstrumenten met 

elkaar te vergelijken. En we besloten ons in het werk van Sonja Jerak-Zuiderent te verdiepen 

die in het verleden met ActiZ had gewerkt aan wat zij ‘generatieve verantwoording’ noemt in 

het kader waarvan teams ‘narratief werk’ te verrichten hebben. In de bespreking van deze 

notitie met de projectgroep kregen we hiervoor groen licht en werd ons eveneens duidelijk 

dat we voorlopig de huizen nog niet zouden kunnen betreden. Dat gaf ons wat meer ruimte 

dan de krappe termijnen ons gaven die aan het eind van de notitie worden genoemd. 

In hoofdstuk 2 doen we verslag van de vijf telefonische interviews die we hielden met mede-

werkers van Evean en Icare. Zorgbalans was zodanig door corona getroffen dat we daar geen 

 
1 Zie het document ‘Onderzoek Narratieve Verantwoording Stichting Presentie 2019-2023’ van 10 januari 2020. 
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interviews konden regelen.2 Van Evean kregen we ook geanonimiseerde documenten en van 

Icare nieuwsbrieven en toegang tot intranet. Uit de interviews maakten we op dat verhalen 

een grote rol vervullen in het aansluiten bij en afstemmen op bewoners en hun levensge-

schiedenis. De geïnterviewde zorgverleners deelden meer en meer specifieke geleefde erva-

ringen dan de geïnterviewde manager en kwaliteitsmedewerker. Ook bleek dat verhalen in 

de verschillende overleggen worden gedeeld. Er werden door de geïnterviewden geen voor-

beelden genoemd waarin verhalen cijfers corrigeerden of tot onderzoek naar kwaliteit leid-

den. Wel spraken zij de behoefte uit om in verantwoording, naast en in aanvulling op cijfers, 

verhalen een rol te laten vervullen. Er was bij hen een zekere openheid voor het ontwikkelen 

van een narratief-reflectief klimaat waar het gaan om leren, kwaliteit en verantwoording. 

In hoofdstuk 3 bespreken we het werk van Suzanne Tesselaar met wie we op 22 december 

2020 een gesprek hadden. Tesselaar werkt in organisaties met verhalen die ze samen met 

die organisaties co-creëert, om verandering in gang te zetten, te monitoren en te evalueren. 

Ze heeft daarvoor diverse boeken geschreven waaronder de Storytelling atlas (2016). Ons 

sprak de idee aan dat je een kaart zou kunnen maken van een organisatie of van een woon-

zorgcentrum waarin je intekent welke verhalen je waar kunt vinden en ophalen. Zo bleek 

Tesselaar echter met de kaarten in haar atlas niet te werken, die waren voor haar meer een 

manier om zichtbaar te maken dat er verschillende soorten verhalen zijn. Haar overzicht van 

verschillend soorten verhalen konden we goed gebruiken bij de analyse van de interviews 

die we hadden afgenomen (zie hoofdstuk 2). In het gesprek met haar wees ze ons op de 

noodzaak van narratieve vaardigheden om cijfers te kunnen onderzoeken op hun relatie met 

verhalen. 

In hoofdstuk 4 bespreken we heel compact het denken van Sonja Jerak-Zuiderent waarin 

zorg verlenen en verantwoording afleggen heel nauw op elkaar betrokken zijn en elkaar 

voortbrengen en oproepen. In dat proces moeten verschillende soorten kennis met elkaar in 

verband worden gebracht en dat vraagt werk. Jerak-Zuiderent noemt dat ‘narratief werk’, 

wat niet betekent dat er alleen met verhalen wordt gewerkt. Ook kwantitatieve gegevens – 

cijfers, scores, waardes, enzovoort – vervullen daarin een rol. Zij gebruikt daarvoor het con-

cept ‘kwalculatie’, een samentrekking van kwaliteit en calculatie. Essentieel voor dit concept 

is dat kwalculatie, anders dan calculatie, niet per se tot slechts één resultaat hoeft te leiden 

dat dan ook het juiste resultaat is. Dat proberen we naar ons toe te halen met twee aanspre-

kende voorbeelden uit de Coronatijd. Het begrip kwalculatie helpt ons ook in de volgende 

hoofdstukken van dit dossier. Daarom hebben we dit hoofdstuk in dit dossier naar voren ge-

haald, vergeleken met de plek ervan in de notitie in hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk 5 vergelijken we een zestal narratieve kwaliteitsinstrumenten met elkaar: het 

Verhalenvenster, Luister naar mijn verhaal, Leefplezierplan voor de zorg, Verhaal als 

 
2 Met het oog op het onderzoeksvoorstel in hoofdstuk 7 is er wel een apart gesprek gevoerd met de betrokken 

kwaliteitsmedewerkers van Zorgbalans over onder andere hun ervaringen met kwaliteitsberaden. 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 7 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

kwaliteitsinstrument, Samen naar een beter normaal en Ruimte voor zorg. Bij al deze instru-

menten wordt vooral het bewonersperspectief opgehaald, vooral door interviews, soms aan-

gevuld met het medewerkersperspectief. Bij de meeste instrumenten gaat het om kwaliteit 

en minder om verantwoording, laat staan externe verantwoording. Opschaalbaarheid tot 

aan de Inspectie was bij geen van de instrumenten een kwestie waarvoor aandacht was. Bij 

wijze van conclusie uit deze vergelijking voegden we een kolom aan de tabel toe waarin we 

de consequenties voor ons onderzoek-in-ontwikkeling inventariseerden. Dat bevestigde ons 

in onze keuze om het teamperspectief op te halen. Omdat het ons uiteindelijk ook om ex-

terne verantwoording gaat en omdat het team en niet de individuele zorgverlener degene is 

die verantwoording heeft af te leggen. Dit betekent overigens wel dat we in ons onderzoek 

heel attent erop moeten zijn dat het bewonersperspectief wel degelijk wordt opgehaald, 

meegenomen en recht gedaan. 

In hoofdstuk 6 bespreken we twee casussen over verpleeghuiszorg in de media. In beide ca-

susbeschrijvingen komt een op zichzelf alarmerend cijfer (eigenlijk een verhouding) voor: 

‘twee medewerkers op 34 bewoners’, respectievelijk ‘een derde van de bewoners door Co-

rona overleden’. Het gaat ons niet om een oordeel over de kwaliteit van de zorg in beide ca-

sus. Het gaat ons erom van beide casussen te leren over hoe cijfers en verhalen met elkaar 

communiceren en hoe ‘evenwichtig’ het beeld dan is dat zo ontstaat. We denken dat het 

helpt om over beide casussen te denken in termen van het resultaat van een kwalculatie die 

ook anders kan uitpakken. De vraag is dan wat je als actor in zo’n casus kunt doen om tegen-

wicht te bieden tegen een onevenwichtige beeldvorming. Bijvoorbeeld het inzetten van nar-

ratieve vaardigheden om cijfers te bevragen en van een context te voorzien. 

In hoofdstuk 7 presenteren we het onderzoeksvoorstel voor fase 2, waarin we een aantal 

pilots uitvoeren. Centraal daarin staat het door twee teams van elke aan het onderzoek deel-

nemende locatie bespreken van zes ‘casussen’ die ieder een beeld geven van de zorg van 

een van beide teams voor een bepaalde bewoner (of groep bewoners). Drie over goede 

zorg, twee over zorg waarvan is geleerd en een over niet zo goede tot slechte zorg – volgens 

het team zelf. In dit hoofdstuk schrijven we over hoe het team tot het beschrijven van die 

casussen kan komen. Namelijk door daaraan een teamgesprek te wijden. Een teamgesprek 

dat goed moet worden voorbereid en waarin alle soorten kennis – zeker ook verhalen – en 

alle perspectieven – zeker ook die van de bewoner en diens familieleden en/of naasten – 

worden ingebracht, meegenomen en recht gedaan. Vervolgens wordt er over die zes casus-

sen een gesprek gevoerd met het andere team en een getrapt ‘verticaal gesprek’ in de orga-

nisatie, inclusief een gesprek van de RvB met de RvT. Het Zorgethisch model voor kwaliteits-

ontdekking dient daarbij als inspiratie voor de analyse (zie de vragen in de bijlage op de laat-

ste pagina van dit dossier). De beschrijving van dit proces is nog heel globaal omdat veel lo-

kaal moet worden uitgezocht, vormgegeven en ontwikkeld. Dit hele proces staat in het teken 

van het ontwikkelen van een narratieve manier van verantwoorden die voor alle betrokke-

nen optimaal recht doet aan de alledaagse realiteit van de zorg en daar, middels het gekozen 
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werkproces, tevens een positieve, lerende bijdrage aan levert. Het voorstel voor fase 2 bevat 

onderzoeks-, leer- en ontwikkelcomponenten. Zowel onderzoekers als leerbegeleiders van 

Stichting Presentie worden hierbij betrokken. Als onderzoek is het hele proces het best te 

karakteriseren als een gemixt handelingsonderzoek, gericht op zowel (1) het ontwikkelen 

van een bepaalde manier van doen als (2) het vergaren van kennis over narratieve verant-

woording. In termen van exemplarisch handelingsonderzoek gaat het hier om de implemen-

tatiefase, na de verkennende en de terugkoppelfase die we in fase 1 van dit onderzoek heb-

ben doorlopen. 

Het onderzoeksvoorstel voor fase 2 wordt schematisch gepresenteerd in de tabel op p. 91. 

In een aparte bijlage werken we dit onderzoeksvoorstel uit naar een tijdsplanning en naar de 

benodigde menskracht en financiën.  
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1 Notitie over de voortzetting en afronding van fase 1 van het onder-

zoek naar narratieve verantwoording in tijden van Corona 

Guus Timmerman en Marjanneke Ouwerkerk, 19 november 2020 

 

In deze notitie geven we ons rekenschap van de gevolgen van de Coronacrisis voor fase 1 van 

het onderzoek naar narratieve verantwoording door Stichting Presentie in samenwerking 

met de VVT-organisaties Evean en Icare (beide deel uitmakend van Espria) en Zorgbalans. En 

we doen voorstellen voor de voortzetting en afronding ervan met het oog op wat we in fase 2 

willen gaan doen. 

1 Onderzoek Narratieve Verantwoording Stichting Presentie 2019-2023 

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek Narratieve Verantwoording is: Hoe kan in 

de VVT-zorg narratief onderzoek bijdragen aan verantwoording?3 

Het onderzoek beoogt bij te dragen aan het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn – en wel zo-

danig dat daarin de IGJ kan meekomen – door een specifieke manier van werken met verha-

len en hun narratieve bronnen te ontwikkelen. In die specifieke manier van werken staat 

‘narratief onderzoek’ centraal en is het maken van een bepaald narratief document een be-

langrijk nieuw instrument, namelijk een zgn. ‘Narratieve Kwaliteitsmomentopname’ (NKmo). 

Het gehele onderzoek bestaat uit vier fases waarin uiteindelijk zorgorganisaties met de 

NKmo aan de slag gaan (volop in fase 2), een werkplaats kwaliteit wordt ingericht (in fase 2), 

data mining wordt uitgeprobeerd (in fase 3) en ook IGJ meedoet (in fase 4). Elk nieuw ele-

ment in elke fase wordt in voorgaande fases voorbereid. De vier fases zijn: 1. Verkennen; 2: 

Uitproberen (pilot): op een aantal locaties; 3: Opschalen 1e slag: naar de hele organisatie; 4: 

Opschalen 2e slag: naar de hele sector en de IGJ. 

In fase 1 wilden we: 

• verkennen wat er al gebeurt aan werken met verhalen en welke narratieve bronnen 

daarbij worden aangeboord – aansluitend bij de bestaande praktijken 

• verder ontwikkelen onderzoeksontwerp fase 2 

• inrichten werkplaats 

• eerste opbrengsten: informatieve verslagen 

In de volgende paragrafen bespreken we hoever we daarmee zijn gekomen en hoe we er-

mee verder gaan. 

 
3 Zie het document ‘Onderzoek Narratieve Verantwoording Stichting Presentie 2019-2023’, 10 januari 2020. 
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2 Verslag van de werkzaamheden van de uitvoerend onderzoeker 

In januari 2020 is uitvoerend onderzoeker Elizabeth van Dis aan de slag gegaan met het ver-

kennen van wat er al gebeurt aan werken met verhalen en welke narratieve bronnen daarbij 

worden aangeboord. Aanvankelijk wilden we dit achterhalen door middel van literatuurstu-

die, werkbezoeken aan de deelnemende locaties, het analyseren van interne stukken en het 

afnemen van interviews. De onderzoeker zou daar een verslag van maken met de opbreng-

sten van fase 1 en ze zou meewerken aan het opstellen van een onderzoeksvoorstel voor 

fase 2. Hiervoor zou ze in totaal 143 uur werk verrichten. Wegens de coronacrisis liep het on-

derzoek anders dan gepland. Hierna volgt een globaal overzicht van de activiteiten van de 

onderzoeker van het afgelopen jaar waaraan ze inmiddels zo’n 80 uur heeft besteed: 

“In januari heb ik een bijdrage geleverd aan het voorbereiden en bijwonen van de kick-off 

bijeenkomst van de deelnemende locaties. Naar aanleiding van een presentatie van Guus 

Timmerman over het onderzoek hebben we met de deelnemers gebrainstormd hoe de ‘on-

derzoeksbezoeken’ eruit zouden kunnen zien, wat vindplaatsen zouden kunnen zijn van ver-

halen en wie er mogelijk geïnterviewd zouden kunnen worden. In de weken na de kick-offbij-

eenkomst heb ik afspraken ingepland voor de onderzoeksbezoeken en de interviews. De ge-

plande overleggen en bezoeken aan de locaties werden vanwege de coronaperikelen uitge-

steld. Ook was het niet mogelijk om geanonimiseerde stukken te ontvangen om te kijken in 

hoeverre narratieven een rol spelen. Ik heb met de verschillende locaties overleggen gehad 

om na te gaan wat er nog wel mogelijk was gezien de omstandigheden. Bij Evean en Icare 

kon ik in totaal vijf telefonische interviews afnemen met een kwaliteitsmedewerker, geeste-

lijk verzorger, woonconsulent, kwaliteitsverpleegkundige en een afdelingsmanager. In de in-

terviews ben ik ingegaan op de werkzaamheden en de rol van verhalen in de werkpraktijk. Ik 

heb verslagen gemaakt van deze interviews en de belangrijkste thema’s gedestilleerd. Mo-

menteel werk ik aan het overkoepelend analyseverslag. 

Naast de interviews heb ik ook literatuurstudie verricht over narratief onderzoek en verant-

woording van kwaliteit.4 Ik heb aantekeningen gemaakt van zaken die relevant kunnen zijn 

voor het onderzoek en die richting kunnen geven in het nadenken over narratieve verant-

woording en het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel voor fase 2. Tevens heb ik de werk-

conferentie Verhalen met Impact gevolgd van het Kennisplatform Utrecht Sociaal. Tijdens 

deze conferentie stond het ophalen van verhalen in verschillende sociale contexten centraal 

 
4 Baart, A.J. (2018). De ontdekking van kwaliteit. Amsterdam: SWP Uitgeverij; Jerak-Zuiderent, S. (2014). Kee-

ping open by re-imagining laughter and fear. The Editorial Board of The Sociological Review; Jerak-Zuiderent, S. 

(2015). Accountability from Somewhere and for Someone: Relating with Care. Science as Culture, Routledge 

Vol. 24, No. 4, 412-435; Jerak-Zuiderent, S. en Bal, R. (2011). Locating the Worths of Performance Indicators; 

Michael Connelly, F.  and Jean Clandini, D. (1990). Stories of Experience and Narrative Inquiry. Educational Re-

searcher, Vol. 19, No. 5 (Jun. - Jul., 1990), pp. 2-1; Rodermond, J. en Tesselaar, S. (2017). Narratief evalueren. 

Delft: Eburon Uitgeverij; Tesselaar, S. (2016). Storytelling atlas. Amsterdam: Boom Uitgevers; Ubels, G.M. (14 

oktober 2014). Narrative accountability and quality awareness: Learning about (re)presenting narrative care. 

Journal of Aging Studies34 (2015) 190–198; Wertz, F.J. e.a. (2011). Five ways of doing qualitative Analysis. New 

York: The Guilford Press. 
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en werd er ingezoomd op de vraag hoe verhalen een plek kunnen krijgen in de beleidscyclus. 

Eén van de sprekers op deze conferentie was dr. Suzanne Tesselaar, de auteur van o.a. het 

boek de Storytelling Atlas. Suzanne Tesselaar was erg geïnteresseerd in ons onderzoek en we 

bekijken of we haar op enig moment bij dit onderzoek kunnen betrekken. Verder heb ik ook 

een Webinar van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd gevolgd over narratief onderzoek. Dr. 

Floor van Basten gaf een inleiding over verschillende vormen van narratief onderzoek waar-

bij het ophalen en analyseren van verhalen centraal stond. Tot slot heb ik toegang gekregen 

tot intranet van Icare. Ik heb verschillende bronnen bestudeerd die me meer inzicht hebben 

gegeven in de organisatie. Ook ben ik enkele verhalen op het spoor gekomen (o.a. via het 

YouTubekanaal van Icare) waarin medewerkers vertellen over de zorg die zij binnen Icare 

verlenen.” 

3 Hoe nu verder 

Vanwege Corona kunnen we fase 1 niet helemaal zo vormgeven als we hadden gedacht. De 

deelnemende organisaties laten nu geen bezoek van de onderzoeker aan hun locaties toe. 

Dat is ook begrijpelijk en te billijken vanwege de noodzaak van het zo klein mogelijk houden 

van risico op besmetting. En ook omdat veel (kwaliteits)medewerkers wel iets anders aan 

hun hoofd hebben dan onderzoek naar narratieve verantwoording. Terwijl ze, overigens, wel 

heel veel verhalen hebben te vertellen, die ook te maken hebben met kwaliteit van zorg. 

Het is daarnaast niet echt gelukt om met de onderzoeker geanonimiseerde bronnen te delen 

om de rol en vindplaatsen van verhalen in de werkpraktijk verder te onderzoeken. Dat heeft 

deels te maken met dat (kwaliteits)medewerkers in deze Coronatijd andere zaken aan hun 

hoofd hebben dan het anonimiseren van bronnen. Deels ook met dat het ingewikkelder 

bleek dan voorzien om de geheimhoudingsverklaring op orde te krijgen, mede omdat we dat 

tegelijk voor fase 1 en fase 2 wilden doen. 

Met de afgenomen interviews krijgen we vooralsnog niet het inzicht in hoe er in de deelne-

mende organisaties met verhalen wordt gewerkt en welke narratieve bronnen aan te boren 

zijn, dat we bij aanvang van het onderzoek voor wenselijk hielden. We hebben ook nog niet 

zoveel inzicht gekregen in hoe de deelnemende organisaties met het oog op kwaliteit ‘le-

rende organisaties’ zijn, met een ‘cultuur van gezamenlijk leren’. Om toch tot een zinvol en 

doenlijk onderzoeksvoorstel voor fase 2 te komen, stellen we voor het resterende onderzoek 

in fase 1 over een iets andere boeg te gooien. De invulling daarvan wordt ingegeven door de 

kwesties waarop we in deze eerste fase zijn gestuit en door de behoefte om, met wat wel 

hebben opgedaan, nog eens opnieuw naar diverse bestaande manieren van werken met ver-

halen, te kijken. Het voorstel is om een paar van die kwesties uit te zoeken en een paar van 

die alternatieve manieren te analyseren en daarover te rapporteren in een dossier dat ter 

beschikking van de deelnemende organisaties wordt gesteld. En vervolgens op basis daarvan 

en van de analyse van de interviews een onderzoeksvoorstel voor fase 2 uit te werken. 

Wat gaan we dan doen? 
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Analyse van de afgenomen interviews 

De afgenomen interviews worden (verder) geanalyseerd. Dit wordt gerapporteerd in een 

analyseverslag. 

Verhalenkaarten – methodologisch relevant 

Suzanne Tesselaar ontwikkelde methodes van storytelling en narratief evalueren, waaronder 

het maken van kaarten waarop staat ingetekend welke soorten verhalen op welke plekken in 

organisaties kunnen worden opgehaald.5 De verwachting is dat zulk gereedschap heel be-

hulpzaam is voor het ophalen van verhalen, ook voor mensen die meer visueel dan talig zijn 

ingesteld. 

 Met het oog op het onderzoek in fase 2 gaan we met Tesselaar in gesprek over story-

telling, narratief evalueren en het maken van kaarten. Van dit gesprek maken we een 

gespreksverslag en bewerken dat verslag tot een toegankelijk hoofdstuk voor het 

dossier. We bekijken of er ook een visueel verslag van kan worden gemaakt, mogelijk 

in de vorm van een video met een interview met Suzanne Tesselaar. De Stichting Pre-

sentie doet momenteel veel ervaring op met het maken van video-interviews. 

Het Verhalenvenster en andere instrumenten – methodologisch relevant 

‘Het verhalenvenster biedt ondersteunende keuze-informatie in de verpleeghuiszorg, in de 

vorm van narratieven die in tekst en video zijn verzameld en vastgelegd. Deze informatie 

geeft burgers en hun mantelzorgers een concreter beeld van de zorg. Zo kunnen zij een ge-

richtere keuze maken voor zorg die past bij hun eigen wensen en behoeften,’ zo staat te le-

zen op de website van het Zorginstituut Nederland.6 Het Verhalenvenster is, met subsidie 

van Zorginstituut Nederland, ontwikkeld door o.a. zorgaanbieder tanteLouise die sterk inzet 

op innovatie.7 Op 29 oktober heeft Royal HaskoningDHV Digital in een webinar over dit 

keuze-, leer-, ontwikkel- en inspiratiegereedschap uitleg gegeven.8 Ook op andere manieren 

wordt al gewerkt met narratieve verantwoording, bijvoorbeeld de ‘Toolbox Horen Zien en 

Spreken’ van het NIVEL met het instrument ‘Luister naar mijn verhaal’,9 het ‘Leefplezierplan’ 

van de Leyden Academy10 en ‘Het verhaal als kwaliteitsinstrument’ van de Academische 

Werkplaats Ouderen van Tranzo (Universiteit van Tilburg).11 De aanpak van Suzanne Tesse-

laar (het vorige punt) hoort hier (deels) bij. We zien ook narratieve verantwoordingsdocu-

menten, zoals  ‘Inzicht in Kwaliteit 2019-2020’ van de JP van den Bentstichting12 en het 

 
5 Tesselaar, S. (2016). Storytelling atlas: Het landschap van verhalen en veranderen. Meppel: Boom; Tesselaar, 

S., & Rodermond, J. (2017). Narratief evalueren: De gids. Delft: Eburon. 
6 Zie https://www.istandaarden.nl/izo/najaar-2020/verhalenvenster.  
7 Zie https://tantelouise.nl/innovatie/. 
8 Zie ook https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/webinar-verhalenvenster/. 
9 Zie https://nivel.nl/nl/toolbox-hzs.  
10 Zie https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan/.  
11 Zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academische-

werkplaatsen/ouderen/praktijk-producten.  
12 Zie https://www.jpvandenbent.nl/over-jp/kwaliteit-is-van-iedereen/. 
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verslag ‘Samen naar een beter normaal: Geleerde lessen in COVID-19-tijd binnen de gehan-

dicaptenzorg’ van KPMG (juli 2020) van een onderzoek in een zestal organisaties die in 2019 

het ‘Experiment vernieuwend verantwoorden’ zijn aangegaan (waaronder de JP van den 

Bentstichting).13 

 Over de vraag wat wij met het oog op ons onderzoek hiervan kunnen leren, schrijven 

we een hoofdstuk in het dossier. Bij de analyse zullen we met name kijken naar het 

narratieve gehalte van wat uit de praktijk wordt opgehaald (van afzonderlijke evalua-

tieve uitspraken tot hele verhalen) en van wat daarmee vervolgens gebeurt (van or-

denen via thematische analyse tot narratieve analyse). 

(Non)communicatie tussen cijfers en verhalen – theoretisch en methodologisch relevant 

In ons onderzoek tot nog toe komen regelmatig casussen langs waarin zowel cijfers als ver-

halen een rol vervullen. Een mooi voorbeeld is een organisatie waar een overleg tussen zorg-

verleners en managers plaatsvindt. Op het moment dat de managers verzuchten: “Weg met 

al die cijfers!”, werpen de zorgverleners tegen dat cijfers wel degelijk van belang zijn en blij-

ven maar dat ze wel in communicatie moeten worden gebracht met verhalen.14 We komen 

ook casussen tegen, in de media, waarin soms heel alarmerende cijfers een rol vervullen 

naast soms ingrijpende verhalen. Soms drukt een alarmerend cijfer elk genuanceerd en nu-

ancerend verhaal weg; een andere keer versterken cijfers en verhalen elkaars verhaal.15  

 Bovenstaande is aanleiding om twee (of meer) casussen uit de media uitvoerig te 

analyseren op de verhouding tussen cijfers en verhalen: vindt er communicatie plaats 

en gebeurt dat in beide richtingen? Wat valt er te leren over hoe de organisatie om-

gaat met (dat ene) alarmerend cijfer(s)? Dit helpt om in fase 2 oog te hebben voor de 

wisselwerking tussen cijfers en verhalen. Hierover schrijven we een hoofdstuk in het 

dossier. 

 
13 Zie https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2020/07/samen-naar-een-beter-normaal.html.  
14 Dit punt maakt ook Jan den Bakker in den Bakker, J. (red.). (2018). Goede zorg is beweging, Goede zorg 

vraagt beweging: Realiseren, organiseren en verantwoorden van goede zorg bij De Hagert. Utrecht: Stichting 

Presentie en Trimbos instituut, p. 134-136. Dit onderzoeksrapport is te downloaden via: https://www.presen-

tie.nl/publicaties/item/554-goede_zorg_is_beweging. 
15 Van het eerste is wellicht een voorbeeld de presentatie in de zomer van 2016 door toenmalig staatssecretaris 

Martin van Rijn van een zogeheten ‘zwarte lijst’ met verpleeghuizen die onder de maat zouden presteren. Van 

het laatste is een voorbeeld het artikel ‘Slagveld achter gesloten deuren’ van Maud Effting en Anneke Stoffelen 

in de Volkskrant van 30 mei 2020 over verpleeghuis Brinkhoven in Heerde (Hanzeheerd): https://www.volks-

krant.nl/nieuws-achtergrond/slagveld-achter-gesloten-deuren~bb1f428c/. Tussen eind maart en half april 2020 

overleden 24 van de 73 bewoners, bijna een derde. En het artikel ‘Ramp achter gesloten deuren’ van Jacob van 

der Meulen in het Haarlems Dagblad van 4 juli 2020 over verpleeghuis Kennemerduin in Heemstede (Zorgba-

lans): https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200703_34786849/familie-en-medewerkers-spreken-over-

slag-die-corona-toebracht-aan-verpleeghuis-waar-26-bewoners-stierven. Daar overleden in maart/april in 

tweeëneenhalve week tijd 26 van de 83 bewoners. 
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‘Generatieve verantwoording’ en ‘narratief werk’ – theoretisch en methodologisch relevant 

Sonja Jerak-Zuiderent heeft in haar proefschrift aan de hand van etnografisch onderzoek la-

ten zien dat alledaagse zorg verlenen enerzijds en verantwoording afleggen anderzijds niet 

los van elkaar staan, maar in wisselwerking met elkaar ontstaan. 16 Verantwoording is zelf 

een kwestie van zorg. Jerak-Zuiderent pleit daarom voor ‘generatieve verantwoording’: ver-

antwoordingspraktijken waarin datgene waarop zorgvuldig wordt gelet, door alle betrokke-

nen gaandeweg wordt vastgesteld en niet van tevoren wordt verondersteld en vervolgens 

aan zorgpraktijken opgelegd. In generatieve verantwoording vervult ‘narratief werk’ een be-

langrijke rol: verzamelen en verbinden van verhalen, herschikken van verhalen, naast elkaar 

laten bestaan van verschillende verhalen (‘meerstemmigheid’); durven beslissen welke ver-

halen in een bepaalde situatie tellen en welke niet en aanpassen aan andere verhalen wan-

neer de situatie daarom vraagt. In generatieve verantwoording wordt niet van buitenaf ge-

oordeeld, maar wordt gewerkt aan een vruchtbare verstandhouding (rapport).  

 Met het oog op theoretische onderbouwing, maar ook het onderzoek zelf in fase 2 

gaan we in gesprek met Jerak-Zuiderent en bewerken het verslag ervan tot een 

hoofdstuk in het dossier. 

Ontwikkelen onderzoeksvoorstel voor fase 2 

Ten slotte wordt in samenspraak met de deelnemende organisaties een onderzoeksvoorstel 

ontwikkeld voor fase 2 van het onderzoek. We hebben daarover al eerder ideeën ontwik-

keld, maar nu nemen we daarin mee wat we in de voorgaande vijf stappen ophalen. In de 

stappen 2 en 3 analyseren we een aantal alternatieve aanpakken en beantwoorden we de 

vraag waarom we daarvoor niet kiezen, dan wel hoe we die opnemen in onze aanpak. In de 

stappen 2, 4 en 5 denken we verder na over hoe onze aanpak eruit moet komen te zien. In 

deze zesde stap maken we een afweging en doen we een voorstel inclusief hoe dat praktisch 

kan worden ingericht. In onze aanpak staat ‘narratief onderzoek’ centraal, waarbij het erom 

gaat de betekenis vast te stellen van het hele vertelde verhaal (hoe fragmentarisch ook) en 

niet alleen van afzonderlijke elementen daarvan (bijvoorbeeld alleen de evaluatieve uitspra-

ken). Het NKmo-document is een instrument om dat narratieve onderzoek (en niet alleen de 

conclusies ervan) van de werkvloer op te tillen tot aan (uiteindelijk) de IGJ. Hoe dat er pre-

cies uit komt te zien en wat daarvoor nodig is, zal deel uitmaken van het onderzoek in fase 2. 

Bij het onderzoeksvoorstel hoort een voorstel voor het inrichten van een begeleidende 

werkplaats, met (kwaliteits)medewerkers op de positie van mede-onderzoekers. Eventueel 

zouden daarvoor ook familieleden van bewoners (leden van cliëntenraden) kunnen worden 

uitgenodigd. Voor deze, tweede fase ontwikkelen we eveneens en in samenspraak met de 

 
16 Jerak-Zuiderent, S. (2013). Generative accountability: Comparing with care (PhD Thesis, Erasmus Universiteit 

Rotterdam). Rotterdam. 
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deelnemende organisaties een voorstel voor hoe we de kwestie van de toestemming van be-

woners en hun families voor deelname aan het onderzoek gaan regelen. 

4 Wat er aan het eind van fase 1 klaar ligt 

Aan het eind van fase 1 ligt er: 

1. het verslag van het interviewonderzoek; 

2. een dossier met een aantal informatieve en inspirerende teksten over verhalenkaar-

ten, over o.a. het Verhalenvenster, over de (non)communicatie tussen cijfers en ver-

halen en over generatieve verantwoording en narratief werk; 

3. het onderzoeksvoorstel voor fase 2; 

4. een voorstel voor het inrichten van de begeleidende werkplaats. 

5 Tijdspad 

We verwachten fase 1 voor wat betreft het dossier en een eerste onderzoeksvoorstel afge-

rond te hebben op 1 februari 2021. De definitieve, door de deelnemende organisaties in be-

ginsel bekrachtigde onderzoeksopzet verwachten we vast te stellen vóór 1 maart 2021. De 

bestuurlijke bekrachtiging inclusief de benodigde financiering zou dan zo snel mogelijk 

daarna moeten volgen. 
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2 Verslag van het onderzoek naar de praktijk 

Notitie bij de bestudeerde documenten en analyseverslag van de interviews  

Elizabeth van Dis 

 

Eén van de doelen van fase 1 was nagaan welke bronnen van narratieven er aanwezig zijn in 

de context van verpleeghuizen. We wilden dit achterhalen door het afleggen van locatiebe-

zoeken, het afnemen van interviews en het bestuderen van (interne) bronnen. Vanwege de 

beperkingen die het coronavirus met zich meebrachten, hebben we de locaties niet kunnen 

bezoeken. Er zijn wel vijf telefonische interviews afgenomen. Ook hebben we een aantal ge-

anonimiseerde documenten kunnen inzien en hadden we toegang tot nieuwsbrieven en intra-

net. We hebben ons in de eerste plaats gericht op de analyse van de interviews omdat deze 

ons van de meest diverse informatie voorzagen omdat er mensen van verschillende functies 

van zowel Evean als Icare zijn geïnterviewd. De verkregen documenten voorzagen ons van 

achtergrondinformatie en waren een waardevolle aanvulling op de interviews. Daarbij heb-

ben we bekeken in hoeverre de stukken fungeren als bronnen van narratieven. Dit hoofdstuk 

begint met een korte notitie over de documenten die we konden inzien en vervolgens presen-

teren we het analyseverslag van de interviews die we met medewerkers van Icare en Evean 

hebben afgenomen. 

 

1 Notitie over de documenten  

Van Evean hebben we een aantal geanonimiseerde documenten ontvangen. Van Icare heb-

ben we nieuwsbrieven ontvangen en kregen we toegang tot intranet. We hebben de stukken 

doorgenomen en bekeken in hoeverre ze als bron van narratieven kunnen fungeren. De in-

formatie op intranet en uit de nieuwsbrieven van Icare gaven ons een beter beeld van de or-

ganisatie, maar waren vooral praktisch van aard en in die zin minder relevant als onderlegger 

voor narratieven. Wel waren er verschillende filmpjes beschikbaar waarin medewerkers ver-

telden over de zorg die zij verlenen. Deze filmpjes waren soms verhalend van aard. De docu-

menten van Evean waren een aanvulling op de interviews die we hebben afgenomen omdat 

er in de interviews regelmatig werd verwezen naar de documenten. We hebben de volgende 

geanonimiseerde stukken ingezien:  

- verslagen van spiegelbijeenkomsten 

- evaluatieverslag spiegelgesprekken  

- notulen van teamvergaderingen 

- nieuwsbrieven voor medewerkers, familieleden en vrijwilligers 

- memo’s over het opname proces, MDO’s en gedragsvisites 

- plan van aanpak nieuwe opnames 
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- evaluatieverslag spiegelgesprekken  

- tekst intranet over de ‘Gezongen nachtzoen’ 

- uitnodiging Lief-en-leed-café 

In het interview met de geestelijk verzorger en met de afdelingsmanagers werd verwezen 

naar de spiegelgesprekken, het lief-en-leed-café en de gezongen nachtzoen. We hebben ge-

zien dat de documenten bronnen kunnen zijn van narratieven. Een voorbeeld hiervan is een 

memo over een MDO, waarin een discussie weergeven wordt over de vraag of een bewoner 

wél of niét bij het MDO aanwezig moet zijn. Er wordt verwezen naar ervaringen van de ver-

schillende teams met de MDO’s. Er wordt gezegd dat een MDO zonder aanwezigheid van be-

woners sneller gaat (zes mensen in een uur i.p.v. twee per uur), maar dat de MDO’s zonder 

bewoner wel uitgebreid voorbesproken worden met de bewoners. Het zou interessant zijn 

om de verhalen van de verschillende teams op te halen en verder te analyseren en hier sa-

men met medewerkers op te reflecteren. Het memo is geschreven vanuit het perspectief 

van het team. Welke verhalen zouden bewoners zelf en hun familieleden hebben? Het zou 

voor het vervolgonderzoek relevant kunnen zijn om die verhalen naast elkaar te leggen en te 

bespreken. 

 

2 Verslag van de interviews  

Voor dit onderzoeksproject heb ik een vijftal interviews afgenomen met medewerkers van 

de zorgorganisaties Evean en Icare. De interviews zijn telefonisch afgenomen en duurden 

zo’n 45-60 minuten. De interviews zijn met toestemming van de geïnterviewden opgenomen 

en naderhand uitgewerkt en er zijn citaten uit interviews overgenomen. In de interviews was 

ik op zoek naar de rol van narratieven in de werkpraktijk. Onder narratieven versta ik verha-

len of vertelsels van een persoonlijke ervaring met één of meerdere actoren waarbij de ver-

teller de luisteraar uitnodigt om in zijn/ haar binnenwereld te kijken. Tijdens de interviews 

riep het woord narratief soms verwarring op omdat de meeste geïnterviewden niet bekend 

waren met dit begrip. Ik heb er daarom voor gekozen om het woord verhaal te gebruiken. 

Een verhaal wordt gedefinieerd als een weergave van gebeurtenissen die met elkaar in ver-

band worden gebracht.17 Dit dekt niet de lading van een narratief zoals hierboven is beschre-

ven. Ik wil dan ook onderstrepen dat ik voor de leesbaarheid het begrip verhalen gebruik 

maar dat ik deze opvat als narratieven. De interviews waren semigestructureerd. De thema-

lijst bevatte de volgende onderwerpen: 

- de werkzaamheden van de geïnterviewde en de rol van verhalen in de werkpraktijk 

- de overleggen waaraan de geïnterviewde deelneemt en de rol van verhalen in deze 

overleggen 

- de rol van verhalen in het denken over kwaliteit 

 
17 Tesselaar, S. (2009). Storytelling Handboek. Amsterdam: Uitgeverij Boom. p.19.  
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- tegengestelde verhalen 

- de rol van roddel en wandelgangenpraat.  

Ik heb gesproken met een afdelingsmanager, een woonconsulent, een geestelijk verzorger, 

een HBOV-GZ verpleegkundige en kwaliteitsmedewerker. Het doel van de interviews was het 

onderzoeken welke narratieve bronnen (zie bijlage 1) aanwezig zijn in de context van de ver-

pleegtehuizen, nagaan wat hun vindplaatsen zijn en achterhalen in hoeverre deze in de zorg-

praktijk functioneren. 

Middels dit verslag wil ik een overzicht geven van de thema’s die in de interviews naar voren 

kwamen (in 2.1), vervolgens werk ik dit uit met een analyse (in 2.2) en sluit ik af met een 

conclusie (in 2.3). 

2.1 Thema’s die naar voren kwamen in de interviews 

2.1.1 De vindplaats en rol van verhalen in de werkpraktijk  

Tijdens de interviews is ingegaan op de vindplaats en de rol van verhalen in de werkpraktijk. 

Alle kandidaten krijgen in hun werk te maken met verhalen. De werknemers die zelf betrok-

ken zijn bij het zorgverlenen in de praktijk zoals de geestelijk verzorger, de HBOV-GZ ver-

pleegkundige en de woonconsulent gaven in de interviews meer voorbeelden van de rol van 

verhalen in hun werk dan de afdelingsmanager en de kwaliteitsmedewerker. 

De geestelijk verzorger gaf aan dat verhalen een zeer grote rol spelen in haar werk. De gees-

telijk verzorger haalt verhalen op doordat ze aanwezig is op de afdelingen en dan in gesprek 

raakt met bewoners of medewerkers. Vaak gebeurt dit spontaan. Daarnaast organiseert ze 

groepsbijeenkomsten zoals het lief-en-leed-café waar ervaringsverhalen van mantelzorgers 

worden gedeeld en spiegelbijeenkomsten waarbij medewerkers en familieleden luisteren 

naar elkaars verhalen en zich in elkaars perspectief verplaatsen. De verhalen die de geeste-

lijk verzorger ophaalt deelt ze niet in het patiëntendossier, maar ze geeft alleen weer met 

wie ze gesproken heeft. De HBOV-GZ verpleegkundige gaf ook aan dat verhalen een grote rol 

in haar werk spelen. Ze noemt voorbeelden van verhalen die ze ophaalt bij bewoners en fa-

milie om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de bewoner. ‘Kijk we hebben ook 

een bewoner eh, en die is eh in crisis opgenomen. Dat is voor familie heel traumatisch vaak.. 

want dan kan je dat proces niet begeleiden, dan komt die crisis. En dat was iemand die was 

altijd eh.. autohandelaar. Eh.. die zette stoelen en tafels in de hal op zijn kop.. nou ja omdat 

hij gewoon aan het werk was. De zorg liet dat gewoon toe en de familie had zoiets van: 

Tjonge wat mooi dat dat kan! (..) de technische dienst had voor ons een karretje gemaakt zo-

dat hij ook zijn eigen kar had. Niet dat het altijd aansluit bij wat wij maken, dan moet het ook 

net iets zijn wat in de belevingswereld past. We hebben daar wel alles aangedaan en hem 

ook nep geld gegeven. En dat hij dan eh.. rondloopt in het gebouw en opzoek is naar een 

auto en dat een collega dan zegt: Een Audi? Ja een Audi. Goh die is net verkocht. Dan is ie 

eh.. Helemaal blij! Hij werd wel voor vol aangezien (..) Hij mocht echt zijn wie die was 
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ondanks zijn ziekte.’ Ook vertelde ze dat een bewoner die altijd maatschappelijk werker was 

geweest aan mocht sluiten bij bepaalde vergaderingen om zo serieus genomen te worden in 

de rol die ze altijd had gehad. Tevens gaf ze ook voorbeelden van verhalen van goede of min-

der goede zorg die ze deelt met zorgmedewerkers of leidinggevenden. De woonconsulent 

gaf verschillende voorbeelden van hoe verhalen een rol spelen in haar werk. Dat begint vaak 

al met een eerste telefoongesprek of een rondleiding. Ze probeert daarbij de verhalen op te 

halen om een goede inschatting te maken waar iemand het best geplaatst kan worden. Te-

vens deelt ze de verhalen in het patiëntendossier zodat de zorg de informatie heeft om be-

ter bij de bewoner te kunnen aansluiten. Het valt de woonconsulent op dat veel verhalen 

over rouw en verdriet gaan: ‘Ja, je begint al te bellen van: ‘Er is een plekje’, en dan beginnen 

ze al te vertellen. Grotendeels heb ik te maken met familie. Want bewoners zijn gewoon te 

kwetsbaar om dit hele proces mee door te nemen. (..) Nou ja, als iemand nog thuis woont en 

dan hoor je de verhalen dat het steeds eh.. slechter is gegaan. (..) Over de contrasten van een 

mevrouw bijvoorbeeld die altijd heel netjes is opgemaakt.. Nooit zonder de deur uit ging. 

Haar altijd op orde, kleren netjes. Maar dat mensen langzaam... Ja slordig worden en onver-

zorgd. (..) En het is altijd een verhaal van.. Bij plaatsing in het verpleeghuis van verdriet. (..) 

over het algemeen zijn het oudere mensen en eh.. eigenlijk ben je al bezig met afscheid ne-

men he? Mensen zijn aan het einde van hun leven he? Dat gaat altijd.. Dat gaat over het al-

gemeen met verdriet gepaard.’ 

De kwaliteitsmedewerker krijgt minder met verhalen te maken dan de eerder genoemde ge-

interviewden. Wel geeft ze voorbeelden van conclusies die met haar en haar collega’s ge-

deeld worden gebaseerd op verhalen die anderen uit de praktijk ophalen, bijvoorbeeld in de 

vorm van moreel beraad. Ook geeft ze aan dat ze soms verhalen ophaalt om de cijfers beter 

te kunnen duiden. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan over de cijfers en analyses van mic-

metingen. Daarnaast haalt ze soms verhalen op aan de hand van de waarderingsgesprekken 

om meer context te krijgen bij de input van de bewoners. Dit is iets wat ze meer zou willen 

doen.  De afdelingsmanager haalt verhalen op door regelmatig op de afdeling te zijn. Door 

dagelijks een ronde te lopen krijgt ze veel mee van wat er op een afdeling leeft en speelt. 

Ook gaat ze regelmatig met medewerkers in gesprek. Ze geeft enkele voorbeelden van ver-

halen die een rol spelen op de afdeling. Deze verhalen gaan over het aansluiten van de zorg-

medewerkers bij de leefwereld van de bewoners: ‘En nu is de tijden gewoon wel zo dat we... 

heel goed luisteren naar de verhalen van vroeger en hoe kunnen we dat verhaal van vroeger 

meenemen, eh.., het verpleeghuis in, waardoor iemand een goede, een fijne dagbesteding 

heeft of waardoor iemand zich comfortabel voelt, of eh, ja van alles.’ 

2.1.2 De rol van verhalen in werkoverleggen en vergaderingen  

Tijdens de interviews kwam ter sprake aan welke overleggen en vergaderingen de geïnter-

viewden deelnemen en in hoeverre verhalen hierin een rol spelen. De afdelingsmanager 

neemt deel aan verschillende overleggen zoals teamvergaderingen, kwaliteit-overleggen en 
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overleggen met de verschillende disciplines. Ook is ze aanwezig bij het lief-en-leed-café en 

bij de spiegelgesprekken. In de laatste twee overleggen spelen verhalen een grote rol omdat 

familieleden of bewoners verhalen delen over hoe zij de zorg ervaren en zorgmedewerkers 

verhalen delen over hun perspectief. Op basis van die verhalen worden er verbeterpunten 

opgesteld die enige tijd later geëvalueerd worden. In de eerste golf heeft de afdelingsmana-

ger ook bijeenkomsten georganiseerd waarbij medewerkers hun ervaringen over corona 

konden delen. Dit waren vaak emotionele verhalen. Medewerkers gaven aan dat ze het fijn 

vonden om hun verhalen te delen. Dit heeft er volgens de afdelingsmanager aan bijgedragen 

dat de onderlinge band versterkt is.  

De geestelijk verzorger neemt niet standaard deel aan vergaderingen maar wordt op basis 

van de agenda bij vergaderingen uitgenodigd. Als geestelijk verzorger agendeert zij vaak 

ethische thema’s. De geestelijk verzorger is ook deel van het coronacrisisteam. Tijdens de 

eerste golf organiseerde zij sessies waarbij medewerkers hun verhaal konden vertellen. Ook 

sprak de geestelijk verzorger familieleden aan de telefoon of als zij op bezoek kwamen om 

afscheid te nemen van hun naaste. De verhalen van medewerkers en familieleden gingen ge-

regeld over sterfgevallen waar soms familieleden niet bij konden zijn. ‘Ik heb al die verhalen 

opgeslagen in mijn brein.. maar ook in mijn lijf. En die verhalen vertel ik dan weer door op an-

dere plekken waar ik kom, om duidelijk te maken: Dit mag nooit meer zo gebeuren.’  

De kwaliteitsmedewerker neemt deel aan kwaliteit-overleggen, MT-vergaderingen en vakin-

houdelijke commissies. In deze overleggen spelen volgens de kwaliteitsmedewerker verha-

len vrijwel geen rol. In het MT wordt soms een verhaal verteld ter illustratie van een agenda-

punt. Hoewel verhalen vrijwel geen rol spelen in de overleggen deelt de kwaliteitsmedewer-

ker wel conclusies van verhalen die zij zelf heeft opgehaald binnen de teams, de bewoners-

raad of ondernemingsraad.  

De woonconsulent neemt op dit moment vrijwel geen deel aan vergaderingen en overleg-

gen. In het verleden was zij aanwezig bij MT-vergaderingen, maar wegens een reorganisatie 

is dat nu niet meer het geval. Destijds speelden verhalen wel een rol in het MT. Met name 

toen ze nadachten over het vormgeven van het opnameproces werden er veel verhalen ge-

deeld: ‘En toen we met het proces bezig waren en dat we dan bijvoorbeeld een spoedopname 

hadden en dat iemand dan helemaal van slag was. En dan bespraken we wat we daar dan 

mee konden doen. En we hebben ook wel.. Ja vooral het opbouwen van het proces.. dat ging 

natuurlijk heel veel met verhalen en voorbeelden. Zo van ja, wat is dan de meerwaarde en 

hoe kunnen we dat dan inplannen.’ De woonconsulent vindt het jammer dat er dan wisselin-

gen in het management plaatsvinden en dat het moeilijk is om de verhalen door te vertellen: 

‘Het is jammer dat het dan weer wisselt van manager. Van leidinggevende. Want die weet 

dan niet van het voorgaande... En dan kan je het wel gaan vertellen.. maar ja.. het is heel an-

ders dan dat je met dezelfde club het hele proces rond maakt.’  
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DE HBOV-GZ verpleegkundige gaf aan dat verhalen een grote rol spelen in de overleggen 

waar zij aan deelneemt. Tijdens gedragsvisites worden er verhalen gedeeld over moeilijk ver-

klaarbaar gedrag en wordt er besproken hoe men hiermee om kan gaan. Soms gaat de psy-

choloog nog een keer in gesprek over het levensverhaal van iemand om te kijken of dat 

handvaten biedt in het afstemmen van de zorg op een bepaalde persoon. Dit wordt dan ook 

besproken tijdens de gedragsvisites. Tijdens teamvergaderingen worden er ook verhalen ge-

deeld ter illustratie van hoe bepaalde dingen worden aangepakt. Ook tijdens werkoverleg-

gen met haar collega’s deelt de HBOV-GZ verpleegkundige  verhalen over zaken die goed of 

minder goed gaan op een locatie.  

2.1.3 Verhalen met betrekking tot het denken over kwaliteit 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat verhalen een rol spelen in het denken over de 

kwaliteit van zorg. Zowel de afdelingsmanager als de kwaliteitsverpleegkundige gaven aan 

dat er zowel naar cijfers als naar verhalen wordt gekeken in het denken over kwaliteit. Bij de 

mic-metingen krijgen kwaliteitsmedewerkers een Excelbestand van de afdelingen met daarin 

de cijfers van voorgevallen incidenten met daarbij een korte toelichting of verklaring. Als de 

cijfers of de toelichtingen vragen oproepen gaat de kwaliteitsmedewerker in gesprek met de 

afdelingen om de verhalen achter de cijfers op te halen om zodoende de cijfers beter te kun-

nen interpreteren. Als voorbeeld geeft de kwaliteitsmedewerker dat er veel medicijninciden-

ten waren. Toen ze in gesprek ging bleek dat er soms medicatie geweigerd werd en dit werd 

dan genoteerd als een medicijnfout. Op basis van die verhalen hebben ze de cijfers geherin-

terpreteerd en de protocollen aangepast. De afdelingsmanager en de kwaliteitsmedewerker 

kunnen zich goed vinden in deze werkwijze. De kwaliteitsmedewerker zegt: ‘Ehm.. Ik kan 

niet zeggen dat ik daarin [de rol van verhalen] nu iets mis. Kijk he.. eh.. ik doe natuurlijk heel 

veel met cijfers ook als je kijkt over eh.. naar eh.. naar meting basisindicatoren, dat gaat om 

cijfers. (..) Hoeveel eh, medicijnincidenten heb je? Dat zijn puur cijfers maar om die cijfers te 

beoordelen ga ik natuurlijk wel achter die verhalen die erbij komen. De afdelingsmanager 

vindt dat binnen het klanttevredenheidsonderzoek het cijfer niet altijd recht doet aan het 

verhaal: ‘Ja, dat heb je bijvoorbeeld met het tevredenheidsonderzoek. Je hebt zoveel mensen 

en de een is heel erg tevreden en de ander vindt overal wel wat van. Ja.. Dat hou je toch... 

Dat is natuurlijk heel individueel. (..) het cijfer doet niet altijd recht aan het verhaal.’ Zowel de 

afdelingsmanager als de kwaliteitsmedewerker vinden niet dat de inspectie niet veel gericht 

is op cijfers. Ze richten zich meer op het hebben van een lerende houding en zijn ook geïnte-

resseerd in de interpretatie van de cijfers en wat daarmee gedaan wordt.  

De geestelijk verzorger geeft aan dat de spiegelbijeenkomsten heel belangrijk zijn in het den-

ken over kwaliteit. Er worden daar verhalen gedeeld waar concrete actiepunten bij geformu-

leerd worden die later weer geëvalueerd worden. Verhalen dragen daardoor echt bij aan het 

verbeteren van de kwaliteit. De geestelijk verzorger vindt het een gemis dat er in het klantte-

vredenheidsonderzoek niet naar het verhaal wordt gevraagd. ‘Ja verhalen zijn razend 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 22 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

belangrijk.. Die zeggen van alles over de kwaliteit van zorg. (..) Ik denk dat het niet erg is dat 

er nu veel naar de cijfers wordt gekeken als er maar ook naar de verhalen wordt gevraagd.’ 

Ze pleit ervoor niet alleen een enquête klanttevredenheid af te nemen maar om naast ie-

mand te gaan zitten en te vragen: Hoe is het nou om hier te wonen? Dan gaan de verhalen 

komen. ‘Als je dan bijvoorbeeld zou vragen; Oké ik heb nu je verhaal gehoord wat voor cijfer 

zou u de zorg geven, dat ze misschien wel hetzelfde cijfer geven als ze anders hadden gege-

ven, maar dat je als organisatie veel beter weet waar dat cijfer op slaat. En wat er achter dat 

cijfer schuil gaat.’ Daarnaast denkt de geestelijk verzorger dat je in een goed gesprek ervoor 

kan zorgen dat mensen zich opener opstellen en minder sociaal wenselijk zullen antwoor-

den.  

De HBOV-GZ verpleegkundige vertelt dat verhalen een grote rol spelen in het denken over 

kwaliteit. Zij haalt verhalen op door aanwezig te zijn op de afdelingen, in gesprek te gaan 

met medewerkers, familie en bewoner en door de rapportages te lezen. Ze deelt de verha-

len die ze ophaalt met de medewerkers en managers. In het denken over kwaliteit vindt ze 

het belangrijk om over verhalen in gesprek te gaan. Als ze [familieleden] bijvoorbeeld onte-

vreden zijn en zeggen: ‘De zorg heeft het veel te druk, ze komen aan mijn vader of moeder 

niet toe. Dat je dat gesprek ook aan gaat en soms ook wel zegt: ‘Ja de bezetting is.. En de 

zorgzwaarte is erg hoog. We zouden wel veel meer willen maar het lukt op dit moment ook 

inderdaad niet.’ Op de locaties waar de HBOV-GZ verpleegkundige werkt, houdt zij ook waar-

deringsgesprekken. In de gesprekken kunnen bewoners en familie vertellen hoe zij de zorg 

ervaren. Aan het eind van het gesprek geven zij ook cijfer aan de zorg. De HBOV-GZ ver-

pleegkundige merkt dat de inspectie ‘gek is op cijfertjes’, maar zegt ook dat er ruimte is om 

het verhaal te vertellen en dat dit gewaardeerd wordt. Binnen de organisatie worden er 

soms filmpjes gemaakt om een beeld te geven van de relationele zorg die er gegeven wordt. 

De HBOV-GZ verpleegkundige vindt dat er meer verhalen gedeeld mogen om te laten zien 

wat er binnen de organisaties gebeurt. Verhalen zouden wat haar betreft een grotere rol 

mogen spelen bij evaluaties, om aan de managementlaag van de organisatie te laten zien 

hoe relationeel zorgverlenen eruit ziet en wat ervoor de medewerkers in de praktijk toe 

doet.  

2.1.4 Tegengestelde verhalen 

De geïnterviewden gaven desgevraagd ook aan dat ze te maken krijgen met tegengestelde 

verhalen. De voorbeelden die gegeven werden gingen vaak om verschillende botsende per-

spectieven op een bepaalde situatie. Er werden ook enkele verhalen gedeeld over eenzelfde 

situatie die verschillend beleefd werd. Het ging hierbij om een bewoner die eigenlijk zou ver-

huizen naar een andere locatie waarbij hij dichter bij zijn familie zou wonen. Toen er plek 

was op die betreffende locatie, besloot die bewoner dat hij niet wilde verhuizen, omdat hij 

het goed naar zijn zin had in zijn huidige appartement. Zijn familie zette hem onder druk om 

toch te verhuizen. In deze casus gingen verschillende verhalen en meningen rond over de 
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opstelling van de familie en de positie van de bewoner. Het dominante verhaal was dat de 

zorgmedewerkers vonden dat die meneer moest blijven wonen waar hij wilde en niet toe 

moest geven aan zijn familie. De geestelijk verzorger wilde ook het verhaal van de familie 

goed uitdiepen en de tegengestelde posities naast elkaar laten bestaan. In gesprek met de 

bewoner zelf probeerde zij beide posities goed te bespreken om hen te helpen een welover-

wogen keuze te maken.  

De locatiemanager deelde ook verhalen tussen medewerkers onderling, familieleden en be-

woners waarbij er verschillende perspectieven op een situatie leven. Vaak gaat het om te-

gengestelde meningen. In dit soort situaties gaat zij actief het gesprek aan om te bemiddelen 

en tot een oplossing te komen. Het doel van de gesprekken is dat de verschillende partijen 

meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. De woonconsulent geeft een voorbeeld van 

een letterlijk tegengesteld verhaal, waarbij zij te maken had met twee broers en een klein-

dochter die de opname van moeder en oma begeleiden. De woonconsulent regelde op vraag 

van één van de zonen alles met zijn dochter. Toen alles rond was, werd ze gebeld door de 

andere zoon die het niet eens was met de opname: ‘Ik ben degene die de meeste zorg daar 

verleend en het gaat nog best goed thuis en dan moet ze daar in haar eentje in Rosarium 

gaan zitten? Dan kan ik niet eens naar haar toe! Hij zegt: ‘Dat gaat niet gebeuren! Ik begrijp 

niet hoe mijn dochter, mijn dochter dit zo kan regelen.’ Ik zeg: ‘Uw dochter? Ik dacht dat het 

de dochter was van uw broer.’ Hij zegt: ehm. Hij zegt: ‘Dat is zijn stiefdochter, maar het is 

mijn dochter want mijn vrouw is met mijn broer gegaan.’ En vervolgens die stiefvader weer 

aan de telefoon en die zegt: ‘Het is mijn dochter want ik heb haar opgevoed.’ Maar goed.. 

Het was dus... Oh, oh, oh. Die hele opname hadden we doorgesproken, rondgebreid, hadden 

we doorgegeven. En het was helemaal klaar, ze zou opgenomen worden en op het laatste 

moment werd het allemaal afgeblazen. En is daar dus een loeiende ruzie geweest.’ De kwali-

teitsmedewerker geeft ook voorbeelden van tegengestelde verhalen. Ze vertelt dat sommige 

afdelingen verschillende interpretaties geven van de cijfers: ‘Dan hebben we de vakantieperi-

ode gehad, ehm de zomerperiode, en zie je op een locatie een daling en die geven dan een 

verklaring van.. ja.. eh, door de vakantieperiode is er waarschijnlijk minder gemeld omdat 

daar gewoon minder tijd voor was. Maar een andere locatie schrijft: ‘Ja we hebben meer 

meldingen want door de vakantieperiode hebben we met minder mensen moeten werken en 

daardoor zijn er meer fouten gemaakt.’ Dan is het als commissie nog wel eens moeilijk om… 

om eh.. om dat terug te geven van Huh? Dit is wel heel vreemd dat de bij de ene locatie zie je 

in de zomerperiode dat er juist minder gemeld wordt en bij de andere juist meer en allebei 

met als reden de vakantieperiode.’ De kwaliteitsmedewerker laat de verschillende interpre-

taties naast elkaar bestaan, maar stelt soms wel verduidelijkingsvragen. Ook geeft ze terug 

dat verschillende locaties de cijfers anders duiden. Ze hoopt hiermee de medewerkers aan 

het nadenken te zetten over de verschillende manieren waarop cijfers geïnterpreteerd kun-

nen worden. De HBOV-GZ verpleegkundige deelt verhalen van ervaringen van bewoner en 

familieleden op dezelfde afdelingen die soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze merkt dat 
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bewoners en hun familie die in crisis zijn opgenomen vaak negatiever tegenover de zorg 

staan. Ze denkt dat dit komt doordat mensen nog volop bezig zijn met het verwerken van 

het rouwproces en het accepteren dat hun familielid steeds verder achteruit gaat. Ook 

maakt ze mee dat familieleden tegenover de arts en de zorg komen te staan in de laatste le-

vensfase waarbij de familie vindt dat het niet snel genoeg gaat. Als iemand geen pijn heeft 

wil de arts niet overgaan op extra morfine die de dood zal versnellen. De HBOV-GZ verpleeg-

kundige geeft aan dat je in dit soort situaties heel erg de druk van de familie voelt en dat je 

dan steeds weer het gesprek met hen aan moet gaan. Een geïnterviewde gaf een voorbeeld 

van een verhaal dat rondging op de werkvloer maar dat tegengesteld was aan het officiële 

verhaal van de organisatie. Het officiële verhaal was dat er een reorganisatie plaats zou vin-

den om de zorg te verbeteren, op de werkvloer werd dat niet geloofd en werd er verteld dat 

het alleen om een bezuinigingsslag ging.  

2.1.5 De rol van roddel en wandelgangenpraat 

In de interviews kwam ook ter sprake in hoeverre de geïnterviewden met wandelgangen-

praat en roddel te maken krijgen, waarbij hen ook gevraagd is in hoeverre hen dat van infor-

matie voorziet. De woonconsulent gaf aan dat zij regelmatig dingen opvangt in de wandel-

gangen. Als dit zaken zijn die met haar werk te maken hebben, gaat ze bij anderen na in hoe-

verre dit klopt en op welke manier zij deze informatie kan gebruiken voor haar werk: ‘Even 

checken. Zo van, goh wat zit daar nou achter of wat is er dan gebeurd.’ Als voorbeeld geeft 

ze dat ze informatie ophaalt over reorganisaties of een verbouwing van een locatie. ‘En hele-

maal dat gewissel van manager of als er weer een reorganisatie aankomt. Of als een locatie.. 

Als een huis gaat verbouwen of zo.’ De geestelijk verzorger is veelal zonder afspraken aanwe-

zig op afdelingen. Soms hoort ze in de wandelgangen maar ook in gesprekken verhalen over 

medewerkers, familieleden of bewoner. Als het verhalen zijn die te maken hebben met de 

kwaliteit van zorg, probeert ze dit in samenspraak met de verteller aan te kaarten. Ze vertelt 

als voorbeeld een verhaal van een bewoner die heel erg bang was voor een bepaalde zorg-

medewerker: ‘Ze vertelde dat er een bepaalde medewerker was die haar slecht behandelde 

en dat ze al buikpijn kreeg als ze op het bord in de gang zag staan dat die medewerker ‘s 

avonds zou gaan werken. En toen heb ik aan haar gevraagd of ik dat mocht bespreken met 

ehm, met de teammanager en toen mocht ik het wel bespreken maar niet de naam van de 

medewerker noemen. Toen zei de teammanager: Ik vind dit verschrikkelijk als dit op de afde-

ling gebeurt, maar ik kan er niks mee als ik niet weet om welke medewerker het gaat. (..) Ik 

wist die naam ook niet he..  Maar ik wist wel hoe bang zij was en dat is gewoon heel ver-

schrikkelijk. Soms.. Het horen van verhalen roept vaak vragen op waar je niet altijd iets mee 

kan. En eh.. Ik vind het nog altijd heel waardevol van mijn werk dat ik bij mensen naar binnen 

mag kijken zoals ik dat dan noem.’ De HBOV-GZ verpleegkundige vangt wel eens wat op in 

de wandelgangen. Ze ziet het als haar rol om uit te zoeken waar dingen op gebaseerd zijn en 

soms dingen recht te zetten. Ze kan niet aangeven of de wandelgangenpraat haar van rele-

vante informatie voorziet. De afdelingsmanager deelt deze mening en vertelt dat ze 
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medewerkers aanspreekt als er geroddeld wordt en probeert om medewerkers met elkaar in 

gesprek te brengen. De afdelingsmanager kan niet zo gauw een concreet voorbeeld beden-

ken maar geeft wel aan dat ze soms dingen opvangt in de wandelgangen die ze later kan 

agenderen. De kwaliteitsmedewerker heeft weinig te maken met roddel en wandelgangen-

praat die van invloed zijn op haar werk. Wel geeft ze aan dat er soms berichten over de orga-

nisatie op social media worden geplaatst. In die gevallen gaat de afdeling communicatie na 

waar de berichten vandaan komen en wordt er zo mogelijk een gesprek georganiseerd. De 

HBOV-GZ verpleegkundige geeft ook aan dat ze soms de bron van berichten op social media 

wil achterhalen om in gesprek te raken met degene die iets gepost heeft. 

2.2 Analyse  

De gegevens uit de interviews hebben verhelderd in hoeverre verhalen een rol spelen in de 

zorgpraktijk en in het denken over kwaliteit. In de analyse wil ik een aantal opvallende lijnen 

uitlichten en deze koppelen aan literatuur met betrekking tot narratieve verantwoording. In 

de interviews werden enerzijds verhalen gedeeld van bewoners, familieleden en medewer-

kers en hier werd betekenis aan gegeven, anderzijds werden er ook meerledige verhalen 

verteld bijvoorbeeld doordat geïnterviewden voorbeelden gaven van wat zij deden met be-

paalde verhalen en hoe hier weer op gereageerd werd. Hierdoor werden  verhalen over be-

paalde situaties onderdeel van een groter verhaal. De literatuur van Jerak-Zuiderent (2015), 

Ubels (2014), Tesselaar (2016) is behulpzaam geweest voor de analyse van de interviews. 

Tesselaar onderscheidt verschillende soorten verhalen die ik ook tegenkwam in de inter-

views en in de volgende paragrafen zal toelichten. In de tabel van bijlage 2 wordt weergege-

ven welke verhalen er in de interviews naar voren kwamen. Tevens worden er bronnen van 

verhalen weergegeven waar tijdens de interviews aan gerefereerd werd. De verhalen die 

niet aan de orde kwamen tijdens de interviews waren met name eenzijdige verhalen die 

door het management gedeeld worden. Mogelijk komt dit doordat ik niemand van het ma-

nagement heb gesproken en doordat dit soort verhalen veel minder leven op de werkvloer 

waardoor er niet over gesproken werd.18 

2.2.1 Rol van verhalen in de werkpraktijk  

Het was opvallend dat de kandidaten die zelf zorg verlenen op de werkvloer (woonconsu-

lent, geestelijk verzorger en HBOV-GZ verpleegkundige) meer en concretere voorbeelden de-

len van hoe verhalen een rol spelen in hun dagelijks werk. De verhalen die zij deelden in de 

interviews waren voornamelijk geleefde verhalen. Volgens Susanne Tesselaar zijn dit verha-

len die zingeving, kennis en ervaring uitwisselen. Het gaat om geleefde, beleefde of door-

leefde ervaringen. Meestal zijn dit spontane verhalen die je overal om je heen hoort. Ze be-

vatten emoties en zijn onaf. Geleefde verhalen bevinden zich in de informele organisatie en 

geven inzicht in het netwerk en energie van een gemeenschap.19 Het was opvallend dat in 

 
18 Tesselaar, S. (2016). Storytelling atlas: Het landschap van verhalen en veranderen. Meppel: Boom. p.24-26. 
19 A.W. (2016). p. 24-26.  
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twee interviews hetzelfde verhaal werd gedeeld dat ging over een conflict van een bewoner 

en diens familie over een verhuizing naar een andere locatie. Dit verhaal kwam twee keer 

uitgebreid aan de orde en in het verhaal werd duidelijk dat er verschillende spelers bij be-

trokken waren die er hun eigen betekenis aangaven. Deze geleefde verhalen van de verschil-

lende spelers vormen samen een organisatieverhaal. Kenmerkend voor een organisatiever-

haal is dat het opgebouwd is uit meerdere geleefde verhalen en dat dit verhaal in beweging 

is waarbij er interacties en worstelingen zichtbaar zijn. Een organisatieverhaal wordt door-

verteld en mobiliseert mensen.20  

De geïnterviewden die zelf werkzaam waren als zorgverlener gaven verschillende voorbeel-

den van hun interesse in (levens)verhalen van bewoners om de zorg goed af te kunnen stem-

men op de bewoners. Soms ging dit om narratieve informatie waarbij korte verhalen die in-

formatief van aard waren ingezet werden in de zorg, zoals een geïnterviewde die vertelde 

dat een meneer die thuis altijd in een sta-op-stoel sliep dit na wat aarzelingen ook in het ver-

pleeghuis mocht doen. Andere geïnterviewden gaven voorbeelden waarbij het levensverhaal 

uitgediept werd en waarbij de zorgverleners op zoek gingen naar de narratieve identiteit en 

in de verhaallijn van iemand gingen staan, waarbij zij de persoonlijke identiteit van iemand 

erkenden en respecteerden en hun best deden om die identiteit te behouden. Een voor-

beeld hiervan is het verhaal van een bewoner die altijd autohandelaar was geweest en hele-

maal serieus werd genomen in het verhaal waarin hij stond doordat medewerkers faciliteer-

den dat hij met auto’s bezig kon zijn en hij serieus werd genomen in zijn rol. Of een verhaal 

van iemand die altijd maatschappelijk werker was geweest en nu aan het dementeren was, 

aan mocht sluiten bij bepaalde overleggen om zo in haar rol als maatschappelijk werker te 

kunnen blijven staan. Gerdienke Ubels noemt dit in de literatuur over narratieve verant-

woording narrative care waarbij het erkennen, respecteren en behouden van de persoon-

lijke identiteit als de kern van zorg verlenen wordt gezien.21 

De geïnterviewden die iets verder van de werkvloer af stonden (kwaliteitsmedewerker en de 

afdelingsmanager) doordat zij niet direct zelf de zorg verlenen aan bewoners, hadden min-

der voorbeelden van hoe verhalen een rol spelen in de werkpraktijk. Zij deelden soms verha-

len over de zorgpraktijk die zij uit de tweede hand hadden gehoord en vaak algemener van 

aard waren. Het was opvallend dat zij ook geen verhalen deelden over de rol hun eigen 

werkpraktijk bijvoorbeeld over verhalen over de organisatie, over conflicten of over de rol 

van verhalen in overleggen. Mogelijk was het voor hen niet helemaal duidelijk dat we in dit 

onderzoek geïnteresseerd zijn in verhalen in alle lagen van de organisatie en niet alleen in 

verhalen die direct betrekking hebben op de bewoners. De kwaliteitsmedewerker gaf aan 

dat zij de verhalen uit de zorgpraktijk meestal niet zelf ophaalt maar dat zij conclusies mee-

krijgt van afdelingsmanagers of kwaliteitsverpleegkundigen. Het was opvallend dat de 

 
20 A.W. (2016). p. 24.  
21 Ubels, G.M. (14 oktober 2014). Narrative accountability and quality awareness: Learning about (re)presen-

ting narrative care. Journal of Aging Studies 34 (2015) 190–198. 
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geïnterviewden die dagelijks op werkvloer zorg verlenen meer gelaagde verhalen deelden 

over bijvoorbeeld conflictsituaties, verhalen van rouw en verdriet en van zorg die niet opti-

maal geleverd was. De verhalen van de afdelingsmanager en kwaliteitsmedewerker waren 

summierder en vormden vaker een afgerond geheel.  

Opvallend was ook het verhaal dat gedeeld werd door de geestelijk verzorger over een be-

woner die in vertrouwen had uitgesproken dat ze bang was voor een bepaalde medewerker. 

Ze wilde niet zeggen welke medewerker dit was omdat ze bang was voor represailles. De 

geestelijk verzorger deelde dit verhaal met de teammanager die het verschrikkelijk vond 

maar aangaf niks te kunnen doen als ze niet wist om wie het ging. In het kader van narra-

tieve verantwoording zou het interessant zijn om te bezien of een casus als deze ook opge-

vat kan worden als een aanleiding voor een onderzoek. Niet om te achterhalen welke mede-

werker dit is geweest, maar om samen te onderzoeken hoe zo’n verhaal opgevat kan wor-

den en er samen betekenis aan te geven. ‘Wat heeft dit verhaal ons als team te zeggen? 

Welke actoren spelen een rol? Hoe zit het met de machtsverhoudingen? Wat zegt dit over 

onze werkprakrijk? Welke morele aspecten spelen hier een rol?’ Het actief onderzoeken en 

bespreken van een verhaal kan bijdragen aan een narratief-reflectief klimaat waarbij de me-

dewerkers inzicht krijgen in wat de verhalen te zeggen hebben over de kwaliteit van zorg.  

2.2.2 Rol van verhalen in overleggen en vergaderingen 

Uit de interviews bleek dat verhalen een prominentere rol spelen in vergaderingen waarbij 

zorgmedewerkers deelnemen die dagelijks zorg verlenen aan bewoners, zoals MDO’s, ge-

dragsvisites, team-overleggen, moreelberaad, spiegelbijeenkomsten en het lief-en-leed-café. 

In de vergaderingen van de kwaliteitsmedewerker spelen verhalen veel minder een rol. Daar 

worden wel conclusies gedeeld op basis van verhalen die op de werkvloer zijn opgehaald. De 

voorbeelden die gegeven werden van verhalen waren in de eerste plaats verhalen die ter il-

lustratie gebruikt werden om een bepaalde situatie te verbeteren of verhalen die dienden 

als informatiebron. In de gedragsvisites, het moreel beraad en de spiegelgesprekken werden 

verhalen ook gebruikt in het nadenken over de kwaliteit van zorg en het verbeteren van de 

zorg. In de literatuur over narratieve verantwoording vallen de laatste genoemde overleggen 

volgens Jerak-Zuiderent onder narrative work, waarbij verschillende zorgervaringen met el-

kaar verbonden worden en waarbij nagedacht wordt wat goede zorg betekent in een con-

crete situatie voor een concrete persoon. Een kanttekening is wel dat bij narrative work een 

open en onderzoekende houding wordt bepleit waarbij men niet terugvalt op kant en klaar 

oplossingen. In de voorbeelden uit de interviews werd soms wel teruggevallen op concrete, 

oplossingsgerichte actiepunten waarbij de onderzoekende houding wat meer naar de ach-

tergrond verdween. Wel werden er verschillende voorbeelden gegeven van gesprekken die 

bijvoorbeeld na de spiegelgesprekken werden aangegaan om te kijken of er iets was 
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verbeterd in de zorg na het delen en uitdiepen van een verhaal.22 Verschillende geïnterview-

den deelden ook verhalen rondom de coronacrisis. Een respondent deelde dat er bijeenkom-

sten waren waar medewerkers hun ervaringen konden delen. Deze bijeenkomsten fungeer-

den als uitlaatklep om de vaak emotionele ervaringen te uiten. Twee andere geïnterviewden 

refereerden aan persoonlijke gesprekken en aan moreel beraad dat georganiseerd was om 

enerzijds de verhalen te delen maar anderzijds de verhalen ook mee te nemen in de ontwik-

keling van beleid. Schrijnende verhalen van bewoners die stervende waren en geen bezoek 

mochten ontvangen wegens besmettingsgevaar, hebben er toe geleid dat het bezoekbeleid 

bij de tweede golf is aangepast. 

Een respondent vertelde dat er wel eens verhalen werden gedeeld in de MT-vergaderingen. 

Ze gaf als voorbeeld dat het opnameproces veranderd is en dat er veel verhalen werden ge-

deeld die te maken hadden met de opnames die niet goed verliepen. Sussanne Tesselaar 

noemt die bundeling van verhalen learning histories waarbij verschillende geleefde verhalen 

zich samen ontwikkelen tot een levende geschiedenis van het leerproces.23 De respondent 

gaf aan dat het moeilijk is om de verhalen levend te houden als er wisselingen in het ma-

nagement plaatsvinden. 

2.2.3 De rol van verhalen in het denken over kwaliteit   

We hebben gezien dat concepten als narrative work en narrative care een bijdrage leveren 

aan het cultiveren van het kwaliteitsbewustzijn omdat er met een onderzoekende houding 

gekeken wordt naar concrete situaties waarbij er vanuit verschillende perspectieven naar 

een situatie gekeken wordt. Er zijn verschillende voorbeelden genoemd waarbij deze con-

cepten een rol speelden in de organisaties. In het artikel van Staveren en Runia wordt be-

pleit dat het bevragen van data noodzakelijk is voor een lerend klimaat.24 Anders dan wat 

Jerak-Zuiderent schrijft in het artikel Accountability from Somewhere and for Someone: Rela-

ting with Care, kwam er in de interviews naar voren dat de medewerkers op de werkvloer 

een rol krijgen in het verzamelen en interpreteren van de gegevens. Volgens Jerak-Zuiderent 

bestaat er een grote afstand tussen de zorgpraktijk en het verantwoordingsapparaat, maar 

die is in de praktijk van de geïnterviewden minder groot doordat zij zelf de cijfers en een in-

terpretatie bij de cijfers aanleveren.25 Op basis van de aangeleverde cijfers en verklaringen 

gaat de kwaliteitsmedewerker in gesprek om meer zicht te krijgen op het verhaal achter de 

cijfers. In de interviews met de kwaliteitsmedewerker en de afdelingsmanager komt naar vo-

ren dat zij nieuwsgierig zijn naar het verhaal achter de cijfers om de cijfers goed te kunnen 

interpreten. Hierbij is het opvallend dat er in de voorbeelden die genoemd worden steeds de 

 
22 Jerak-Zuiderent, S. (2015). Accountability from Somewhere and for Someone: Relating with Care. Science as 

Culture, Routedge Vol. 24, No. 4, 412-435 
23 A.W. (2016). p. 25-26.   
24 Staveren en  Runia, K. (oktober 2015 ). Verantwoording van Langdurige  Zorg:  kan het anders? Utrecht: Lesi 

p.1-46. 
25 Jerak-Zuiderent, S. (2015). Accountability from Somewhere and for Someone: Relating with Care. Science as 

Culture, Routedge Vol. 24, No. 4, p. 414.  
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beweging van de cijfers naar de verhalen wordt gemaakt. De cijfers hebben een duidelijkere 

en prominentere rol. Zowel de afdelingsmanager als de kwaliteitsmedewerker hebben hier 

geen bezwaren tegen. De cijfers mogen een grote rol spelen mits ze niet helemaal op zich-

zelf staan en verklaard kunnen worden. Het was opvallend dat de afdelingsmanager zei dat 

de cijfers uit de klanttevredenheidsonderzoeken soms geen recht deden aan de verhalen. 

Een interessante uitspraak omdat een cijfer nooit recht kan doen aan een verhaal omdat een 

verhaal veel rijker is dan een cijfer. Ze lijkt te bedoelen dat losse cijfers niet zoveel zeggen 

over de werkelijkheid omdat het maar een individuele mening is. In het kader van narratief 

verantwoorden is het interessant om zowel de cijfers als de verhalen op te halen en deze 

naast elkaar te laten bestaan, waarbij de cijfers en verhalen als opmaat dienen over het den-

ken van kwaliteit. Verschillende medewerkers op de werkvloer van de dagelijkse zorgpraktijk 

gaven aan dat verhalen wel een grotere rol zouden mogen spelen. Als voorbeeld werd ge-

noemd dat het goed zou zijn als de klanttevredenheidsonderzoeken niet middels een en-

quête gedaan zouden worden maar in een persoonlijk gesprek afgenomen worden. Dan kan 

de bewoner alsnog een cijfer geven voor de zorg maar dan is het cijfer veelzeggender in de 

context van het verhaal. Eén van de organisaties werkt al op deze wijze met persoonlijke 

waarderingsgesprekken. De kwaliteitsmedewerker gaf aan dat zij wel meer zou willen doen 

met de gegevens die opgehaald worden uit de waarderingsgesprekken. Een andere mede-

werker gaf aan dat zij zou willen dat verhalen meer doorverteld worden binnen de organisa-

tie om zowel successen als verbeterpunten beter in beeld te krijgen. Volgens Jerak-Zuiderent 

is het belangrijk om de observaties van de zorgverleners mee te nemen en die net zo serieus 

te nemen als de cijfers. Dit vraagt om een re-conceptualisatie van zorg en verantwoording 

waarbij beiden als wederkerig worden beschouwd. Het is van belang dat abstracte normen 

van wat goede zorg zou moeten zijn veranderen in zinvolle zorg.26 Uit de gegevens van de 

interviews blijkt dat de abstracte normen nog een grote rol spelen in de organisaties. 

2.2.5 Roddels en wandelgangenpraat 

Over het algemeen waren de geïnterviewden wat terughoudend in het beantwoorden van 

vragen die te maken hadden met roddel en wandelgangenpraat. Tesselaar definieert roddel 

als verhalen om anderen moedwillig te beschadigen.27 In de interviews kwamen geen voor-

beelden van roddel naar voren. Wel gaven sommige geïnterviewden aan dat zij medewer-

kers aanspraken als er geroddeld werd en aanmoedigden om niet over maar mét diegene te 

praten. Ook kwamen er voorbeelden van geleefde verhalen naar voren die men opving in de 

wandelgangen. Sommige geïnterviewden gaven aan dat deze verhalen hen van informatie 

voorziet voor hun eigen werk. Andere geïnterviewden zagen die verhalen als schadelijk voor 

het werk omdat de inhoud lang niet altijd strookt met de werkelijkheid. Zij gaven aan dat zij 

actief de bron proberen op te sporen om na te gaan waar het verhaal vandaan komt en om 

 
26 A.W. (2015). p.415 
27 A.W. (2016). p.25. 
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eventueel dingen recht te zetten. Twee medewerkers refereerden aan negatieve berichtge-

ving op internet en social media. Ze gaven aan dat zij met behulp van de afdeling communi-

catie nagaan waar de berichten vandaan komen en zo mogelijk met de auteur in gesprek 

gaan. 

2.2.4 Tegengestelde verhalen 

In de interviews werd gevraagd in hoeverre geïnterviewden te maken krijgen met tegenge-

stelde verhalen om te achterhalen hoe men om gaat met tegenstellingen en of het mogelijk 

is om deze tegenstellingen naast elkaar te laten bestaan. Uit de reacties kwamen er met 

name voorbeelden van botsende perspectieven op een bepaalde situatie of verhalen van 

spelers met conflicterende meningen over een bepaalde situatie naar voren. Opvallend was 

dat sommige geïnterviewden de neiging hadden om te bemiddelen in dit soort situaties om 

de tegenstelling te verkleinen. Andere geïnterviewden lieten de tegenstellingen bewust be-

staan en probeerde het daarin uit te houden. Een voorbeeld hiervan is de geestelijk verzor-

ger die het uit probeert te houden in verschillende verhalen van de zorgmedewerkers, fami-

lieleden en bewoner die een mening hadden over het verhaal van een bewoner die niet zou 

mogen verhuizen van zijn familie. Tesselaar onderscheidt in de Story telling Atlas de catego-

rie tegenverhalen. Dit zijn verhalen die verteld worden om gemaakte en politiek getinte ver-

halen onderuit te halen. Ik ben één voorbeeld van een tegenverhaal tegengekomen waarbij 

een respondent aangaf dat er vanuit het management werd aangekondigd dat er een reor-

ganisatie plaats zou vinden om de kwaliteit van zorg te verbeteren maar dat er in de wandel-

gangen verhalen de ronde deden dat dit enkel om een bezuinigingsslag zou gaan. 

2.3 Conclusie  

Door middel van de interviews wilde ik de rol van verhalen in de werkpraktijk van twee ver-

pleeghuisorganisaties achterhalen. Tijdens de interviews deelden de geïnterviewden voorna-

melijk geleefde verhalen uit de zorgprakrijk. Het was opvallend dat medewerkers die zelf di-

rect zorg verlenen meer verhalen deelden dan medewerkers die niet direct bij het zorgverle-

nen berokken waren. De verhalen van de kwaliteitsmedewerker en de afdelingsmanager wa-

ren namelijk algemener van aard waren en kwamen vaker uit de tweede hand. Uit de inter-

views bleek dat verhalen een grote rol spelen in het zoeken naar aansluiting bij bewoners. 

Ook speelden het vertellen van verhalen een rol tijdens de coronacrisis om enerzijds emoties 

te uiten maar anderzijds na te denken over beleidsaanpassingen op basis van de verhalen. 

Verhalen worden gedeeld in verschillende overleggen en in het patiëntendossier. 

In het denken over kwaliteit spelen cijfers een prominente rol, met name in het klanttevre-

denheidsonderzoek en de mic-metingen. Verhalen worden soms opgehaald om de cijfers te 

(her)interpreteren. Hierbij wordt de beweging van het cijfer naar het verhaal gemaakt. Er 

kwamen in de interviews vrijwel geen voorbeelden ter sprake van verhalen die een cijfer cor-

rigeerden of van verhalen die als aanleiding voor een onderzoek dienden in het nadenken 

over kwaliteit. Een uitzondering zijn de spiegelgesprekken waarbij familieleden of bewoners 
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verhalen delen waarbij de medewerkers mogen reageren en er zo nodig een verbeterplan 

wordt opgesteld.   

Verschillende geïnterviewden gaven aan dat verhalen een grotere rol zouden mogen spelen 

in hun werk en in het verantwoorden van kwaliteit. Zo werd er aangegeven dat er behoefte 

was om aan de hand van verhalen te laten zien hoe het er in de zorgpraktijk aan toe gaat. 

Ook werd benoemd dat het ophalen van verhalen van bewoners een waardevolle aanvulling 

zouden zijn op het klanttevredenheidsonderzoek bij één van de organisaties.  

Concluderend kan gesteld worden dat verhalen een rol spelen in de werkpraktijk en soms 

actief gebruikt worden in het aansluiten van de zorg bij bewoners, het delen van emoties en 

aanpassen van beleid. Er liggen kansen op het gebied van het verantwoorden van kwaliteit. 

Medewerkers zouden in de rol van onderzoeker verhalen als uitgangspunt kunnen nemen 

om het denken over kwaliteit te bevorderen en toe te passen in de werkpraktijk. Dit zou bij 

kunnen dragen aan een narratief-reflectief klimaat waarbij de cijfers – die nu een leidende 

rol spelen in het denken over kwaliteit – verrijkt of gecorrigeerd kunnen worden met verha-

len uit de praktijk. Hierdoor kan meer zichtbaar worden wat er voor de medewerkers op de 

werkvloer toe doet en hebben zij een grotere betrokkenheid bij het verantwoorden van kwa-

liteit.  
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Bijlage 1 Overzicht van narratieve bronnen 
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Bijlage 2 Tabel aanwezige verhalen en bronnen in de interviews 

 

Geïnterviewden: 1 Afdelings-

manager 

2 Kwaliteits-

medewer-

ker  

3 HBO-V GZ 4 GV 5 Wooncon-

sulent   

SOORTEN VERHALEN (Tesselaar): 

Mythes x x x x x 

Cocreated stories  x x x x x 

Grand narrative  x x x x Verwijst 

naar G.N. 

over reor-

ganisatie  

Corporate story’s  x x x x x 

Geleefde verha-

len 

Verhalen 

over aan-

sluiten bij 

bewoners: 

Dagbeste-

ding sta-op-

stoel  

Verhaal 

over con-

flict familie-

leden 

Verhalen als 

uiting van 

emoties 

rond corona 

Verhalen 

om mic -

metingen te 

analyseren 

Verhalen 

over aan-

sluiten bij  

bewoner 

Verhalen 

over per-

spectieven 

op zorg 

doorfamilie 

en bewoner 

Verhalen 

doorvertel-

len naar 

manager 

Verhalen 

delen tij-

dens spie-

gelbijeen-

komsten  

Verhalen in 

het lief-en-

leed-café 

Verhalen 

vertalen 

naar beleid 

(o.a. corona 

verhalen) 

Verhalen 

over aan-

sluiten bij 

bewoner 

Verhalen 

om emoties 

te uiten 

(met fami-

lie) 

Verhalen 

over zaken 

die leven in 

de organi-

satie  

Organisatieverha-

len  

Verhaal 

over bewo-

ner die niet 

wilde ver-

huizen?  

x  Verhaal 

over bewo-

ner die niet 

wilde ver-

huizen?  

x 

Sprookjes en fan-

tasieën  

x x  x x 

Roddels   x x  x x 

Tegenverhalen x x  x Verhaal dat 

de reorgani-

saties 

slechts een 

financiële 

prikkel had-

den.  

Learning histories x x x x Verhalen 

die gedeeld 

werden om 
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het opname 

proces te 

verbeteren.  

NARRATIEVE BRONNEN (zie presentatie Kick-offbijeenkomst (hieronder) waaraan de geïn-

terviewden refereerden in de onderzoeken 

Functioneringsge-

sprekken 

x x x x x 

Borreltafelpraat x x x x x 

Intakegesprekken x x Verhalen 

om aan te 

sluiten bij 

bewoners.  

Levensver-

halen opha-

len 

x Verhalen  

Uitwisselingen bij 

het koffiezetap-

paraat, wandel-

gangen etc.  

Verhalen 

die zij op-

haalt door 

dagelijks op 

de afdeling 

te zijn  

 Verhalen 

die zij op-

haalt door 

dagelijks op 

de afdeling 

te zijn  

Verhalen 

die zij op-

haalt door 

dagelijks op 

de afdeling 

te zijn  

Verhalen 

die zij op-

haalt door 

dagelijks op 

de afdeling 

te zijn  

Uitwisselingen 

voor en na verga-

deringen  

x x x x x 

Telefoongesprek-

ken  

x x x x x 

Interviews met 

bewoners en fa-

milieleden  

x x Interview 

over het le-

vensverhaal 

door psy-

choloog  

x Het ophalen 

van het le-

vensverhaal 

van nieuwe 

bewoners 

Dagboeken x x x x x 

Overdracht en re-

flectieverslagen  

x x x x x 

Interviews met 

medewerkers 

door collega’s/ 

leidinggevende 

en kwaliteitsme-

dewerker 

x x x x x 

Verslagen van 

teambesprekin-

gen, moreel be-

raad en cased-ba-

sed-learning  

x x Verslagen 

van ge-

dragsvisites  

Verslagen 

van spiegel-

bijeenkom-

sten 

Verslagen 

van intake-

gesprekken 

Verslagen 

van MT-ver-

gaderingen  
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Overige berichten 

in (social) media  

x Klachten of 

negatieve 

reviews die 

op social 

media wor-

den ver-

spreid 

Klachten of 

negatieve 

reviews die 

op social 

media wor-

den ver-

spreid 

x x 

Klacht- en be-

dankbrieven  

x x Klacht- en 

bedankbrie-

ven  

x x 

Documenten over 

het verticale ge-

sprek over kwali-

teit  

x x x x x 

 

(x = niet aanwezig in de interviews) 
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3 Verhalen brengen om zeep, zetten in beweging en maken heel: Su-

zanne Tesselaar 

Elizabeth van Dis en Guus Timmerman  

 

In het kader van het onderzoek Narratieve Verantwoording spraken we met Suzanne Tesse-

laar, o.a. auteur van de Storytelling atlas. 28 

 

1 Achtergronden van het werk van Tesselaar 

Suzanne Tesselaar heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en zich door middel van 

15 jaar onderzoek gespecialiseerd in het gebruik van storytelling in veranderingsprocessen. 

Ze is auteur van vier boeken en verschillende artikelen, waaronder Narratief evalueren: De 

gids (2017), Storytelling atlas (2016) en Storytelling handboek (2009). In haar werk gaat ze in 

op hoe verhalen ingezet kunnen worden bij organisatorische, sociale veranderingen. Tesse-

laar noemt verhalen ‘veranderinstrumentjes’. Ze stelt dat er na een gebeurtenis verschil-

lende geleefde verhalen zijn waaruit blijkt hoe mensen die gebeurtenis hebben ervaren. In 

de uitwisseling van die ervaringen kan een organisatieverhaal ontstaan dat gecocreëerd is 

door verschillende spelers die hun geleefde verhaal hebben gedeeld. Dit organisatieverhaal 

kan dan geëvalueerd worden en meegenomen worden in het denken over kwaliteit. 

Haar boeken bevatten een theoretische onderbouwing voor verschillende soorten narratie-

ven, de opbouw van een narratief en het gebruik hiervan in een organisatie. Daarnaast wor-

den er veel praktische tips gegeven over hoe men verhalen in kan zetten binnen verande-

ringsprocessen van een organisatie. In haar boek ‘Narratief evalueren: De Gids’ wordt er aan 

de hand van de casus van een verandertraject van het evaluatiesysteem bij de brandweer 

beschreven hoe verhalen meegenomen kunnen worden in de evaluatie en wat de meer-

waarde hiervan is. Tesselaar beschrijft dat bij evaluaties vaak alleen de systeemwereld mee-

genomen wordt en de belevingswereld buiten beschouwing blijft. Onder leefwereld verstaat 

Tesselaar de werkelijkheid en betekenis als waarheid achter de cijfers. De waarde die men-

sen hechten aan gebeurtenissen en de emoties die daar soms mee gepaard gaan en die 

soms zelfs leidend zijn voor de kwaliteit van het handelen. De leefwereld wordt bij uitstek in 

verhalen geconstrueerd. Tesselaar pleit er dan ook voor dat verhalen een rol spelen in het 

evalueren, waarbij het vakmanschap erkend wordt en verhalen bijdragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit omdat men door verhalen verbinding kan maken met een norm of protocol. 

 
28 Suzanne Tesselaars LinkedInpagina heeft als motto: ‘Stories kill, stories change and stories cure. Change be-

haviour with narrative intervention’. Onder het kopje Info: ‘Infodemics of rumours, myths, des- and misinforma-

tion are killing people. I developed a narrative intervention method to make stories work for you; by listening, 

understanding, engaging and cocreating stories. These stories are contagious, they infect, go viral and cause 

epidemics of behavioral change.’ 
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Een professional moet zelf een goede inschatting kunnen maken van wanneer een norm ge-

volgd wordt en wanneer daar vanaf geweken wordt. De leefwereld en de systeemwereld 

kunnen elkaar raken door te evalueren en te leren, waarbij verhalen cruciaal zijn. Tesselaar 

beschrijft hoe binnen de brandweer narratief evalueren een plek heeft gekregen. Ze sluit 

haar boek af met een aantal werkvormen voor het toepassen van narratief evalueren in de 

prakrijk.  

In haar boek Storytelling atlas geeft ze een weergave van verschillende soorten verhalen en 

van de dynamiek die ontstaat bij het delen van verhalen. Ze heeft dit gedaan door zes land-

schapskaarten te ontwerpen waarin verschillende verhalen en de verschillende aspecten van 

verhalen en van vertellen een plek krijgt. Het boek is tevens een praktische gids om zelf aan 

de slag te gaan met het ontwerpen van een landschap. Tesselaar onderscheidt drie soorten 

verhalen, namelijk: stories to kill, stories to cure en stories to change. Deze driedeling kan in 

verhalen duidelijkheid scheppen over hoe de verteller en de ontvanger zin geven aan hun 

ervaringen.  

 

Het boek Storytelling handboek gaat over storytelling binnen organisaties. Vaak gebruiken 

organisaties corporate story’s, de zogenoemde wensverhalen die vaak opgesteld worden 

door externe bureaus en ver weg staan van de werkpraktijk. Binnen een organisatie doen 

ook authentieke verhalen de ronde. Deze verhalen zijn organisatieverhalen en bevatten veel 

geleefde kennis, zoals dilemma’s, worstelingen en emoties. Deze authentieke verhalen ma-

ken deel uit van de narratologie. In het storytelling handboek probeert Tesselaar het verhaal 

van het management en het organisatieverhaal met elkaar te verbinden. Aan de hand van 
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verschillende casussen wordt beschreven hoe verhalen binnen een organisatie bij kunnen 

dragen aan het bieden van context en inzicht in een organisatie. Ook draagt het bij aan ver-

binding. Verder kunnen verhalen aanzetten tot actie en verandering en het concretiseren 

van abstracte informatie. In het handboek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan tips voor het 

uitvoeren van narratief onderzoek. 

 

2 Relevantie voor onderzoek Narratieve verantwoording  

Het werk van Tesselaar is tot op zekere hoogte relevant is voor ons onderzoek. Ten eerste 

zijn haar praktische tips voor het verzamelen en interpreteren van verhalen en de manier 

waarop zij worden verteld, nuttig voor de manier waarop wij verhalen proberen te verzame-

len. Haar indeling van het landschap van verhalen bleek nuttig bij het analyseren van de in-

terviews. In fase 2 zijn wij geïnteresseerd in het ophalen van organisatieverhalen gebaseerd 

op geleefde verhalen. De boeken geven alle drie handige tips over het ophalen en vormen 

van organisatieverhalen zoals een routeplanner (Storytelling atlas), werkwijzers (Narratief 

evalueren) en organisatieverhalen voor onderzoekers (Storytelling handboek). Tesselaar 

heeft in haar werk de focus op de bijdrage van verhalen en de dynamiek van vertellen bij 

veranderingen en het aanzetten tot actie. Wij hebben meer de focus op de inzet van verha-

len bij verantwoording en de verhouding tussen cijfers en verhalen. Er zijn verschillende 

raakvlakken omdat als verhalen een belangrijke rol zouden spelen in de verantwoording je 

ook met verandering te maken krijgt van hoe de zorg gewaardeerd wordt en wie daar iets 

over te zeggen hebben. In haar werk beschrijft Tesselaar de verschillen tussen de systeem-

wereld en de leefwereld en de verschillen tussen managementverhalen en geleefde verha-

len. Haar bevindingen over het verbinden van deze tegenstellingen kunnen nuttig zijn in het 

denken over de verhouding en samenspraak van ‘harde’ en ‘zachte’ gegevens in het denken 

over kwaliteit. 

 

3 Gespreksverslag  

Op 22 december 2020 hadden we een gesprek met Susanne Tesselaar via Zoom. In het ge-

sprek vertelde Tesselaar over haar onderzoekservaringen en haar huidige onderzoeksproject 

bij de GGD, waarbij storytelling in wordt gezet bij het formuleren van adviezen van de GGD 

omtrent Covid-19. Ze heeft hiervoor 70 verhalen opgehaald bij epidemiologen, medici, jour-

nalisten, medewerkers van de GGD, patiënten en hun naasten. Het valt haar op dat verhalen 

die naar buiten worden gebracht elkaar vaak tegenspreken en dat de media hier een grote 

rol in spelen. Op basis van de opgehaalde verhalen heeft zij thema’s gedestilleerd waarbij ze 

met de verschillende spelers een gezamenlijk verhaal heeft gecreëerd dat de GGD naar bui-

ten kan brengen. Dit gebeurt in de media, tijdens de telefoongesprekken, maar ook op on-

line platforms. 
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Tesselaar stelt dat verhalen beïnvloeden en veranderen en daarom instrumenten kunnen 

zijn bij interventies. In haar werk gebruikt zij verhalen met name bij organisaties die een ver-

andertraject ondergaan. Ze probeert verschillende verhalen van alle lagen van een organisa-

tie te interpreteren en te verbinden aan een nieuw gezamenlijk gecocreëerd organisatiever-

haal. Het gecocreëerde verhaal wordt binnen een organisatie verspreid en geeft zin en per-

spectief aan de werknemers omdat ze zelf betrokken zijn bij de co-creatie van het verhaal. 

De tijdsdimensie is hierbij een belangrijk aspect waarbij tijd zowel gaat over de objectieve 

kloktijd als over de ervaring van tijd. Als onderzoeker is het van belang je bewust te zijn van 

tijdsaspecten om te leren hoe deze ingezet kunnen worden in veranderingsprocessen. Tesse-

laar evalueert de verandertrajecten waarbij ze betrokken is, door naderhand opnieuw verha-

len op te halen. Het valt haar op dat dit vrijwel altijd positieve verhalen zijn en dat betrokke-

nen positief terugkijken op het traject. Tesselaar is kritisch over het Verhalenvenster van tan-

teLouise zoals we haar daarover vertelden: ‘Nu staan er weer een aantal verhalen op een 

website, maar wat gebeurt daar dan mee?’ 29 

We spreken ook over het gebruik van de ‘Storytelling atlas’. Tesselaar zegt dat het beeld van 

een atlas is gebruikt om de verschillen tussen soorten verhalen en hoe ermee gewerkt kan 

worden, visueel te maken illustratief. De aspecten van afstand en relatieve positie ten op-

zichte van elkaar zijn hier niet in meegenomen zijn. In haar werk heeft Tesselaar zelf een ac-

tieve rol bij het ophalen van verhalen. Ze vraagt aan de mensen die ze binnen een organisa-

tie spreekt waar ze verschillende verhalen op kan halen en gaat met mensen in gesprek. In 

deze gesprekken benoemt ze niet expliciet dat ze ‘verhalen’ ophaalt. Van elk gesprek maakt 

ze een letterlijk verslag zodat ze later de thema’s kan analyseren die gebuikt worden voor 

het co-creëren van het gezamenlijke verhaal.  

Tijdens het gesprek hebben we het onderzoeksproject Narratieve verantwoording toegelicht 

en daarop een reactie gevraagd. Tesselaar denkt dat het onderzoek een waardevolle bij-

drage kan zijn voor de huidige manieren van verantwoorden. Wel stelt ze – in reactie op fase 

2 van ons project – dat verhalen hun kracht verliezen als je ze vastpakt. Het is van belang dat 

er dan ook weer nieuwe verhalen over de oude verhalen worden gemaakt om het actueel en 

levend te houden. Tijdens narratief onderzoek is het noodzakelijk om een veilig klimaat te 

scheppen. Tesselaar stelt in haar onderzoek altijd een contract op met de respondenten 

waarbij zij tekenen voor geheimhouding. Tesselaar spreekt het liefst de mensen alleen zodat 

ze open en vrij kunnen praten. Ook anonimiseert zij alle teksten die zij voor het onderzoek 

opstelt. 

In ons gesprek geven we een voorbeeld van de (non)communicatie van cijfers en verhalen. 

Tesselaar stelt dat alleen verhalen de werkelijkheid weergeven en dat cijfers zonder verhalen 

liegen. Het cijfer twee verzorgenden op 34 bewoners zegt heel weinig als je niets weet over 

de zorg die de bewoners nodig hebben en de capaciteiten van de verzorgenden. Het valt 

 
29 Zie de tabel in dit dossier waarin zes kwaliteitsinstrumenten met elkaar worden vergeleken. 
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Tesselaar op dat men vaak de narratieve vaardigheden mist om cijfers te kunnen duiden in 

de context van verhalen.  

We spreken ook met Tesselaar over verandertraject bij de brandweer in veiligheidsregio 

Drenthe. In dit traject werden verhalen uit de werkpraktijk ingezet bij de evaluatie. Bij dit 

project is de toezichthouder niet betrokken geweest. De medewerkers van de veiligheidsre-

gio zelf zagen een meerwaarde in deze manier van evalueren. Tesselaar weet niet of de nar-

ratieve werkwijze is geïmplementeerd in de organisatie en nu nog gebruikt wordt. 

Tot slot geeft Tesselaar nog enkele literatuurtips mee:  

- Werk van Merlijn van Hulst, Universiteit van Tilburg, waaronder zijn proefschrift: van Hulst, 

M. (2008). Town hall tales: Culture as storytelling in local government. Delft: Eburon. 

Beschikbaar via https://repub.eur.nl/pub/10986. 

- Werk van David Sims, Universiteit van London (Sims, D. (2015). Organising and storytelling. 

In N. Beech, & C. Gilmore (Eds.), Organising music: Theory, practice, performance (pp. 

39-51). Cambridge: Cambridge UP.; Sims, D., Huxham, C., & Beech, N. (2009). On tel-

ling stories but hearing snippets: Sense-taking from presentations of practice. Organi-

zation, 16(3), 371-388. https://doi.org/10.1177/1350508409102301). 

- Proefschrift van Holly Dinh, Universiteit van Melbourne. 

 

4 Informatie Suzanne Tesselaar: 

Boeken: 

• Tesselaar, S. (2016). Storytelling atlas: Het landschap van verhalen en veranderen. Mep-

pel: Boom. 

• Tesselaar, S., & Rodermond, J. (2017). Narratief evalueren: De gids. Delft: Eburon. 

• Tesselaar, S., & Scheringa, A. (2008). Storytelling handboek: Organisatieverhalen voor 

managers, trainers en onderzoekers. Amsterdam: Boom. 

Website: https://storiesofchange.nl/en/. 

YouTube, 22 oktober 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr4kp5gkjaI&list=PL102W_ime4ry-

For7oxwqDbJ2hOMmfUkYX&index=2. 

YouTube, 15 oktober 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=OR5sTHUVJs0&list=PL102W_ime4ry-

For7oxwqDbJ2hOMmfUkYX&index=3. 
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4 Het maakt uit welke verhalen werelden maken en welke werelden 

verhalen: Sonja Jerak-Zuiderent 

Guus Timmerman 

 

Met het oog op het onderzoek naar narratieve verantwoording van St. Presentie met Zorgba-

lans, Evean en Icare hebben we het proefschrift Generative Accountability: Comparing with 

Care (2013) van Sonja Jerak-Zuiderent gelezen. Op 24 februari 2021 hadden we een gesprek 

met haar. Sonja was met Gerdienke Ubels betrokken bij het ActiZ-werkprogramma Ver-

nieuwd Kwaliteitsbewustzijn, waaraan ook Andries Baart deelnam, samen met Eveline Bolt 

en Ger Palmboom. In De ontdekking van kwaliteit (2018) noemt Baart het proefschrift van 

Jerak-Zuiderent als een bron voor zijn denken. 

 

1 Generatieve verantwoording en narratief werk 

Hieronder beschrijf ik, in enigszins abstracte termen, de beweging die Jerak-Zuiderent in 

haar denken maakt en waar en hoe dat relevant is voor ons denken en voor dit onderzoeks-

project. 

1. Jerak-Zuiderent constateert in zowel de theorie als in de praktijk een grote nadruk op 

kwaliteit, veiligheid, prestatie-indicatoren, cijfers. 

2. Ze is daar kritisch op, zowel theoretisch (wat is eigenlijk kwaliteit? wat is eigenlijk veilig-

heid? wat blijft daarmee buiten beeld?) als praktisch (hoe moet dat? wat voor ‘(zichtbaar 

en onzichtbaar) werk’ kost dat? voor wie moet dat? wat raak je ermee kwijt?). 

3. Dan gaat ze nog eens preciezer kijken in de praktijk en daar constateert ze dat in de prak-

tijk datgene waarop zo de nadruk ligt (zie 1), inderdaad heel serieus wordt genomen, 

maar dat ook andere dingen serieus worden genomen (vooral in de vorm van narratie-

ven). 

4. Dan – en dat is bijzonder – zoekt ze naar een manier om beide ‘kanten van de medaille’ 

(zowel het belang van prestatie-indicatoren als de kritiek erop; zowel cijfers als verhalen; 

zowel regels en richtlijnen als praktische wijsheid) serieus te blijven nemen. En wel omdat 

ze niet de aanname deelt dat er ‘een wereld daarbuiten’ is waarvan we direct, onbemid-

deld kennis kunnen hebben. Of dat nou een meer of minder ingewikkelde wereld is, die 

desalniettemin op één noemer is te brengen, (universalisme, objectivisme) of een com-

plexe, dubbelzinnige werkelijkheid, die alleen op een veelvoud van noemers is te bren-

gen (relativisme). 

5. Vervolgens gaat ze opnieuw in de praktijk kijken hoe men dat daar doet. Dat conceptuali-

seert ze als ‘narratief werk’ (‘narrative work’): het ordenen en herordenen van 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 42 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

verschillende, ook schijnbaar losstaande verhalen (ook over zgn. ‘harde’ gegevens, zoals 

cijfers, richtlijnen, medicatie etc.), uitvinden waarop vergeleken kan en moet worden, 

prioriteren van bepaalde verhaallijnen ten koste van andere verhaallijnen, etc. 30 Het ver-

trekpunt van narratief werk is altijd de zorgpraktijk en daarvanuit wordt onderzocht 

welke (soorten) kennis er voorhanden is (zijn) en wat de relevantie van deze kennis is 

voor verantwoording van kwaliteit.31 

In hoofdstuk 4 van haar proefschrift presenteert en analyseert Jerak-Zuiderent drie ca-

sussen uit een verpleeghuis: een ‘rondje dossiers’, een MDO en een scène die zich af-

speelt op verschillende plekken in het verpleeghuis. Daarmee vult ze haar idee van ‘een 

situationeel, narratief proces waarbij vanuit een veelheid van perspectieven onophoude-

lijk draden worden ingeweven in een web van met elkaar vervlochten en co-emergerend 

zorg verlenen en verantwoording afleggen’. De beschreven casussen zijn als het ware 

momentopnames uit dat voortgaande proces waarin zorgverleners tegelijk en met elkaar 

verweven zorg verlenen en verantwoording afleggen, in de eerste plaats aan elkaar. 

6. En dan ziet ze in de praktijk, ook waar de intentie er is om zowel het een (bijv. cijfers, 

randomized controlled trials, risico-inschatting) als het ander (bijv. verhalen, klinische er-

varing (N=1-cases), persoonlijk contact maken) serieus te nemen, dat dat recht doen aan 

beide kanten toch niet goed lukt en wel omdat het ‘tijd-ruimte kader’ waarin dat wordt 

geprobeerd te doen, dat belemmert of zelfs verhindert. Bijvoorbeeld als dat tijd-ruimte 

kader er een is van evidence-based richtlijnontwikkeling. Tijd-ruimte kaders zijn volgens 

Jerak-Zuiderent ‘historisch specifiek gegroeide omgevingen die de mogelijkheden voor 

het articuleren van kwesties kadreren’. 

7. Jerak-Zuiderent neemt van Michel Callon en John Law (die het weer van Franck Cochoy 

hebben) het begrip ‘kwalculatie’ (‘qualculation’) over, een samentrekking van kwaliteit 

en calculatie. Het is de aanduiding voor een soort van ‘berekening’ met – of ordening, 

bewerking, manipulatie van – cijfers, betekenissen, verhalen, oordelen enzovoort binnen 

een bepaald tijd-ruimte-kader.32 Die elementen worden op een bepaalde manier 

 
30 ‘Een analytische gevoeligheid voor ‘gesitueerde kennisvormen’ maakt het mogelijk om het concept ‘narratief 

werk’ te introduceren, wat verwijst naar het ordenen en herordenen van schijnbaar losstaande verhalen. Nog 

preciezer laat deze notie zien welk werk generatieve verantwoording behelst. Narratief werk gaat over het crea-

tief afstellen van een verhaallijn op een specifieke gebeurtenis. Het specificeert daarbij welke verhaallijn voor-

rang krijgt in relatie tot wie en wat en ten koste van welke andere verhaallijnen’ (Jerak-Zuiderent, 2013: 204-

205). 
31 Narratief werk is daarmee niet zozeer ‘vertelwerk’ als wel ‘kenniswerk’: ‘narrative work emphasizes and ex-

plores the creation of knowledge as relational practices through the telling of stories and the consequences it 

has on the worlds that get articulated thereby; it is about the composition of a meaningful account of the care 

provided with its worldmaking effects’ (Jerak-Zuiderent, 2013: 170-171). 
32 ‘Cochoy [2002] talks about ‘qualculation’. By this he means calculation, whether arithmetical in form or not, 

the manipulation of qualified objects within a single spatiotemporal frame – which can be done in indefinitely 

many ways. (…) the objects that end up in a spatiotemporal frame (…) are also being made by it, made into a 

shape that fits. (…) Qualculation implies qualification. Things have to qualify before they enter a process of 
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bewerkt of geordend, waardoor een bepaalde uitkomst, resultaat, beeld of over-all oor-

deel ontstaat. Door ze op een andere manier te ordenen of te manipuleren kan een an-

dere uitkomst ontstaan. In de volgende paragraaf kom ik daarop terug. 

8. Ten slotte stelt Jerak-Zuiderent een denken voor waarin:  

i. zorg verlenen en verantwoording afleggen in de alledaagse praktijk ‘ontstaand’ en 

met elkaar vervlochten zijn (‘co-emergent’ zijn) en elkaar voortbrengen (‘generatief’), 

ii. uitzoeken en vaststellen wat goede zorg is ter plekke moet gebeuren  

iii. en ‘narratief werk’ vereist,  

iv. waarbij de werkwijze en criteria (‘maten’) voor actief en zorgzaam vergelijken, priori-

teren en evalueren niet van tevoren vaststaan maar in de gezamenlijke beraadslaging 

worden uitgezocht en gevonden  

v. en aanleiding zijn tot ‘leren van’,  

vi. en werken aan veiligheid niet ‘reduceren van fouten’ en ‘uitsluiten van elk risico’ be-

tekent, maar het centraal stellen van ‘leven met onzekerheid’ en ‘leren van fouten’. 

Die gezamenlijke beraadslaging maakt onderdeel uit van wat Jerak Zuiderent met een thera-

peutisch begrip ‘het scheppen van rapport’ noemt. Deze manier van denken over zorg verle-

nen, kwaliteit borgen en verantwoording afleggen is erg verwant met ons denken over 

goede zorg, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en het belang van ‘kwaliteitsdoorlich-

ting’.33 

 

2 Kwalculatie 

Hierboven heb ik het begrip ‘kwalculatie’ geïntroduceerd. In deze paragraaf probeer ik dat 

begrip als het ware naar me toe te halen. Een kwalculatie is een bewerking van een aantal 

(niet per se gelijksoortige) elementen binnen een bepaald tijd-ruimte kader. Een bewerking, 

of manipulatie, die tot een bepaald resultaat leidt. Dat bewerken kan op verschillende ma-

nieren, leidend tot verschillende resultaten. Hoe het bewerken van dezelfde elementen tot 

verschillende resultaten kan leiden, is goed te zien in het gedicht ‘De twee kanten van twin-

tigtwintig’ dat eind 2020, maar vooral begin 2021 veel op sociale media was te zien (zie af-

beelding hieronder). Met precies dezelfde elementen geeft het van boven naar beneden ge-

lezen een totaal ander beeld van 2020 dan van beneden naar boven gelezen. We hebben 

dus een aantal elementen (in dit geval gelijksoortige elementen, namelijk zinnetjes) die op 

zichzelf betekenis hebben. Ze zijn op een bepaalde manier geordend, namelijk onder elkaar 

gezet, ieder op een eigen regel. En ze geven bij elkaar een bepaald beeld over iets, namelijk 

 
qualcualtion. More work. (…) Qualculation is impossible without material arrangements’ (Callon & Law 2005: 

719). 
33 Zie Baart, De ontdekking van kwaliteit (2018), p. 239-241. 
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het Coronajaar 2020, een beeld dat een zinvol, betekenisvol, herkenbaar beeld is. Het bijzon-

dere van de vorm van dit gedicht is dat het eigenlijk twee gedichten zijn. Twee gedichten die 

uit precies dezelfde elementen bestaan, maar waarin die elementen anders zijn geordend. 

En beide gedichten geven een beeld over hetzelfde verschijnsel, namelijk het Coronajaar 

2020. En beide beelden hebben een zeker waarheidsgehalte; beide beelden zijn minstens 

herkenbaar. En tegelijkertijd staan beide beelden op gespannen voet met elkaar. Een knappe 

prestatie. In de afbeelding ‘De twee kanten van twintigtwintig’ zien we dus eigenlijk een 

combinatie van het resultaat van twee verschillende kwalculaties. 

 

Een ander voorbeeld van verschillende resultaten van kwalculatie met dezelfde elementen 

(in dit geval (reeksen van) cijfers) is het volgende: in maart 2020 verscheen er op sociale 
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media, ik meen Instagram, een staatje bestaande uit twee keer twee kolommen met getal-

len: het aantal Coronabesmettingen en het aantal Coronadoden van dag tot dag in Neder-

land (links) en Italië (rechts) (zie het linkse kader in de afbeelding hieronder). De twee ko-

lommen, ieder bestaande uit twee subkolommen, starten op verschillende data. Het staatje 

ging vergezeld van de alarmerende boodschap: over een dag of wat hebben we in Nederland 

ook zoveel duizend besmettingen! Al snel kwamen de tegenwerpingen: waarom op deze 

twee data begonnen en niet op twee andere, bijvoorbeeld bepaald door het aantal doden en 

niet door het aantal besmettingen? In de afbeelding hieronder zien we dus eigenlijk het re-

sultaat van drie verschillende kwalculaties. Net zoals bij het gedicht hierboven met telkens 

dezelfde, gelijksoortige elementen, maar anders bewerkt. Een bewerking die in alle drie ge-

vallen een zinvol beeld geeft van dezelfde ontwikkeling terwijl niet objectief, van buitenaf is 

vast te stellen welk beeld het meest passend, betekenisvol, ‘waar’ is. Dat oordeel hangt af 

wat ermee beoogd wordt: een voorspelling doen, alarm slaan, waarschuwen, een hart onder 

de riem steken, een lange neus naar Italië maken, enzovoort. 

 

Hiermee hebben we twee voorbeelden gegeven van (de resultaten van) kwalculatie met ge-

lijksoortige elementen, in het eerste geval met zinnetjes en in het tweede geval met cijfers. 

In het onderzoek Narratieve verantwoording zullen we te maken krijgen met kwalculaties 

met ongelijksoortige elementen: verhalen van bewoners en hun familie én cijfers én medi-

sche kennis én verhalen van medewerkers, enzovoort. In hoofdstuk 6 van dit dossier bespre-

ken we twee voorbeelden van het resultaat van dergelijke kwalculaties. 
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5 Vergelijking van een zestal narratieve kwaliteitsinstrumenten en het onderzoeksvoorstel-in-ontwikkeling van Stichting 

Presentie 

Elizabeth van Dis en Guus Timmerman 

 

 
Het Verhalenven-

ster 34 

Luister naar mijn 

verhaal (Participa-

tory Narrative In-

quiry) 35 

Leefplezierplan voor 

de zorg 36 

Verhaal als kwali-

teitsinstrument 37 

Samen naar een be-

ter normaal. Ge-

leerde lessen in CO-

VID-19-tijd binnen 

de gehandicapten-

zorg 38 

Ruimte voor Zorg 

(Connecting Conver-

sations) 39 

Onderzoeksvoor-

stel-in-ontwikkeling 

Stichting Presentie 

Herkomst De Keteninformatie 

Kwaliteit Verpleeg-

huiszorg (KIK-V) van 

het Zorginstituut Ne-

derland (ZiN) organi-

seerde in februari 

2019 een hackathon 

‘Gebruiken van narra-

tieve informatie’. Het 

samenwerkingsver-

band van ouderen-

zorgorganisatie tante-

Louise, dataspecialist 

Ynformed en design-

specialist ICATT won 

met het voorstel een 

‘verhalenvenster’ te 

ontwikkelen. Na de 

Onderzoeksinstituut 

NIVEL ontwikkelde de 

Toolbox Horen, Zien 

en Spreken voor zorg-

medewerkers die 

werkzaam zijn in de 

langdurige zorg. De 

Toolbox bestaat uit 

twee tools: het ‘WIEK 

interview’ en ‘Luister 

naar mijn verhaal’. 

Met de Toolbox kun-

nen zorgmedewerkers 

samen met hun cliën-

ten werken aan de 

verbetering van de 

langdurige zorg door 

de kwaliteit van de 

De Leyden Academy 

for Vitality and Ageing 

heeft tussen 2017 en 

2019 een pilot uitge-

voerd waarbij er on-

derzocht is hoe het 

leefplezier van cliën-

ten in de verpleeghuis-

zorg vergroot kan wor-

den en hoe dit vastge-

legd kan worden in 

een kwaliteitskader. 

De huidige zorgplan-

nen gaan voornamelijk 

over informatie van de 

behoeftes van de cli-

enten. Het Leefple-

zierplan is een 

Een kennisinstelling, 

acht zorginstellingen 

(zowel medewerkers 

als cliënten) en een 

verzekeraar werkten 

in 2018 aan dit onder-

zoeksproject vanuit de 

Academische Werk-

plaats Ouderen Tranzo 

(Universiteit van Til-

burg). Het doel van 

het project was het 

ontwikkelingen van 

een praktisch bruik-

bare methodiek voor 

zorgmedewerkers, 

met een goede weten-

schappelijke basis 

KPMG heeft een publi-

catie uitgebracht 

waarin zes bestuur-

ders en zes ‘medewer-

kers uit het primaire 

proces’ van verschil-

lende organisaties in 

de gehandicaptenzorg 

hun verhaal doen over 

hun werk ten tijde van 

de Covid-19 uitbraak. 

Het gaat om de orga-

nisaties: J.P. van den 

Bent Stichting, Esdégé-

Reigersdaal, Abrona, 

Ipse de Bruggen, Siza 

en Estinea. Deze zes 

organisaties zijn sinds 

De Academische 

Werkplaats Ouderen-

zorg Zuid-Limburg 

(AWO-ZL) ontwikkelde 

in samenwerking met 

de Universiteit van 

Maastricht, de Zuyd 

Hogeschool en het 

Gilde Zorgcollege, de 

narratieve meetme-

thode ‘Ruimte voor 

zorg’ om de ervaren 

kwaliteit van verpleeg-

huiszorg te meten van-

uit het perspectief van 

de bewoner. 

Een onderzoek naar 

narratieve verant-

woording door Stich-

ting Presentie samen 

met Zorgbalans, Icare 

en Evean. Het oor-

spronkelijke idee werd 

ontwikkeld in de ZiN-

hackathon ‘Gebruiken 

van narratieve infor-

matie’ (zie foto op de 

voorkant van dit dos-

sier). 

 
34 Zie https://www.istandaarden.nl/izo/najaar-2020/verhalenvenster. 
35 Zie https://www.nivel.nl/nl/toolbox-hzs/luisternaarmijnverhaal. 
36 Zie https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan/. 
37 Zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/ouderen/praktijk-producten. 
38 Zie https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2020/07/samen-naar-een-beter-normaal.html. 
39 Zie https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/ruimte-voor-zorg-methode-valide-en-haalbaar. 
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hackathon deed ook 

Berenschot mee aan 

de uitwerking van het 

voorstel. 

zorgrelatie in beeld te 

brengen. 

onderdeel van het 

zorgplan waarin naast 

feitelijke informatie 

over de (zorg)behoef-

ten van cliënten 

ruimte is voor verha-

lende informatie over 

hun verlangens. Zorg-

organisaties die met 

het Leefplezierplan 

willen werken worden 

getraind in het opha-

len van verhalen om 

verlangens van bewo-

ners boven te krijgen 

die meegenomen wor-

den in het Leefple-

zierplan.  

binnen het narratief 

onderzoek, die ertoe 

dient om de kwaliteit 

van de relatie tussen 

cliënt en zorgverlener 

te monitoren in ter-

men van verbeter- én 

koesterpunten. Het 

kwaliteitsinstrument 

bestaat uit een trai-

ning voor zorgmede-

werkers die hen traint 

narratieve vaardighe-

den te ontwikkelen 

om verhalen van cliën-

ten op te halen en te 

interpreteren met als 

doel de zorg te verbe-

teren. 

2019 een samenwer-

king aangegaan n.a.v. 

de beleidsregel Experi-

ment vernieuwend 

verantwoorden. De 

verhalen geven inzicht 

in wat kwaliteit bete-

kent voor de gehandi-

capte zorg en welke 

lessen er uit de verha-

len getrokken kunnen 

worden om de kwali-

teit te verbeteren. Vijf 

van de zes ‘medewer-

kers uit het primaire 

proces’ zijn: cluster-

manager, regio-coördi-

nator, teamleider, 

zorgmanager en regio-

manager. Het zesde 

interview is met een 

begeleider/ coach en 

een ervaringsdeskun-

dige. 

Hoe ontwik-

keld? 

In gesprekken tussen 

bovengenoemde par-

tijen ontstond het idee 

om een interactieve 

tool te ontwikkelen 

waar verhalen uit ver-

schillende bronnen au-

tomatisch geclassifi-

ceerd zouden worden 

naar een bepaald 

thema. Dit is 

De Toolbox is ontwik-

keld in een promotie-

onderzoek van Auke-

lien Scheffelaar.40 Haar 

onderzoek draaide om 

de ontwikkeling van 

een kwalitatief instru-

ment voor het bepalen 

en verbeteren van de 

kwaliteit van zorgrela-

ties vanuit het 

De pilot is uitgevoerd 

binnen elf organisa-

ties. Het trainen van 

de teams was een be-

langrijk element waar-

bij de deelnemers na-

dachten over hoe ze 

hun cliënten beter 

kunnen leren kennen, 

hoe ze meer oog kun-

nen hebben voor het 

Het project bestond 

uit vijf fasen:  

1. De eerste fase was 

een exploratief onder-

zoek waarin literatuur-

studie werd verricht 

en waar een narratief 

onderzoek onder cli-

enten en zorgverle-

ners plaatsvond.  

Er zijn tussen 18 mei 

en 25 juni dertien in-

terviews afgenomen 

waarin bestuurders en 

medewerkers terug-

blikken op de corona-

tijd. Op basis van de 

verhalen worden er 

successen en inzichten 

geformuleerd met 

daarbij een aantal 

Dit instrument is ont-

wikkeld aan de hand 

van een promotieon-

derzoek van Katya 

Sion.42 De doelen van 

het onderzoek waren: 

1. het genereren van 

inzichten en gegevens 

waarmee zorgprofessi-

onals, cliënten en hun 

mantelzorgers op 

Naast literatuuronder-

zoek en o.a. het sa-

menstellen van deze 

tabel hebben we on-

derzocht hoe er voor-

afgaand aan dit onder-

zoek in de deelne-

mende organisaties 

met narratieven werd 

gewerkt. In de ko-

mende fases gaan we 

 
40 Aukelien Scheffelaar (2019). About the client perspective: A participatory study evaluating the quality of long-term care relationships (proefschrift). Utrecht: Nivel. Op: https://www.nivel.nl/si-

tes/default/files/bestanden/1003602.pdf. 
42 Katya Sion promoveert op 17 maart 2021 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Connecting Conversations: Experienced quality of care from the resident’s perspective: a narrative 

method for nursing homes. 
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onderzocht aan de 

hand van data mining 

onderzoek. Deze 

thema’s en bijbeho-

rende verhalen dienen 

als keuze-instrument 

voor oriëntatie bij op-

name in een woon-

zorgcentrum. Daarbij 

kunnen de verhalen 

gebruikt worden door 

cliënten om bepaalde 

thema’s bespreekbaar 

te maken binnen hun 

woonzorgcentrum. Dit 

moet bijdragen aan de 

verbetering van de in-

terne kwaliteit. 

 

perspectief van de cli-

ent. De cliënten had-

den hierbij een grote 

rol als co-onderzoe-

kers. Het onderzoek 

vond plaats binnen de 

zorg voor mensen met 

een verstandelijke be-

perking, psychiatrie en 

ouderenzorg en is uit-

gevoerd aan de hand 

van een systematische 

literatuurstudie en 

drie praktijkstudies bij 

verschillende zorgor-

ganisaties. Op basis 

van een Delphi-studie 

zijn de tools het ‘WIEK 

Interview’ en ‘Luister 

naar mijn verhaal’ ge-

kozen als best aanslui-

tende werkvormen.41 

leefplezier van een cli-

ent en hoe ze dit leef-

plezier kunnen vergro-

ten. Na de trainingen 

is er zowel een kwanti-

tatief als een kwalita-

tief onderzoek uitge-

voerd onder mede-

werkers en cliënten 

om na te gaan hoe de 

trainingen zijn ontvan-

gen en wat de weer-

slag hiervan is op de 

zorgpraktijk. Mede-

werkers gaven aan 

graag met het Leefple-

zierplan te willen wer-

ken maar wel ruimte 

nodig te hebben om 

de normatieve kaders 

van de organisatie los 

te laten. 

2. De tweede fase was 

een inventarisatie in 

hoeverre het narratief 

onderzoek een aanvul-

ling is op bestaande 

onderzoeksmethodie-

ken. In deze fase wer-

den individuele en 

groepsinterviews afge-

nomen.  

3. In de derde fase 

werd er een nieuwe 

methodiek ontwikkeld 

samen met een imple-

mentatieplan.  

4. In de vierde fase 

werd er een pilot ge-

implementeerd bin-

nen een aantal van de 

deelnemende zorgin-

stellingen en geza-

menlijk geëvalueerd. 

Momenteel loopt er 

een onderzoek naar 

hoe de trainingen van 

medewerkers verbe-

terd kunnen worden. 

In de toekomst willen 

ze een vervolgonder-

zoek uitvoeren over of 

de verhalen ook inge-

zet worden bij het ver-

antwoorden van kwali-

teit. 

randvoorwaarden om 

de successen vast te 

houden.  

individueel niveau het 

individuele zorgproces 

in kunnen richten. 

2. het genereren van 

informatie waarmee 

zorgorganisaties zicht 

krijgen op de kwaliteit 

van zorg binnen hun 

organisatie en deze 

kunnen benutten voor 

interne kwaliteitsver-

betering en het verle-

nen van transparantie 

betreffende de zorg-

verlening. Medewer-

kers worden getraind 

om, gebruik makend 

van een app, inter-

views af te nemen (in 

een ander woonzorg-

centrum dan waarin ze 

zelf werkzaam zijn). 

Van de interviews 

wordt door de onder-

zoekers een inhouds-

analyse gemaakt. 

kijken hoe we narra-

tief onderzoek – dus 

niet alleen het opha-

len van verhalen als 

weergave van ervarin-

gen en meningen – 

kunnen inzetten bij 

verantwoording. 

Waar ge-

bruikt en 

hoe lang al? 

Het Verhalenvenster is 

nog in ontwikkeling en 

nog niet online toe-

gankelijk. Wel is er een 

De Toolbox is sinds ja-

nuari 2020 beschik-

baar voor gebruik. De 

handleidingen zijn te 

De resultaten van de 

pilot werden goed ont-

vangen door de deel-

nemende organisaties. 

De Universiteit van Til-

burg biedt cursussen 

aan voor zorgmede-

werkers om te werken 

De publicatie is in 

2020 uitgekomen. De 

geleerde lessen die de 

organisaties 

Binnen de AWO-ZL 

werd de methode tij-

dens het promotieon-

derzoek gebruikt 

De aanpak moet nog 

verder worden ont-

wikkeld. 

 
41 Zie voor de literatuurlijst het proefschrift van Scheffelaar. 
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voorbeeldthema uit 

het kwaliteitskader (‘Ik 

kan naar buiten gaan 

wanneer ik wil’) met 

bijbehorende verhalen 

gepubliceerd.  

downloaden via de 

website van het NIVEL.  

Momenteel loopt er 

een traject om het 

Leefplezierplan te im-

plementeren in twee 

zorgorganisaties. In 

2021 moeten alle loca-

ties binnen die organi-

saties werken met het 

Leefplezierplan.  

met deze methodiek. 

In de cursus worden 

de narratieve vaardig-

heden van de deelne-

mers getraind. Op dit 

moment wordt er niet 

met de methodiek ge-

werkt maar is er wel 

een organisatie bezig 

met het trainen van 

medewerkers om deze 

methodiek in te zet-

ten. 

formuleren zijn: 1. De 

cliënt en zijn speci-

fieke vraag om onder-

steuning staat cen-

traal; 2. Heldere ka-

ders en directe com-

municatie(lijnen) ge-

ven medewerkers de 

ruimte om hun profes-

sionele verantwoorde-

lijkheid te kunnen ne-

men; 3. Geven en krij-

gen van vertrouwen 

leidt tot minder admi-

nistratieve lasten ter 

verantwoording van 

de geleverde zorg en 

tot meer tijd die de 

zorgprofessional kan 

inzetten voor de cli-

ent. 

tussen 2018-2020. Er 

werden in 18 ver-

pleeghuizen 35 mede-

werkers getraind en 

275 interviews afgeno-

men. Op dit moment 

is het niet duidelijk in 

hoeverre dit instru-

ment gebruikt wordt 

in de praktijk. Wel 

wordt er op de web-

site van het AWO-ZL 

aangekondigd dat ze 

vervolgonderzoek wil-

len verrichten om het 

model door te ontwik-

kelen. Hierbij wordt 

gekeken of er een die-

pere analyse van de 

verzamelde gegevens 

kan plaatsvinden, 

waarbij er onderzocht 

wordt hoe deze gege-

vens ingezet kunnen 

worden in het leren en 

verbeteren. 

Theoreti-

sche achter-

grond 

Het Verhalenvenster is 

een Proof of Concept 

(PoC), oftewel een 

werkend prototype. 

Dit houdt in dat er on-

derzocht is, of en op 

welke wijze text mi-

ning-technieken narra-

tieve informatie uit 

open source 

Luister naar mijn ver-

haal is gebaseerd op 

Participatory Narrative 

Inquiry (PNI), een me-

thode die ontwikkeld 

is door de Ameri-

kaanse ontwikkelaar 

Cynthia Kurtz.43 Dit is 

een aanpak om bij een 

groep mensen 

De ‘Doodle-me tool’ 

waarbij medewerkers 

samen met bewoners 

een bord maken 

waarin hun verlangens 

visueel worden ge-

maakt, is gebaseerd 

op een artikel van An-

nemarijn Slaets.45 

Daarnaast is er 

De methodiek is geba-

seerd op literatuur 

over narratieven (o.a. 

van Ricoeur in Wood, 

1991, Riessman, 1993 

e.a.) en over de ana-

lyse van narratieven 

waarbij narratieven 

gezien worden als co-

constructen van 

Binnen het experiment 

wordt gebruikgemaakt 

van een analysemodel 

van het expertforum 

van het Zijlstra Center 

(VU Amsterdam).47 
Hierin worden gestan-

daardiseerde proces-

sen onderscheiden 

van maatwerk. Waar 

Katya Sion deed syste-

matisch literatuuron-

derzoek en een the-

matische synthese 

over de ervaringen 

van bewoners in ver-

pleeghuizen. Ze betrok 

hierbij onderzoeken 

uit de gezondheids-

zorg en onderzoeken 

Het boek De ontdek-

king van kwaliteit 

(2018) van Andries 

Baart, het proefschrift 

Generative Accounta-

bility (2013) van Sonja 

Jerak-Zuiderent en het 

concept ‘kwalculatie’ 

(zie hoofdstuk 4 van 

dit dossier). 

 
43 Cynthia Kurtz (2014, Third Edition). Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory narrative inquiry, zie ook de website Working with Stories. 
45 Annemarijn Slaets (2017). Begrijpen wat ertoe doet vanuit het perspectief van de oudere mens: De Doodle Me Tool. Gerōn, 1, 52-55 
47 Zijlstra Center (2018), Expertforum: Rechtmatigheid in een nieuwe tijd, zie https://ee.sbe.vu.nl/nl/Images/Discussiestuk4Rechtmatigheid_het_kwadrantenmodel_tcm265-889725.pdf. 
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databronnen kunnen 

ontsluiten en visualise-

ren. Uit het onderzoek 

bleek dat dit technisch 

mogelijk is. 

 

persoonlijke ervarings-

verhalen te verzame-

len om de beleefde er-

varingen van cliënten 

te leren begrijpen. PNI 

benadrukt de authen-

tieke verhalen van 

persoonlijke ervarin-

gen en biedt inzicht in 

de diversiteit aan per-

spectieven door erva-

ringen als verhalend 

(narratief) weer te ge-

ven. Cliënten interpre-

teren zelf de ervaring 

die zij hebben verteld, 

en geven daarmee zelf 

betekenis aan de erva-

ring die zij gedeeld 

hebben. In Nederland 

biedt de organisatie 

StoryConnect techno-

logische en methodo-

logische ondersteu-

ning aan bij de uitvoe-

ring van PNI.44 

literatuurstudie ver-

richt op het gebied 

van narratieve verant-

woording van kwali-

teit.46 

verteller en (veronder-

stelde) luisteraar. Dit 

onderzoek volgt litera-

tuur uit de holistische 

stroming binnen nar-

ratief onderzoek. Hier-

bij staat een holisti-

sche, persoonsge-

richte aanpak met 

aandacht voor indivi-

duele casestudies, bio-

grafieën en levensver-

halen centraal. Daar-

naast wordt er gebruik 

gemaakt van themati-

sche analyses om de 

thema’s uit de verha-

len op te halen. 

bij gestandaardiseerde 

processen gebruikge-

maakt kan worden van 

standaardcontroles, 

leidt het willen gebrui-

ken van deze controles 

bij maatwerk (zoals 

het uitvoeren van indi-

viduele zorgplannen 

van cliënten in de ge-

handicaptenzorg) tot 

een schijnzekerheid. 

Bij maatwerk en het 

handelen vanuit ge-

drag en waarden in te-

genstelling tot het 

handelen vanuit regels 

en normen, moet wor-

den gestuurd op ver-

trouwen. Dit kan ge-

toetst worden door 

verantwoording op ba-

sis van bijvoorbeeld 

casuïstiek en inter-

views met medewer-

kers en cliënten 

uit de klantgerichte 

dienstverlening. Op 

basis van de literatuur-

studie is de methode 

Ruimte voor Zorg ont-

wikkeld en getest in de 

praktijk. Kernelemen-

ten van de methode 

zijn dat: 

1. de ervaren kwaliteit 

wordt gezien als een 

dynamisch proces dat 

wordt beïnvloed door 

verwachtingen en in-

teracties binnen een 

context (het INDEX-

QUAL raamwerk); 

2. de driehoek bewo-

ner-familie-zorgverle-

ner (relatiegerichte 

zorg) centraal staat;  

3. een positieve bena-

dering (appreciative 

inquiry) wordt ge-

bruikt; 

4. interviewers ge-

trainde medewerkers 

zijn, die met een on-

dersteunende app in 

elkaars zorgorganisa-

ties gesprekken voe-

ren (lerend netwerk). 

Methodi-

sche uitwer-

king 

De bronnen worden 

gehaald uit interne cli-

entenreviews, 

De tools die ontwik-

keld zijn kunnen inge-

zet worden in de 

Het trainen van mede-

werkers stond centraal 

in de pilot van het 

Met dit kwaliteitsin-

strument krijgen zorg-

medewerkers 

Het KPMG heeft ver-

halen opgehaald bin-

nen de organisaties 

Met dit instrument 

worden zorgmedewer-

kers getraind tot 

De idee is dat het 

teamperspectief op 

zes casussen wordt 

 
44 Zie https://storyconnect.nl/ (tot begin dit jaar was Harold van Garderen hierbij betrokken) 
46 Zie literatuurlijst Handreiking Leefplezierplan op: https://www.leydenacademy.nl/wp-content/uploads/2019/04/Handreiking-Leefplezierplan-voor-de-zorg.pdf. In deze lijst is ‘De ontdekking 

van kwaliteit’ (2018) van Andries Baart opgenomen. En: Friso Gosliga (2018). Gebruik van narratieven als verantwoording van kwaliteit van zorg: een verkenning. Leiden: Leyden Academy on 

Vitality and Ageing. Deze publicatie hebben we nog niet kunnen achterhalen. 
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 kwaliteitsverslagen en 

Inspectieverslagen. Er 

is gekeken naar narra-

tieve informatie die 

omgezet kan worden 

in kwaliteitsinforma-

tie. Het vormen van de 

verhalen mag geen ex-

tra belasting zijn voor 

de professionals en cli-

enten. De verhalen 

worden opgehaald bij 

zowel cliënten, man-

telzorgers als professi-

onals. Aan de hand 

van text mining wor-

den er thema’s gedes-

tilleerd die te vinden 

zijn op de website van 

het Verhalenvenster.  

langdurige zorg waar-

bij cliënten, fungerend 

als co-onderzoekers, in 

gesprek gaan met me-

decliënten over de 

zorgrelatie met de me-

dewerkers. Dit kan aan 

de hand van themati-

sche vragenkaarten 

(WIEK interview) of 

aan de hand van de 

methode ‘Luister naar 

mijn verhaal’ waarbij 

co-onderzoekers ver-

halen ophalen en deze 

anonimiseren, waarna 

ze in een reflectiebij-

eenkomst met mede-

werkers gedeeld wor-

den. De verslaglegging 

gebeurt door de co-

onderzoekers zelf on-

der supervisie van een 

coördinator. Kwali-

teitsfunctionarissen 

zouden de rol van co-

ordinator kunnen op-

nemen. De verslagen 

worden in een reflec-

tiebijeenkomst be-

sproken met de zorg-

medewerkers en de 

co-onderzoekers. Na-

derhand wordt er ge-

formuleerd hoe de 

zorgmedewerker de 

zorgrelatie kan verbe-

teren. De reflectiebij-

eenkomst duurt twee 

zorgleefplan [Leefple-

zierplan?]. 

De training bestond 

uit drie sessies:  

1. De Doodle Me Tool, 

stimuleert de mede-

werker om een per-

soonlijke relatie aan te 

gaan met de cliënt. 

Aan de hand van ge-

sprekken wordt er in 

samenspraak met de 

cliënt een doodle bord 

opgesteld waar de ver-

langens van de cliënt 

visueel worden weer-

gegeven.  

2. Er vonden groep 

sessies plaats om alle 

lagen van de organisa-

tie te informeren en te 

betrekken bij het Leef-

plezierplan. 

3. Er waren teamses-

sies om de opgedane 

verhalende kennis 

over een specifieke cli-

ent om te zetten naar 

een integraal plan 

voor zorg en leefple-

zier. Daarnaast was er 

aandacht voor dil-

lema’s uit de praktijk. 

De teams organiseer-

den moreel beraad om 

de dillema’s te bespre-

ken en hier keuzes in 

te maken. 

De pilot is afgesloten 

en momenteel loopt 

concrete vaardighe-

den aangeleerd om 

verhalen bij cliënten 

op te halen, te analy-

seren te vertalen naar 

verbeteracties. Mede-

werkers binnen de ou-

derenzorg leren goede 

vragen te stellen, goed 

te luisteren, functio-

neel te zwijgen en de 

verhalen te verwerken 

en te analyseren. Het 

idee is dat als mede-

werkers beter weten 

wat cliënten bezig-

houdt, zij betere zorg 

kunnen verlenen. De 

interviews worden af-

genomen door mede-

werkers die niet werk-

zaam zijn op de afde-

ling van de cliënten, 

zodat de cliënten 

meer ruimte voelen 

om vrijuit te kunnen 

praten. De verhalen 

worden opgenomen 

en getranscribeerd 

door een extern bu-

reau. De transcripties 

worden door de me-

dewerkers zelf geana-

lyseerd. Zij lezen de 

transcripties en onder-

strepen de belangrijk-

ste thema’s. Op basis 

van de thema’s schrij-

ven zij een portret van 

één a4. In de 

waarna er inzichten 

zijn geformuleerd die 

de organisaties mee 

willen nemen voor de 

toekomst.  

interviewers. Zij voe-

ren drie aparte ge-

sprekken binnen een 

‘driehoek’: één met de 

bewoner, één met zijn 

of haar naaste en één 

met de zorgmedewer-

ker die betrokken is bij 

de bewoner. Het ge-

sprek wordt gevoerd 

volgens de waarde-

rende benadering: po-

sitieve ervaringen en 

voorbeelden uit de 

context van de bewo-

ner worden gebruikt 

om van te leren. “Wat 

gaat er goed? Hoe 

kunnen we dat méér 

doen?” De interviewer 

voert gesprekken bij 

een andere zorgorga-

nisatie dan die waar 

hij of zij voor werkt, 

zodat leren tussen 

zorgorganisaties gesti-

muleerd wordt. Inter-

viewers leggen de ge-

sprekken vast met be-

hulp van een tablet-

applicatie. De onder-

zoeker koppelt de re-

sultaten terug aan de 

afdeling waar de inter-

views plaatsvonden. 

Vervolgens worden de 

teruggekoppelde ana-

lyses besproken in de 

lerende gemeenschap-

pen. 

opgehaald: drie casus-

sen waarvan het be-

treffende team zelf 

zegt dat het goede 

zorg is, twee casussen 

waarvan is geleerd en 

een casus waarvan het 

team zelf zegt dat het 

geen goede zorg was. 

Deze zes verha-

len/kwalculaties wor-

den zowel horizontaal 

(op verschillende ni-

veaus) als verticaal be-

sproken met het oog 

op leren, verbeteren 

en verantwoorden. De 

kwaliteitsmedewerker 

doet daarvan verslag. 

Samen met een ver-

slag van het gesprek 

van de RvB met de RvT 

over deze zes verha-

len/kwalculaties vormt 

dat een driejaarlijks te 

maken document, de 

Narratieve Kwaliteits-

momentopname 

(NKmo). 
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uur en wordt begeleid 

door de coördinator.  

er een implementatie-

traject om het leefple-

zierplan te implemen-

teren in twee zorgor-

ganisatie. 

trainingen worden de 

transcripties en de op-

gehaalde thema’s ver-

geleken en leren me-

dewerkers van elkaar 

hoe zij de thematische 

analyses kunnen uit-

voeren en verbeteren. 

De portretten die 

voortkomen uit de in-

terviews geven een 

verrijkt beeld van de 

cliënten en hun zorg-

behoeftes. Daarnaast 

helpen de trainingen 

omtrent gesprek- en 

luistervaardigheden 

de medewerkers in de 

omgang met de cliën-

ten. 

Narratief ge-

halte van de 

input (van 

meningen 

tot com-

plete verha-

len) 

 

Een verhaal wordt ge-

definieerd als een zin 

of korte tekstpassage 

die iets zegt over bele-

ving en/of ervaren 

kwaliteit in de ver-

pleeghuiszorg. 

De interviews zijn se-

migestructureerd aan 

de hand van thema’s 

die de cliënt zelf kiest. 

De interviews duren 

30-60 min. De uitwer-

king hiervan wordt ge-

anonimiseerd. Er zijn 

geen voorbeeldverha-

len beschikbaar.  

In het onderzoek zijn 

verschillende verhalen 

opgehaald van zowel 

medewerkers, cliënten 

als naasten. Binnen 

het Leefplezierplan 

hebben medewerkers, 

cliënten en familiele-

den de mogelijkheid 

om zelf verhalen op te 

nemen in het Leefple-

zierplan. Zij kunnen 

ook foto’s en video’s 

toevoegen. In de voor-

beeldverhalen komt 

de ervaring en bele-

ving van de medewer-

kers en cliënten ter 

sprake.  

Binnen het onderzoek 

worden verhalen ge-

zien als uitingen van 

menselijke, persoon-

lijke ervaringen. In 

deze stroming van nar-

ratief onderzoek is al-

les wat mensen vertel-

len van waarde en on-

derdeel van iemands 

persoonlijke verhaal. 

De transcripties wor-

den gebruikt voor de 

analyse.  

Het narratief gehalte 

verschilt per verhaal 

[interview?]. Over het 

algemeen zijn het in-

formatieve beschrij-

vingen van de conse-

quenties van de Covid-

19-maatregelen tij-

dens de eerste golf. Er 

wordt vrijwel niet ge-

refereerd aan de emo-

tionele beleving van 

de verteller. Een uit-

zondering is het ver-

haal van de ervarings-

deskundige. 

Sion definieert een 

narratief als een ver-

haal over een ervaring. 

Ze stelt dat de verha-

len moeten gaan over 

wat de behoeftes zijn 

van cliënten, wat er in 

hun perspectief verbe-

terd moet worden en 

hoe deze verbeterin-

gen doorgevoerd zou-

den kunnen worden. 

De vragen zijn ge-

stuurd om de menin-

gen van cliënten over 

de ervaren zorg boven 

tafel te krijgen. 

Oorspronkelijk was de 

bedoeling dat zes ver-

halen van een team in 

eenzelfde woonzorg-

centrum zou worden 

opgehaald. Nu denken 

we aan zes kwalcula-

ties, resulterend in zes 

verslagleggingen van 

een soort van MDOs 

waarin een team ruim 

de tijd neemt om op 

een bepaalde casus te-

rug te kijken. De input 

bestaat uit verhalen 

van verschillende me-

dewerkers; de output 

is het resultaat van 

zo’n kwalculatie. 
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Wat het 

vraagt van 

zorgmede-

werkers 

(van niets 

tot het con-

strueren van 

verhalen) 

 

Er wordt gesteld dat 

het geen extra belas-

ting mag opleveren 

aan de zorgmedewer-

kers en de cliënten 

maar het is onduidelijk 

wie de verhalen dan 

wel ophaalt en uit-

werkt en analyseert.  

Het vraagt van de 

zorgorganisatie dat er 

cliënten getraind en 

begeleid worden tot 

co-onderzoekers. Hier-

voor moet een coördi-

nator worden aange-

steld, bijvoorbeeld een 

kwaliteitsfunctionaris. 

Van de medewerkers 

zorg en welzijn, wordt 

gevraagd om actief te 

werken aan een per-

soonlijke relatie met 

de cliënten waarbij zij 

verhalen opschrijven 

en toevoegen aan het 

Leefplezierplan?. Ook 

maken zij samen met 

de cliënt een doodle-

me bord om de wen-

sen en verlangens in 

beeld te brengen. Te-

vens wordt er een re-

flectief vermogen ge-

vraagd om op basis 

van de verhalen te be-

kijken hoe het leefple-

zier vergroot kan wor-

den.  

Medewerkers volgen 

een cursus van drie 

dagen waarna ze in de 

praktijk gesprekken 

kunnen voeren met 

cliënten en de verha-

len die zij ophalen ver-

werken, analyseren en 

evalueren. Het trans-

criberen kan uitbe-

steed worden aan een 

externe partij.  

Beschikbaar zijn voor 

een interview en het 

vermogen om reflec-

terend terug te blik-

ken.  

De zorgmedewerkers 

moeten getraind wor-

den om de interviews 

af te kunnen nemen. 

Ze hebben daar een 

tablet met de ontwik-

kelde app voor nodig. 

Tevens is er een on-

derzoeker nodig die de 

resultaten kan analy-

seren. 

Dit vraagt van zorgme-

dewerkers de bereid-

heid teug te kijken op 

een casus. Wellicht is 

het nodig aanvullende 

training te geven. De 

aanpak vraagt vooral 

wat van degenen die 

de kwalculatie moeten 

begeleiden en het ge-

sprek moeten leiden. 

Narratief ge-

halte van de 

bewerking 

van die in-

put (van tur-

ven tot full-

fledged nar-

ratieve ana-

lyse) 

 

De verhalen uit het 

Verhalenvenster ko-

men uit verschillende 

schriftelijke bronnen 

zoals kwaliteitsversla-

gen en tevredenheid-

onderzoeken. In het 

Verhalenvenster wor-

den zij ter inzage 

weergegeven en er 

gaat geen analyseslag 

overheen. Het zijn 

korte passages van 

soms maar twee 

woorden. Als lezer zie 

je een selectie uit de 

bronteksten die als 

narratieven worden 

gepresenteerd. 

De verhalen worden 

geanonimiseerd en 

dienen als input voor 

de reflectiebijeenkom-

sten. De zorgprofessi-

onals lezen de verha-

len en destilleren hier 

de belangrijkste 

thema’s uit. Ze gaan in 

gesprek en formuleren 

na afloop de verbeter-

punten. 

De opgehaalde verha-

len worden letterlijk 

weergegeven in het 

Leefplezierplan. De 

verhalen worden the-

matische gestructu-

reerd op basis van de 

volgende thema’s: ge-

woontes, rituelen, be-

langrijke personen in 

iemands leven en ver-

langens over wat voor 

persoon iemand wil 

zijn. De thema’s wor-

den 

en besproken in het 

team en er worden op 

basis van de verhalen 

acties geformuleerd 

De transcripties wor-

den door medewer-

kers geanalyseerd. De 

medewerkers halen 

thema’s op en schrij-

ven op basis van de 

thema’s een portret 

over hoe de cliënt de 

zorg ervaart. Op basis 

van de analyse wor-

den er verbeterpunten 

geformuleerd. 

 

De medewerkers en 

bestuurders zijn door 

KPMG geïnterviewd en 

zij hebben daar een 

artikel van gemaakt. 

De interviewvragen en 

transcripties zijn niet 

inzichtelijk.  

De transcripties van de 

interviews worden ge-

analyseerd door een 

onderzoeker die de re-

sultaten terugkoppelt 

naar de zorginstelling. 

De interviewvragen 

zijn semigestructu-

reerd en gericht op de 

ervaren zorg en het 

ophalen van verbeter-

punten. De inhouds-

analyses van de onder-

zoekers worden be-

sproken in lerende ge-

meenschappen. 

Het maken van de 

kwalculatie zelf is een 

narratief proces. Ook 

over de resultaten van 

de zes kwalculaties 

wordt narratief gesp-

roken: het verhalende 

karakter wordt behou-

den. 
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die aansluiten bij de 

verlangens van de cli-

ent. 

Voor wat en 

voor wie is 

de op-

brengst be-

doelt? (ter 

ondersteu-

ning van het 

kiezen van 

een woon-

zorgcentrum 

voor je ou-

ders, als 

kwaliteits-

controle, 

t.b.v. het 

cultiveren 

van kwali-

teitsbewust-

zijn 

 

Het hoofdzakelijke 

doel is dat het Verha-

lenvenster een keuze-

instrument is voor 

mensen die opgeno-

men gaan worden in 

een woonzorgcen-

trum. Een subdoel is 

dat de thema’s en de 

verhalen mogelijk 

handvaten zijn om za-

ken binnen een speci-

fiek woonzorgcentrum 

te bespreken. Dit zou 

volgens de makers een 

bijdrage leveren aan 

het verbeteren van de 

kwaliteit.  

Het doel van de Tool-

box is het verbeteren 

van de zorgrelatie tus-

sen de cliënt en de 

zorgmedewerker en 

het stimuleren van cli-

entparticipatie door-

dat cliënten als co-on-

derzoekers fungeren. 

Doel van het project is 

om een kwaliteitska-

der te ontwikkelen dat 

niet gebaseerd is op 

richtlijnen, protocollen 

en afvinklijstjes maar 

op verhalen van men-

sen over wat er voor 

hen toe doet, over hun 

ervaringen, over dat 

wat hen raakt in de 

laatste fase van het le-

ven. Het Leefple-

zierplan is een hulp-

middel om in de dage-

lijkse praktijk, structu-

reel, op een narratieve 

manier, (d.w.z. aan de 

hand van opgehaalde 

verhalen), aandacht te 

hebben voor de zorg 

en ondersteuning van 

bewoners en er ook 

op deze manier ver-

antwoording over af te 

leggen, in plaats van 

de verantwoording al-

leen te baseren op fei-

telijke informatie uit 

de huidige zorgplan-

nen. 

Het doel van dit in-

strument is de verbe-

tering van de relatie 

van de cliënt met de 

zorgmedewerker. De 

achterliggende ge-

dachte hierbij is dat de 

kwaliteit van zorg ver-

beterd wordt, als de 

zorgedewerkers hun 

cliënten beter kennen 

en meer zicht hebben 

op de behoeftes van 

de cliënt. Uit de evalu-

atie van dit project 

kwam naar voren dat 

het werken met verha-

len nieuwe informatie-

stromen levert die het 

leerproces op microni-

veau (het handelings-

niveau van individuele 

zorgprofessionals), het 

mesoniveau (de kwali-

teitsverbeteringscy-

clus binnen teams en 

organisaties in de VVT) 

en het macroniveau 

(t.b.v. externe ge-

bruiksdoelen zoals 

toezicht, zorginkoop 

en publieke informa-

tie) kan ondersteunen 

met kwalitatieve, 

‘rijke’ inzichten vanuit 

het cliëntperspectief. 

De opbrengst is be-

doeld om de kwaliteit 

van zorg te verbeteren 

aan de hand van de 

lessen die ze tijdens de 

Covid-19-tijd hebben 

geleerd.  

De opbrengst is driele-

dig namelijk om de 

zorg op individueel ni-

veau te verbeteren 

doordat de beleving 

van de cliënt centraal 

staat en hij/ zij mee-

denkt in verbeterpun-

ten. Op teamniveau 

staat het leren cen-

traal door de opzet 

van lerende gemeen-

schappen waar er op 

de verhalen gereflec-

teerd wordt. Op orga-

nisatieniveau staat het 

verantwoorden cen-

traal. 

In eerste instantie ter 

ondersteuning van het 

leren en verbeteren 

van het team en het 

cultiveren van kwali-

teitsbewustzijn. In 

tweede instantie ter 

ondersteuning van het 

werk van kwaliteits-

medewerkers, tot en 

met het bestuur en de 

Inspectie. 
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Opschaal-

baarheid 

(tot aan de 

Inspectie) 

Dit model richt zich 

niet op externe ver-

antwoording. Het mo-

del is een keuzeinstru-

ment bij het kiezen 

van een woonzorgcen-

trum en dient als hulp-

middel om wensen 

van cliënten omtrent 

de zorg bespreekbaar 

te maken binnen ver-

pleeghuizen. Het be-

spreekbaar maken van 

wensen van de cliënt 

zou volgens de betrok-

kenen de interne kwa-

liteit kunnen verbete-

ren, maar dit is niet 

gewaarborgd in dit in-

strument en ook niet 

met onderzoek ge-

staafd.  

Dit model richt zich 

niet op externe ver-

antwoording. De in-

terne kwaliteitsdoelen 

staan wel centraal 

doordat de opge-

haalde verhalen ge-

bruikt worden in leer-

bijeenkomsten van de 

zorgmedewerkers.  

Bij de ontwikkeling 

van het Leefple-

zierplan zijn het minis-

terie, de zorgkantoren 

en ook de Inspectie 

Gezondheidszorg en 

Jeugd, de Nederlandse 

Zorgautoriteit en het 

Zorginstituut Neder-

land betrokken. Sa-

men zijn zij op zoek 

naar de consequenties 

van zorgverlening die 

uitgaat van leefplezier 

voor de in- en externe 

verantwoording van 

kwaliteit. Op dit mo-

ment is het nog niet 

duidelijk hoe het Leef-

plezierplan gebruikt 

wordt bij de externe 

verantwoording van 

kwaliteit, mogelijk 

wordt dit duidelijk als 

de pilot is afgerond. 

Dit model is nu niet op 

verantwoording ge-

richt maar op het aan-

sluiten van zorgmede-

werkers bij cliënten. 

Het vervolgonderzoek 

richt zich wel op ver-

antwoording van kwa-

liteit maar uitsluitend 

op interne verant-

woording op team- en 

locatieniveau doordat 

er leerbijeenkomsten 

worden georganiseerd 

waarbij de opgehaalde 

verhalen als uitgangs-

punt dienen.  

Deze publicatie maakt 

deel uit van het expe-

riment ‘Vernieuwend 

verantwoorden’. De 

publicatie is een voor-

beeld van hoe interne 

sturing werkt: mede-

werkers en bestuursle-

den denken samen na 

over de kwaliteit van 

zorg en de middelen 

van toezicht. In dia-

loog leren zij van el-

kaar. Verantwoording 

van zorg moet volgens 

het KPMG aansluiten 

bij de interne sturing 

van de verschillende 

organisaties, met ver-

eenvoudiging, minder 

diversiteit in controles 

en verminderde admi-

nistratieve lasten tot 

gevolg. De publicatie is 

dus ook bedoeld voor 

externe verantwoor-

ding. Het is niet duide-

lijk of de inspectie hier 

ook bij betrokken is en 

of dit een alternatief is 

voor verantwoordings-

modellen die de In-

spectie volgt. 

Ruimte voor Zorg 

heeft naast de ouder-

zorgorganisaties ook 

het Ministerie VWS, 

het Zorginstituut Ne-

derland en de Be-

roepsvereniging Ver-

zorgenden en Ver-

pleegkundigen betrok-

ken bij de ontwikke-

ling van dit instrument 

om na te gaan of dit 

instrument een bij-

drage levert aan de 

verantwoording van 

de ervaren kwaliteit 

van zorg. Conclude-

rend stellen zij dat dit 

model een bijdrage le-

vert, maar geen ver-

vanging is voor kwan-

titatieve meetinstru-

menten. Ze raden aan 

om het instrument 

Ruimte voor Zorg sa-

men met andere in-

strumenten te gebrui-

ken. Bijvoorbeeld sa-

men met Landelijke 

Prevalentiemeting 

Zorgkwaliteit. Dit is 

een gestandaardi-

seerde, cijfermatige 

methode om zorgkwa-

liteit te meten.  

Dit is uitdrukkelijk de 

bedoeling. In fase 3 

willen we de uitkom-

sten van fase 2 be-

spreken met de in-

spectie. Hierbij bekij-

ken we of de door ons 

ontwikkelde manier 

van doen een aanvul-

ling op of zelfs een 

breder, inbeddend ka-

der kan zijn voor hui-

dige instrumenten die 

zich met name op het 

verzamelen van kwan-

titatieve informatie 

richten. We willen 

hierbij het verhaal van 

de Inspectie serieus 

nemen en ophalen 

met welke vragen zij 

bezig zijn en dit mee-

nemen in de ontwikke-

ling van het model zo-

dat dit ook aansluiting 

vindt bij de richtlijnen 

en behoeften van de 

Inspectie.  

Vragen/ 

Aandachts-

punten 

- Is er onderzoek ge-

daan naar op welke 

wijze cliënten en/of 

mantelzorgers 

thema’s bespreekbaar 

- Hoe worden de co-

onderzoekers geselec-

teerd en hoe wordt er-

voor gezorgd dat zij 

- Het is niet duidelijk 

welke definitie er ge-

bruikt wordt voor een 

narratief. Er wordt ge-

sproken over 

- Dit instrument zet in 

op de training van me-

dewerkers maar er 

wordt niet beschreven 

wat dit voor effecten 

- Er worden vooral 

successen geformu-

leerd. Ik mis reflec-

tieve beschrijvingen 

van leerpunten.  

- Wordt er in de prak-

tijk mee gewerkt?  

- Begrippen als kwali-

teit, meten, relaties, 

relatiegerichte zorg, 
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kunnen maken binnen 

de ouderenzorgsec-

tor? Waarom zouden 

verhalen van anderen 

daar een bijdrage aan-

leveren? Is het niet erg 

vrijblijvend om dit al-

leen van cliënten te 

verwachten? In hoe-

verre willen/ moeten 

zorgmedewerkers hier 

iets mee en hoe is dit 

gewaarborgd? Ik denk 

dat het te mager is als 

alleen cliënten de ver-

halen kunnen gebrui-

ken om thema’s aan te 

kaarten. Ik mis de be-

schrijving van hoe 

deze verhalen ingebed 

worden en bijdragen 

aan het cultiveren van 

kwaliteitsbewustzijn.  

- De definitie van een 

verhaal vind ik niet zo 

sterk omdat het geen 

voorwaarde is dat de 

verteller zich in zijn/ 

haar binnenwereld 

laat kijken. De voor-

beeldverhalen lijken 

meer op mededelin-

gen/ meningen. Dit is 

te verklaren doordat 

de bronnen van de 

verhalen voornamelijk 

interne reviews zijn. 

Daarbij voldoen de 

verhalen uit het Ver-

halenvenster niet 

zelf ook hun verhaal 

kunnen doen?  

- Welke definitie van 

een narratief wordt er 

gebruikt? Wat zijn 

concrete opbrengsten 

van deze methode?  

- In het onderzoek 

hebben de onderzoe-

kers de verhalen ge-

analyseerd en thema’s 

gedestilleerd die bij 

kunnen dragen aan de 

verbetering van de 

kwaliteit. De organisa-

ties die met de tools 

gaan werken moeten 

dit zelf doen. Zijn ze 

hiertoe in staat en hoe 

worden ze hierin be-

geleid? 

narratieve informatie 

zonder te specificeren 

wat dit is. Er wordt al-

leen gesteld dat hun 

verlangens zichtbaar 

moeten worden. Dit 

vind ik een vaag begrip 

en ik mis de analyse bij 

het ophalen van die 

verlangens uit de ver-

halen. In de voorbeel-

den die gegeven wor-

den, vind ik dat dit on-

zorgvuldig gebeurt. 

Bijvoorbeeld het ver-

haal van een huilende 

bewoner die niet meer 

in de spiegel wil kijken 

omdat ze geconfron-

teerd wordt met haar 

aftakeling. De mede-

werker plakt een stic-

ker met een smiley op 

de spiegel. De bewo-

ner kan daar wel om 

lachen. Ik lees niet dat 

er zorgvuldig geanaly-

seerd wordt wat het 

verlangen van deze 

mevrouw is. Het plak-

ken van de sticker gaat 

naar mijn idee voorbij 

aan de werkelijke ver-

langens.  

- Ik heb moeite met 

het woord Leefple-

zierplan, omdat het 

naar mijn idee (vaak) 

geen recht doet aan 

de complexe 

heeft op de zorg zelf. 

Er worden wel hypo-

theses gedaan maar ik 

mis een uitgebreide 

evaluatie van de op-

brengsten. Ik ben ook 

benieuwd naar de er-

varingen van deze 

werkwijze voor de 

zorgmedewerkers en 

in hoeverre dit werk-

baar is in de praktijk. 

Op dit moment loopt 

er een vervolg onder-

zoek wat mogelijk 

meer antwoord geeft 

op bovenstaande vra-

gen.  

- Het vervolg onder-

zoek is gericht op de 

aanpak naar kwali-

teitsverbetering zodat 

de verhalen ook ge-

bruikt kunnen worden 

op team- en locatieni-

veau in het leren en 

reflecteren van mede-

werkers. Het gaat hier-

bij niet om externe 

verantwoording maar 

om interne kwaliteits-

doelen waarbij het cli-

entperspectief cen-

traal staat.  

- Het is onduidelijk wat 

deze methode in de 

praktijk heeft opge-

bracht op macroni-

veau.  

- De interviews met de 

zorgmedewerkers zijn 

op een enkele uitzon-

dering na mensen met 

een managementfunc-

tie. Ik denk dat verha-

len van medewerkers 

die dichter bij de 

werkvloer staan ook 

een interessante kijk 

kunnen geven en wel-

licht met aanvullende 

lessen komen.  

- Ik mis de procesbe-

schrijving van hoe de 

interviewkandidaten 

bij de beschreven suc-

cessen en inzichten 

zijn gekomen. Zijn 

daar reflectie sessies 

met medewerkers aan 

vooraf gegaan? Hoe 

zijn ze bij deze inzich-

ten gekomen? 

narrativiteit etc. wor-

den nauwelijks uitge-

werkt, laat staan ge-

problematiseerd. 

- De focus ligt op ge-

zondheidszorgonder-

zoek. Zorgethische li-

teratuur wordt buiten 

beschouwing gelaten.  

- Er wordt vrijwel niet 

beschreven hoe de le-

rende gemeenschap-

pen opgezet worden 

en hoe de reflectieses-

sies eruit zien 

- Er wordt niet be-

schreven hoe er op or-

ganisatieniveau ge-

leerd kan worden van 

de opgehaalde verha-

len. Wel worden er 

door de AWO-ZL aan-

kondigingen gedaan 

voor een vervolgon-

derzoek. 
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altijd aan hun eigen 

definitie, omdat er 

soms niks over de be-

leving van kwaliteit 

wordt gezegd. Een 

voorbeeld hiervan is 

de passage: ‘Weinig 

buitenruimte’. Deze 

twee woorden kan je 

naar mijn mening niet 

als verhaal definiëren 

omdat het niks zegt 

over de beleving van 

de cliënt en je geen 

beeld hebt van wie dit 

in welke context heeft 

gezegd.  

- Wat wordt er be-

schouwd als kwali-

teitsinformatie? 

- Wie haalt de verha-

len op en wie selec-

teert de passages? 

Wat zijn daarvoor de 

criteria? 

- Wie voert de data 

mining uit? 

- Het lijkt meer om 

meningen en evalua-

ties te gaan dan om 

verhalen. 

problematiek waar cli-

enten mee te kampen 

hebben wat niet plan-

matig opgelost kan 

worden.  

- Er wordt in het rap-

port beschreven dat 

alle organisaties door 

willen gaan met het 

Leefplezierplan tege-

lijk wordt er gezegd 

dat het op weerstand 

stuit omdat het Leef-

plezierplan geen ver-

vanging is van andere 

vormen. Organisaties 

zelf houden vaak nog 

vast aan bestaande 

normatieve verant-

woordingsinstrumen-

ten waardoor het 

Leefplezierplan als ex-

tra wordt gezien. 

 

- Het rapport bevat 27 

uitgewerkte praktijk-

verhalen met analyses 

waarbij kwaliteitsindi-

catoren gekoppeld zijn 

aan de verhalen. Deze 

verhalen en analyse 

kunnen voor ons inte-

ressant zijn in fase 2. 

Voorlopige 

evaluatie 

met het oog 

op ons on-

derzoek 

Het Verhalenvenster is 

een tool die zich met 

name richt op het pre-

senteren van menin-

gen en evaluaties die 

ingezet kunnen wor-

den als keuzehulpin-

strument bij oriëntatie 

op verpleeghuizen. 

Toolbox Horen, Zien 

en Spreken richt zich 

op het verbeteren van 

de kwaliteit van de 

zorgrelatie tussen cli-

enten en zorgmede-

werkers door het op-

halen van verhalen. In 

ons onderzoek gaat 

Het Leefplezierplan is 

in eerste instantie be-

doeld om meer aan-

sluiting te vinden bij 

individuele verlangens 

van cliënten. Het for-

muleren van verbeter-

acties kan bijdragen 

aan de verbetering 

Het Verhaal als kwali-

teitsinstrument is een 

methodiek die zorg-

verleners helpt beter 

aan te sluiten bij de 

behoeftes van de cli-

ent. De kwaliteit van 

zorg zal verbeterd 

worden als de 

De publicatie van 

KPMG heeft raakvlak-

ken met ons onder-

zoeksproject omdat zij 

aan de hand van ver-

halen gebaseerd op in-

terviews successen en 

inzichten formuleren. 

Echter de verhalen die 

Het model Ruimte 

voor Zorg heeft raak-

vlakken met ons on-

derzoeksvoorstel om-

dat er aan de hand van 

verhalen gekeken 

wordt naar de kwali-

teit van zorg waarbij 

de perspectieven van 
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In het kader van ons 

onderzoek is het niet 

relevant omdat wij 

niet op zoek zijn naar 

meningen maar naar 

verhalen die iets zeg-

gen over de beleving 

van zorgmedewerkers, 

cliënten of familiele-

den omtrent de gebo-

den zorg, waarbij we 

vervolgens na willen 

gaan wat deze verha-

len zeggen over de 

kwaliteit van zorg. De 

verantwoording van 

kwaliteit blijft buiten 

beschouwing in het 

verhalenvenster zoals 

het nu ontwikkeld is. 

het echter om het ver-

antwoorden van de 

kwaliteit van de gele-

verde zorg. 

van de kwaliteit van 

zorg. In ons onderzoek 

naar narratieve ver-

antwoording gaat het 

meer om het verzame-

len van verhalen die 

iets zeggen over de 

zorg op macro niveau. 

In die zin hebben wij 

dus een andere in-

steek en zijn we meer 

gericht op het cultive-

ren van kwaliteitsbe-

wustzijn terwijl het 

leefplezierplan meer 

gericht is op het aan-

sluiten bij individuele 

cliënten en het verbe-

teren van de zorgrela-

tie.  

zorgverleners meer in-

zicht hebben in de be-

hoeftes van de cliënt. 

In die zin heeft dit in-

strument een ander 

doel dan dat wij met 

ons onderzoeksproject 

beogen omdat het niet 

gaat over verantwoor-

den van kwaliteit. Ech-

ter is het voor ons wel 

interessant om te zien 

hoe dit instrument 

helpt om verhalen op 

te halen en te analyse-

ren. Dit gebeurt op 

een gedegen manier. 

Voor fase 2 is het voor 

ons interessant om te 

bezien of we dit in-

strument kunnen in-

zetten om verhalen 

binnen de organisaties 

op te halen.  

gebruikt worden zijn 

over het algemeen ge-

nomen meer beschrij-

vingen dan verhalen 

die een inkijkje geven 

in de belevingswereld 

van de verteller. 

Ons onderzoekspro-

ject verschilt van de 

publicatie omdat wij 

willen dat zorgmede-

werkers zelf verhalen 

uit de praktijk ophalen 

en dat er op basis van 

de verhalen een repe-

titieproces opgang 

komt in de verschil-

lende lagen van de or-

ganisatie.  

Aan het reflectiepro-

ces wordt geen aan-

dacht besteed door 

KPMG. 

de cliënt, zorgmede-

werker en familielid 

centraal staan. Echter 

heb ik vragen bij het 

narratieve gehalte van 

de methode omdat de 

verhalen opgehaald 

worden door sturende 

vragen waarbij met 

name naar de mening 

van de cliënt wordt ge-

vraagd. Als het begrip 

narratief zorgvuldiger 

was uitgewerkt waren 

er wellicht rijkere ver-

halen opgehaald. Te-

vens is het onvol-

doende duidelijk in 

hoeverre de lerende 

gemeenschappen 

functioneren en hoe 

de opgehaalde verha-

len meegenomen wor-

den in het cultiveren 

van kwaliteitsbewust-

zijn op organisatieni-

veau. Momenteel 

vindt er een vervolg-

onderzoek plaats. 
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6 (Non)communicatie tussen cijfers en verhalen in kwaliteitsbeoorde-

lingen 

Elizabeth van Dis en Guus Timmerman 

 

In het onderzoeksproject Narratieve verantwoording van Stichting Presentie samen met 

Evean, Icare en Zorgbalans zijn we geïnteresseerd in het werken met verhalen, niet alleen 

met het oog op leren en verbeteren maar ook op verantwoorden. Onze gedachte is niet dat 

er beter met verhalen kan worden gewerkt dan met cijfers. Wel dat het niet voldoende is om 

alleen met cijfers te werken omdat dan de geleefde ervaring van mensen over het hoofd kan 

worden gezien. We denken dat verhalen cijfers kunnen aanvullen. Maar ook dat cijfers verha-

len kunnen aanvullen. Bovendien kunnen cijfers om verhalen vragen (“Hoe komt het dat er op 

deze afdeling zoveel doorligwonden worden geconstateerd?”) en andersom, verhalen om cij-

fers (“Hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? En is dat vaker, even vaak of minder vaak dan 

elders?”). We zien soms ook gebeuren dat cijfers, of scores, of ranglijsten, het beeld van een 

organisatie of zelfs van een hele sector enorm kan domineren. Denk aan de zogeheten 

‘zwarte lijst’ van woonzorgcentra die onder de maat zouden presteren, die door toenmalig 

staatssecretaris Martin van Rijn in de zomer van 2016 werd openbaar gemaakt. We zijn 

daarom geïnteresseerd in de wisselwerking, of de (non)communicatie tussen cijfers en verha-

len in kwaliteitsbeoordelingen. In dit artikel analyseren we twee casussen uit de media over 

een woonzorgcentrum, waaruit we iets kunnen leren over die communicatie ten behoeve van 

het vervolg van ons onderzoeksproject. 

 

1 Anders verantwoorden 

Binnen het denken over de kwaliteit van zorg vervullen cijfers, scores en (prestatie)indicato-

ren een belangrijke rol. Dit komt omdat het denken over kwaliteit veelal gebeurt vanuit een 

bedrijfskundig discours waarbij kwaliteit een kenmerk van iets is waaraan een waarde kan 

worden toegekend. Die waardebepaling is niet absoluut maar komt voort uit een vergelijking 

met anderen. Om een vergelijking goed te kunnen maken zijn er vergelijkingspunten nodig. 

Deze dominante logica binnen het kwaliteitsdenken komt uit het productiedenken waarin 

bewezen hardheid, evidence, centraal staat. In de huidige kwaliteitskaders zijn er daarom al-

lerlei rapportageverplichtingen, afvinklijstjes, controlemomenten en peildata te vinden. Deze 

middelen hebben de overhand omdat in het denken over kwaliteit het met name gaat over 

systemen verbeteren, meten en bewaken, waarbij het inhoudelijk nadenken naar de achter-

grond verdwijnt. 

Vanuit de zorgpraktijk is er de afgelopen jaren meer behoefte om verder te kijken dan de cij-

fermatig kant. In 2014 verscheen het manifest Anders verantwoorden van de 
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brancheorganisatie voor ouderenzorg ActiZ (ActiZ, 2014). Hierin stond: ‘Kwaliteit in de lang-

durige zorg komt tot stand in de relatie tussen cliënt en professional. Als kwaliteit van zorg 

alleen in kaart wordt gebracht door te tellen, af te vinken en te beoordelen, komt maar een 

deel van die relationele werkelijkheid in beeld’. Zowel ‘harde’ gegevens (kwantitatieve gege-

vens: cijfers, scores op vragenlijsten, prestatieindicatore etc.) als ‘zachte’ (kwalitatieve infor-

matie: woorden, geluiden, verhalen etc.) kunnen bijdragen aan verantwoording van kwali-

teit. Het is daarom van belang om preciezer te kijken naar de essentie van cijfers en verhalen 

en de aard van de informatie die zij kunnen verschaffen. 

Cijfers zijn gegevens die feitelijke informatie bevatten. Ze zijn transporteerbaar, dat wil zeg-

gen dat ze uit hun context gehaald kunnen worden en geïnterpreteerd en vergeleken met 

cijfers uit andere contexten. Verhalen kunnen ook feitelijke informatie bevatten maar leggen 

de nadruk op beleefde ervaringen en ervaren betekenissen. Ze zijn situationeel en niet van-

zelfsprekend transporteerbaar waardoor ze geen statistische kennis opleveren en alleen te 

begrijpen zijn in hun context. Hierdoor zijn ze minder goed vergelijkbaar. In de huidige vorm 

van het verantwoorden hebben cijfers vaak de overhand omdat ze gemakkelijk te transpor-

teren zijn en buiten de werkpraktijk geïnterpreteerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat er 

een kloof tussen de papieren werkelijkheid en de geleefde werkelijkheid. 

Sonja Jerak-Zuiderent pleit in haar proefschrift ervoor van de verbinding tussen zorg en ver-

antwoording uit te gaan en de dynamische en levende vermenging ervan te bevorderen. Zij 

introduceert daarbij het concept ‘narratief werk’ (zie hoofdstuk 4 van dit dossier). Dit is een 

proces van het verhalen van ogenschijnlijk niet-gerelateerde gebeurtenissen en het daar-

door betekenis gegeven aan cijfers, metingen en verhalen. Een proces waarvoor werk ver-

richt moet worden. Kenmerkend voor narratief werk is dat verantwoording van kwaliteit 

nooit gescheiden kan worden van de zorgpraktijk. Het vertrekpunt van narratief werk is altijd 

de zorgpraktijk en daarvanuit wordt onderzocht welke (soorten) kennis er voorhanden is 

(zijn) en wat de relevantie van deze kennis is voor verantwoording van kwaliteit. Zorgen en 

verantwoording afleggen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij narratief werk gaat 

het om het vermogen het uit te houden in een spanning van het nemen van een beslissing 

om deze op elk moment weer te kunnen heroverwegen. Verantwoording gaat niet in de eer-

ste plaats om de uitkomsten van een overweging maar om de mogelijkheid van heroverwe-

ging. 

Een ander, verwant begrip in het kader van wat Jerak-Zuiderent ‘generatieve verantwoor-

ding’ noemt is ‘kwalculatie’, een samentrekking van kwaliteit en calculatie (berekening). Het 

is de aanduiding voor een soort van ‘berekening’ met betekenissen of oordelen binnen een 

bepaald tijd-ruimte-kader. In haar proefschrift bespreekt Jerak-Zuiderent twee kwalculaties 

in het tijd-ruimte-kader van evidence-based richtlijnontwikkeling. Het is dus van belang om 

binnen het denken over kwaliteit zowel de harde als de zachte gegevens mee te nemen en 

deze aan elkaar te verbinden. Als je dat op een gebalanceerde manier wilt doen is het van 
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belang om zorgvuldig te bekijken hoe cijfers en verhalen gepresenteerd worden en hoe ze 

zich tot elkaar verhouden. 

 

2 Twee casussen 

In dit artikel gaan we hierop in aan de hand van twee casussen uit de media. De eerste casus 

is een fragment uit een TV-reportage waarbij een presentator vragen stelt aan een directeur 

van een zorgorganisatie die met personeelstekorten kampt. De presentator confronteert de 

directeur met het getal, of eigenlijk de verhouding, ‘twee personeelsleden op 34 bewoners’. 

In de tweede casus kijken we naar een krantenartikel over een verpleeghuis dat tijdens de 

eerste coronagolf ‘bijna één derde van zijn bewoners’ verloor.  

Los van de context zijn de cijfers die in de casussen naar voren komen, alarmerend: 2 mede-

werkers op 34 bewoners is weinig; een derde van de bewoners overleden is veel. We vatten 

beide casussen op als het resultaat van een kwalculatie, waarbij we de verschillende elemen-

ten in beeld brengen en onderzoeken hoe deze elementen met elkaar verbonden worden en 

tot welke beeldvorming dat leidt. We kijken expliciet naar de rol van cijfermatige en narra-

tieve elementen in beide casussen en naar de wisselwerking ertussen. 

We hebben geenszins de bedoeling om een inhoudelijk oordeel te vellen over de twee 

woonzorgcentra die in de twee casussen aan bod komen. We willen uitsluitend kijken hoe de 

cijfers en de verhalen zich al dan niet tot elkaar verhouden en met elkaar communiceren en 

welke narratieve vaardigheden worden gebruikt (of eventueel hadden kunnen worden ge-

bruikt). Daarom vermelden we de bronnen niet en hebben we de namen in de tekst door 

pseudoniemen vervangen en in de afbeelding weggelakt. 

 

 

Casus 1 Transcriptie fragment (12:39-16:37) uit een televisiereportage (duur: 43 minuten) uit-

gezonden in maart 2019 

(P = Presentator; D = Directeur; ZM = Zorgmedewerker in filmfragment) 

P:  Fijn dat u even tijd hebt genomen om met mij te praten. Eh, het gaat heel specifiek 

om uw locatie (..) die zich enorm zorgen maken over wat daar op dit moment aan de 

hand is. Enorme personeelstekorten. Hoe kómt het toch dat, dat er zo weinig mensen 

daar op die locatie zijn en dat het zoveel spanningen met zich meebrengt? 

D:  Ehm, op die locatie zijn eh, net zoveel mensen als op andere, op onze andere locaties. 

Het probleem  wat we hebben is eigenlijk personeelskrapte 

P:  Ja 

D:  En dat hebben wij in (..), dat hebben wij op onze andere locaties en daar hebben 

onze collega’s  in het land… 
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P:  Ik ken het probleem. Ik heb er zelf ook mee te maken dus ik weet dat het zo is. Maar 

tegelijkertijd vind ik twee op 34 -wat ik iemand hoor vertellen, -wat ik u straks zal la-

ten zien- vind ik wel… Bijna zorgwekkend. Vind ik wel alarmerend en onverantwoord. 

D:  Ja eh, twee op 34 dat zijn getallen die eh, die kan ik niet zo thuisbrengen. Wat we 

doen… 

P:  Ja, maar dat zeggen mensen hé?  

D:  Ja, ik weet dat mensen dat zeggen  

P:  Ik denk dat het goed is dat ik u iets ga laten zien, een filmpje, ehm, waarin dat ge-

woon letterlijk wordt gezegd. Daar komt tie: 

ZM: Op papier zouden we genoeg personeel hebben, maar ja, je hebt vier langdurig zie-

ken. In het  bedrijfsleven wordt dat opgevuld met tijdelijke mensen, die neem je 

voor een jaar aan. Hier denken ze het komt wel goed iedereen moet extra werken en 

iedereen gaat een stapje harder. In de middag zijn we met z’n tweeën in de zorg over 

op 34 mensen.  

P:  Reageer er eens op. Wat.. 

D:  Een aantal dingen die jij signaleert die zijn bekend, daar hebben we ook eh, dingen, 

acties op ondernomen. We zijn bezig met het werven via Social Media, via adverten-

ties eh, via samenwerking in de regio met opleidingsinstituten, dat zijn allemaal in-

gangen die we benutten om meer mensen aan het werk te krijgen. Maar basaal blijft, 

er zijn simpelweg te weinig mensen.  

P:  Ik heb een verpleeghuis opgericht en daar kan ik drie op tien leveren en ik zit met 

hetzelfde probleem.  Daar zijn ook af en toe mensen die weg gaan, er zijn ook wel 

eens mensen ziek. Maar 2 op 34 dat…dat… Ik zou de boel sluiten ik zou het niet meer 

verantwoord vinden om bewoners daar achter te laten met twee medewerkers. 

Daardoor zijn er ook… daardoor worden er fouten gemaakt. Dat, dat kunt u zich toch 

wel voorstellen? Kunnen mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.  

D:  Mensen krijgen te weinig aandacht dat heeft met, nogmaals, met het gebrek aan 

mensen eh, in de breedte te maken. 

P:  Dus dat geeft u toe, dat ze te weinig aandacht krijgen?  

D:  Mensen vragen meer aandacht, hebben meer aandacht nodig dan we ze feitelijk kun-

nen geven. Dat is  een probleem wat we breed in Nederland zien. 

P:  Wat is de oplossing?  

D:  Een van de oplossingen is dat wij eh, techniek inzetten om veel meer gericht aan-

dacht te geven. Bijvoorbeeld dat wij moderne middelen met beeldbellen, beeldver-

bindingen inzetten zodat we…  

P:  Ja maar met dementerenden werkt dat niet hé meneer? Beeldbellen… 

D:  Nee, persoonlijk contact daar kan niks boven… 

P:  Nee, het zijn die warme handen hé?  

D:  Het persoonlijk contact kan niks boven. Maar het signaleren wanneer er behoefte is 

aan persoonlijke contact, wanneer iemand... 
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P:  Gevallen is bijvoorbeeld. 

D: wakker is, gevallen is of juist iets vraagt. Het is niet altijd dat er echt iets aan de hand 

is, maar dat iemand specifiek aandacht vraagt. Dat je dan gericht ernaar toe kunt 

gaan. Dat kunnen we met een aantal slimme oplossingen dat meer en gerichter inzet-

ten.  

P:  Hoeveel mensen heeft u te kort? Als u dat nou voor uw hele organisatie.. Hoeveel ar-

beidsplaatsen zou u kunnen vullen maar heeft u geen mensen voor? Hoeveel zijn dat 

er? 

S:  Er staan er op dit moment wel een stuk of 60 uit. 

P:  60? 

D:  Ja. 

S:  Dat is veel. 

D:  Ja. 

 

 

Casus 2 Ingekorte weergave van een krantenartikel verschenen in mei 2020 

Op een dag in mei verschijnt er in een landelijk dagblas een artikel met fotoreportage over 

een verpleeghuis in een dorp. Tussen eind maart en half april 2020 overlijden daar 24 van de 

73 bewoners. Bijna een derde van alle bewoners. Dit zijn drie keer zoveel mensen als de 

mensen die stierven in het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het artikel komen ver-

pleegkundigen, verzorgenden, een afdelingshoofd, en bewoner en een bestuurder aan het 

woord met verhalen achter de coronasterftecijfers: ‘Medewerkers werkten tien tot twaalf 

uur per dag, kwamen op vrije dagen terug en gaven alles voor hun bewoners. Sommigen om-

schrijven de eerste weken als een ‘horrorfilm’. De helft van het personeel werd uiteindelijk 

zelf ziek. Toen het niet meer ging moest het leger worden ingeschakeld.’ 

Kom je even kijken?’ Het is eind maart als kwaliteitsverpleegkundige Jorien in het verpleeg-

huis een telefoontje krijgt. Ze slikt, het is de zoveelste vraag die ochtend. Als verpleegkundige 

werkt ze nu al dagenlang twaalf uur per dienst. Als ze aankomt, ziet ze haar patiënt op de 

wc. Grote ogen. Hij hapt naar adem. Zijn armen zwaaien in paniek in het rond. Ze leggen hem 

op bed en geven morfine, waardoor hij wat lucht krijgt. ‘O man, ‘t is wat, hè?’, zegt hij hij-

gend. ‘Ja, wás het maar wat’, zegt Jorien, ‘dan konden we het delen.’ De man lacht even. Hu-

mor van noorderlingen onder elkaar. Maar dan kijkt hij haar aan. ‘Ik denk dat ik morgen-

vroeg niet ga halen.’ Jorien kijkt in zijn ogen, als verpleegkundige probeert ze altijd te begrij-

pen wie ze voor zich heeft. Je hebt gelijk, denkt ze. Ze geven hem meer morfine voor zijn be-

nauwdheid, en nog meer. Het helpt niet. De man wordt steeds onrustiger, benauwder. Steeds 

vaker zakt hij weg. Zijn borstkas gaat hard op en neer. De verpleegkundige voelt dat ze iets 

moet doen. Even later brengt de huisarts de man in slaap, zodat hij zijn gevecht om lucht niet 

langer bewust hoeft mee te maken. Heel even loopt Jorien zijn kamer uit. Als ze terugkomt, 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 65 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

vindt ze hem. Hij is overleden, in zijn eentje. ‘Het gebeurde in een paar uur tijd’, zegt ze, ‘van 

een grapje naar de dood. Je staat erbij en je kijkt ernaar.’ 

 

Het coronavirus heeft in de verpleeghuizen genadeloos toegeslagen. De verspreiding werd 

versneld door het gebrek aan beschermingsmiddelen en de onmogelijkheid om zieke bewo-

ners te testen. Het verpleeghuispersoneel voelde zich in de steek gelaten door het rijk. Het 

personeel zet alles op alles om de goede zorg te blijven leveren maar dit wordt steeds moei-

lijker door uitvallend personeel en de toename van besmettingen.  

Het is vrijdag 20 maart, een dag na het ingaan van het bezoekverbod, als de eerst oudere in 

het verpleeghuis omvalt, letterlijk. Ze heeft geen koorts, hoest niet, niest niet, ze gaat ge-

woon tegen de grond. En niemand heeft het zien aankomen. Als verpleegkundige Jorien aan-

komt, zit ze scheefgezakt in haar stoel. ‘Ik voel me belabberd’, zegt de vrouw. ‘Mijn arm wil 

niet meer, en mijn been ook niet.’ Niet veel later ligt ze in de ambulance, op weg naar het zie-

kenhuis, op verdenking van een tia, een beroerte door een bloedprop in de hersenen. Maar 

het ziekenhuis stuurt de vrouw linea recta terug en komt nog dezelfde avond met de uitslag: 

corona. Het is de eerste diagnose van het verpleeghuis en – op één na – ook de laatste, want 

de rest zal niet meer worden getest. Er zijn dan al drie andere patiënten die zich niet lekker 

voelen, maar niemand weet zeker wat hun mankeert. Het RIVM vindt testen binnen verpleeg-

huizen niet nodig. In de pikorde van de zorg bungelen verpleeghuizen onderaan. Locatiema-

nager Chantal heeft al eerder geprobeerd de GGD te bellen over een bewoner met koorts. Ze 

wil duidelijkheid: heeft hun patiënt corona? Maar het hele weekend krijgt ze een bandje te 
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horen. Pas op maandag krijgt ze eindelijk een GGD-medewerker aan de lijn. ‘Nee’, zegt die. 

‘Wij gaan niet testen.’ ‘Ik heb nog twee keer teruggebeld of het écht niet kon’, zegt Chantal. 

‘Ik was verbaasd.’ Maar de GGD is onvermurwbaar. ‘Ze zeiden: al is de patiënt positief, dat 

verandert toch niks aan de behandeling.’ 

De besmettingen blijven op hoog tempo oplopen. Drie verzorgende stonden op 26 bewoners 

die bijna allemaal ziek werden. Van wassen en uit bed halen tot pillen delen en eten geven, 

alles kwam op de verzorgenden terecht. De verzorgenden vertellen hoe machteloos zij zich 

voelden omdat zij niks tegen corona konden doen. Eén van hen vertelt dat ze een mevrouw 

die uit bed was gevallen en onderkoeld was naar het ziekenhuis wil sturen, maar dat de am-

bulancebroeder weigerde die bewoner mee te nemen op verdenking van corona. Nog die-

zelfde avond overleed die mevrouw. Een verpleegkundige vertelt hoe frustrerend ze het 

vond dat het op televisie alleen maar over het dreigende tekort aan ic-bedden ging terwijl zij 

zelf het gevoel had dat ze in een horrorfilm zat waar in media geen aandacht aan werd be-

steed: ‘Wat er echt binnen deze muren gebeurt, kun je niet eens allemaal vertellen.’ Jansen: 

‘Op één dag heb ik vier vlindernaaldjes bij mensen in hun huid moeten plaatsen, zodat ze 

morfine konden krijgen. Van die vier zijn er inmiddels drie overleden. Toen een geestelijk ver-

zorger die dag aan me vroeg hoe het nou eigenlijk met míj ging, begon ik te huilen.’  

Eind maart mochten bewoners hun kamers niet meer verlaten. Niemand weet precies wat er 

gebeurt en wie er nog leeft. Een verpleegkundige vertelt dat zij vaak aan de blik van iemand 

kan zien of iemand besmet is. Zij heeft bijna alle sterfgevallen binnen het verpleeghuis onder 

haar hoede gehad. Ze herinnert zich een dag waarop vier patiënten achter elkaar doodgin-

gen: ‘Ik zat rapporten van de nachtdienst te lezen toen er een stagiaire naar me toe kwam. 

Ze zei: ik denk dat deze mevrouw is overleden, kun je komen? Ze had zoiets nog nooit gezien, 

dus ik legde uit wat ze moest doen en wat ze kon verwachten. Ik was nog niet weg uit die ka-

mer, of er kwam opnieuw iemand op me af: Jorien, kun je met me meekomen, ik denk dat 

deze meneer dood is.’ ‘Het was nog geen half 10 ‘s ochtends’, zegt Jorien, ‘en toen waren er 

al twee mensen overleden.’ (..) Ze weet dat het zwaar was, dat ze heel wat op de schouders 

had. Toch heeft ze het gevoel dat ze hier moest zijn. Want ze weet dat ze voor veel mensen 

nog iets heeft kunnen betekenen. Dat ze door haar inspanningen mensen op het allerlaatste 

moment nog bij elkaar heeft kunnen brengen voor een afscheid. Een man en zijn vrouw. De 

vrouw heeft haar met tranen in haar ogen bedankt. 

Familieleden mogen niet op bezoek komen en mogen alleen op het laatste moment naar 

binnen komen om afscheid te nemen. Veel uitvaarten worden geleid door de naburige Her-

vormde uitvaartonderneming uit het dorp. Ook zij beschikken over onvoldoende bescher-

mingsmiddelen en kunnen daardoor niet meer de laatste zorg verlenen aan de overledenen. 

Dit gaat ze erg aan het hart. 

Mevrouw Pieterse (83) mag net als de andere bewoners haar kamer niet af. Ze probeert de 

lijkwagens niet te zien. Maar behalve de televisie en de krant heeft ze weinig anders om naar 
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te kijken dan haar uitzicht op het dorp. ‘Soms kwamen er wel vier wagens op een dag langs. 

Dat moet je dan alleen zien te verwerken.’ Mevrouw Pieterse, die drie jaar geleden in dit ver-

pleeghuis terechtkwam nadat zij halfzijdig verlamd was geraakt, richt zich in zulke situaties 

tot God. ‘Ik bid en vraag om kracht.’ 

Elke dag vindt er een crisisoverleg plaats tussen de locatiemanager en de bestuurder. Eind 

maart zien zij in dat ze de roosters niet meer gevuld kunnen krijgen. Op dat moment zijn er 

20 bewoners doodziek. De bestuurder trekt aan de bel bij de veiligheidsregio. Hij stelt dat hij 

drie verpleegkundigen en zes verzorgden nodig heeft. De maandag daarop staan er negen 

man verpleegkundig personeel van het leger op de stoep. Eén van hen is sergeant Jack hij 

nam deel aan verschillende oorlogsmissies maar wordt nu naar het dorp uitgezonden. Om 

aansluiting te zoeken bij het zorgpersoneel schaft hij het aanspreken met de achternaam af. 

‘Kappen met die onzin. Het maakt mij niet uit of je sergeant, korporaal of soldaat bent, ik ben 

gewoon Jack.’ Als Jack gewonden of stervenden ziet, denkt hij twee dingen: breng de situatie 

in kaart en houd de patiënten stabiel. Die ochtend heeft hij al snel zijn eerste covid-19-patiënt 

voor zich. Die lijkt helemaal niet zo ziek, denkt hij nog. Al op dag 1 overlijdt de eerste patiënt 

en op dag 2 volgen er vier. Dit is on-Nederlands, vindt sergeant Jack, terwijl hij door akelig 

stille gangen van patiënt naar patiënt snelt. Over de gang schuifelt een bewoner achter haar 

rollator. Ze gaat weer eens een ommetje maken vandaag. ‘Mevrouw, u moet terug naar uw 

kamer’, zegt sergeant Jack streng. ‘Waarom?’, protesteert ze. ‘U mag hier niet komen van-

wege het virus’, zegt de militair. De dementerende dame kijkt hem fel aan. ‘Nee’, zegt ze, ‘ik 

ga niet, hoor.’ Daar staat hij dan naast een rollator, met zijn uniform en zijn gezag. Hij is het 

niet gewend dat orders worden genegeerd, laat staan door een vrouw die een halve eeuw 

ouder en een kop kleiner is dan hij. Wat nu? Dan ziet hij een verzorgende een hand op de arm 

van de bewoner leggen en uitnodigend tegen haar spreken: ‘Zullen we even een kopje koffie 

gaan drinken op uw kamer?’ En ja hoor, daar schuifelt ze gedwee terug in de richting van 

haar appartement. 

Steeds meer patiënten moeten het met dood bekopen. Sergeant Jack stelt voor dat er één 

verpleegkundige bij alle benauwde patiënten morfine toedient. Hij neemt zelf die taak op 

zich. Hij komt hierdoor alleen nog maar met zieke patiënten in aanraking. Tijd om even bij 

iemand te gaan zitten is er niet. Op een dag komt hij bij een patiënt die erg benauwd is. Hij 

voelt dat deze patiënt gaat overlijden en geeft hem nog een keer morfine.  

Nog één keer zuigt ze lucht naar binnen. Dan wordt het stil. Hij voelt haar pols. ‘Ik ben bang 

dat ze is overleden’, zegt hij zacht tegen de familie. In een flits schiet de gedachte door hem 

heen dat ze is overleden door die laatste injectie. Nee, dat kan niet. De huisarts bevestigt dit 

later. ‘Bedankt dat je erbij was’, zegt de dochter van de vrouw tegen hem. Ze heeft tranen in 

haar ogen. Een paar dagen later krijgt hij een appje met de overlijdensadvertentie. ‘Onze 

dank gaat uit naar de medewerkers van het verpleeghuis en defensie voor de liefdevolle 
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verzorging in deze bijzondere tijden’, staat er. Het ontroert Jack. ‘Het is een van de intiemste 

momenten in een mensenleven’, zegt hij achteraf, ‘en daar mag jíj dan bij zijn.’ 

Joris is een stagiair militair verzorgende defensie. Hij is 20 jaar maar heeft nog nooit meege-

maakt dat er iemand sterft. Op een dag heeft hij dienst met een uitzendkracht en als enige 

heeft hij een band met een meneer die er slecht bij ligt. Met zijn blauwe handschoenen pakt 

hij de hand van de man vast. Glazig kijkt de bewoner voor zich uit. Een situatie als deze heeft 

Joris nog nooit meegemaakt. Hij is 20 jaar en volgt een mbo-opleiding tot militair verzor-

gende. Maar wat je doet als iemand ligt te sterven, staat niet in zijn lesboeken beschreven. 

Intuïtief voelt de stagiair dat het, het best is te blijven praten, al heeft hij geen idee of zijn 

woorden nog aankomen. ‘Ik ben hier’, zegt Joris tegen de patiënt. Hij haalt zijn hand even 

door het witte haar van de man. Het ademhalen stopt. Een beetje beduusd zit Joris even later 

met zijn militaire collega buiten op een bankje. Zo is het dus, om erbij te zijn als iemand 

sterft. Hij heeft geprobeerd zo veel mogelijk vanuit zijn menselijk gevoel te handelen. ‘Je hebt 

het goed gedaan, jongen’, zegt de militair verpleegkundige.  

Half april hangen er op 24 kamerdeuren kransen van bewoners die overleden zijn. De reste-

rende bewoners proberen het verlies een plek te geven. Een dementerende mevrouw kon 

niet naar de begrafenis van haar man en vraagt nu steeds waarom ze niet uitgenodigd is. De 

bewoners mogen sinds kort weer in kleine groepjes in de huiskamers zitten. De ironie is dat 

door de sterfgevallen het personeel weer meer tijd heeft dan ooit.  

Afgelopen zaterdag om half 8 ‘s ochtends: twee verzorgenden kloppen op de deur van een 

patiënt. Of ze misschien zin heeft om een keer in bad te gaan? ‘Ik had al in geen jaren gebad-

derd’, zegt ze. ‘Ik wist niet eens dat we hier in het verpleeghuis een bad hadden.’ Een uurtje 

later laat ze zich met de tillift het weldadig warme water in helpen. ‘Ze hadden er ook nog 

een geurige olie in gedaan, het rook heerlijk.’ Ze sluit haar ogen, terwijl een verzorgende haar 

haren inmasseert met shampoo. Voor even glijden de zorgen van de afgelopen weken van 

haar af. ‘Ik voelde me echt net een prinses.’ 

 

 

3 Analyse  

De twee casussen komen uit verschillende mediabronnen en zijn verschillend van aard. Hier-

door is het niet zo eenvoudig om ze met elkaar te vergelijken. Toch willen we een poging wa-

gen om ze in samenhang met elkaar te begrijpen door beide casussen op te vatten als het 

resultaat van kwalculatie. Dat doen we door per casus eerst drie stappen te zetten 1) welke 

elementen bevat de casus, 2) hoe verhouden deze elementen zich tot elkaar, 3) welke beeld 

ontstaat er op basis van de elementen? Vervolgens willen we het resultaat van de kwalcula-

tie in beide casussen met elkaar vergelijken om te bezien hoe de cijfers en verhalen al dan 

niet met elkaar communiceren.  
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Kwalculatie in casus 1  

De eerste casus speelt zich af in de directeurskamer van een directeur van een zorginstelling. 

De actoren van het verhaal zijn de directeur van de instelling, de presentator van het televi-

sieprogramma en een anonieme zorgmedewerker in een filmfragment. Het gesprek dat we 

zien duurt vier minuten, inclusief het filmfragment dat de presentator toont aan de directeur 

van een zorgmedewerker die zijn/ haar verhaal doet over het personeelstekort in de instel-

ling.  

De casus bestaat uit verschillende elementen waarbij de cijfermatige elementen een promi-

nente rol spelen. Ten eerste schetst de presentator de probleemstelling. Hij kaart aan dat de 

instelling kampt met personeelsgebrek en spanningen onder het personeel. Het personeels-

gebrek wordt gespecificeerd door dat er tot vijf keer toe gerefereerd wordt aan het feit dat 

er twee medewerkers op 34 cliënten staan. Dit element wordt versterkt doordat de presen-

tator een filmfragment laat zien van een medewerker die stelt dat er inderdaad maar twee 

medewerkers op 34 bewoners werken in de middag. Een tweede element is de oplossingen 

die de directeur aandraagt namelijk het werven van extra personeel en het inzetten van 

technische middelen. Een derde element is het feit dat de presentator zelf ook een verpleeg-

huis op heeft gericht en hier twee keer aan refereert.  

Deze elementen worden met elkaar verbonden in het gesprek dat gevoerd wordt. De pre-

sentator stelt de vraag: ‘Hoe kómt het toch dat, dat er zo weinig mensen daar op die locatie 

zijn en dat het zoveel spanningen met zich meebrengt?’ De directeur reageert niet expliciet 

op deze vraag maar erkent het probleem van het personeelsgebrek: Ehm, op die locatie zijn 

eh, net zoveel mensen als op andere, op onze andere locaties. Het probleem wat we hebben 

is eigenlijk personeelskrapte. Hij gaat dus niet in op de vraag hoe dit komt en op de spannin-

gen die er leven. Hij stelt dat het te maken heeft met de landelijke tendens van een mager 

aanbod van zorgmedewerkers. De presentator introduceert het getal twee zorgmedewer-

kers op 34 en zet zijn argument kracht bij door een filmfragment te tonen waarin een mede-

werker hetzelfde getal noemt. De presentator vraagt: Reageer er eens op? De directeur zegt: 

Een aantal dingen die jij signaleert die zijn bekend, daar hebben we ook eh, dingen, acties op 

ondernomen. Opvallend is dat hij hier de verbinding legt met de analyse van de presentator 

(die jij signaleert), en niet met de klacht van de medewerker, terwijl de analyse van de pre-

sentator stoelt op o.a. dit verhaal van de medewerker. Vervolgens stelt de directeur dat ze 

wel degelijk mensen proberen te werven maar dat er simpelweg te weinig mensen beschik-

baar zijn.  

De presentator hekelt dat argument door het te verbinden aan zijn eigen ervaringen met het 

verpleeghuis dat hij heeft opgericht. Hij transporteert de cijfers van zijn eigen verpleeghuis 

naar deze casus: Ik heb een verpleeghuis opgericht en daar kan ik drie op tien leveren en ik zit 

met hetzelfde probleem. Daar zijn ook af en toe mensen die weg gaan, er zijn ook wel eens 
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mensen ziek. Daarmee plaatst hij zichzelf tegenover de directeur: hem lukt wel wat de direc-

teur niet lukt. 

De verschillende elementen in dit gesprek en de manier waarop ze met elkaar verbonden 

zijn leidt tot een bepaald beeld. De presentator is degene die in dat beeld een bepaalde ver-

haallijn introduceert, onderbouwt en op de spits drijft. Hij stelt dat hij twee medewerkers op 

34 bewoners zorgwekkend, alarmerend en onverantwoord vindt. Hij betoogt dat er daar-

door fouten worden gemaakt en dat bewoners te weinig aandacht krijgen. Tevens stelt hij 

dat de oplossingen van de technische middelen weinig houtsnijden omdat ze niet het per-

soonlijk contact kunnen vervangen. Ook concludeert hij dat er wel erg veel vacatures open 

staan. De zorgmedewerker in het filmpje stelt dat het persoonstekort niet wordt opgevuld: 

In het bedrijfsleven wordt dat opgevuld met tijdelijke mensen, die neem je voor een jaar aan. 

Hier denken ze het komt wel goed iedereen moet extra werken en iedereen gaat een stapje 

harder. 

Opvallend is dat de presentator zijn best doet om de directeur te overtuigen van de juistheid 

van het verhaal dat hij presenteert en om bevestiging vraagt. Dat doet hij door drie keer zijn 

vraag af te sluiten met ‘hé?’. Ja, maar dat [twee op 34] zeggen mensen hé? En Ja maar met 

dementerende werkt dat niet hé meneer? (..) Nee, het zijn die warme handen hé? Twee keer 

gaat de directeur mee in dit verhaal van de presenator. Hij bevestigt dat de bewoners te wei-

nig aandacht krijgen en dat hij het ook veel vindt dat ze zo’n 60 vacatures hebben open-

staan.  

Kwalculatie in casus 2 

De tweede casus werpt licht op een verpleeghuis tijdens de coronacrisis tijdens de eerste co-

rona uitbraak (eind maart t/m half april). De journalisten laten verschillende actoren aan het 

woord komen: een kwaliteitsverpleegkundige, twee verzorgenden, een bestuurder, een be-

woner, een uitvaartondernemer, een verpleegkundige legersergeant en een stagiair militair 

verpleegkundige. Zij vertellen over hun beleving van het werken tijdens de coronacrisis.  

Het artikel bevat verschillende verhalende elementen die prominent naar voren komen en 

soms ondersteund worden met cijfermatige elementen. Ten eerste is dood een belangrijk 

element dat in het hele artikel terugkomt. Er wordt 25 keer gerefereerd aan dit thema. Er 

wordt op macroniveau genoemd dat bijna een derde van de bewoners overleed en er wor-

den verschillende individuele sterfgevallen beschreven waarbij er vaak concrete aantallen 

worden genoemd. Ten tweede is het ziekteproces van corona een centraal element: Ze ge-

ven hem meer morfine voor zijn benauwdheid, en nog meer. Het helpt niet. De man wordt 

steeds onrustiger, benauwder. Steeds vaker zakt hij weg. Zijn borstkas gaat hard op en neer. 

De verpleegkundige voelt dat ze iets moet doen. Even later brengt de huisarts de man in 

slaap, zodat hij zijn gevecht om lucht niet langer bewust hoeft mee te maken. Heel even loopt 

Jorien zijn kamer uit. Als ze terugkomt, vindt ze hem. Hij is overleden, in zijn eentje.  
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Ten derde wordt er verschilde keren aandacht besteed aan de toenemende druk op perso-

neel, zowel op fysiek als op emotioneel niveau, mede doordat er zoveel personeel uitvalt en 

ze het niet meer bij kunnen benen. Tevens wordt er gerefereerd aan het crisisoverleg dat da-

gelijks gevoerd wordt. Een vierde element is de inzet van het leger. De bestuurder vreest dat 

hij de deuren van het verpleeghuis moet sluiten. Hij trekt aan de bel bij de veiligheidsregio 

en zegt precies wat hij nodig heeft: Dus ik zei: we willen negen man, drie verpleegkundigen 

en zes verzorgenden.’ Op vrijdagavond om 8 uur komt het verlossende telefoontje: het leger 

is in aantocht. De militaire verpleegkundigen passen hun werk aan, aan de context van het 

verpleeghuis. Rangen en achternamen zijn niet meer belangrijk en ze zetten hun schouders 

onder het vele werk wat ze moeten verrichten. De emotionele beleving van één van de ser-

geanten en van één stagiair militair verpleegkundige komt verschillende malen aan bod: Ten 

slotte zien we dat de ondergeschikte positie van verpleeghuizen in de media en politiek een 

thema is dat meerdere keren naar voren komt: Het RIVM vindt testen binnen verpleeghuizen 

niet nodig. In de pikorde van de zorg bungelen verpleeghuizen onderaan. Er wordt gewezen 

op de tekorten aan beschermingsmiddelen, het niet kunnen testen, de onbereikbaarheid van 

de GGD en een ambulancebroeder die weigerde een vermoedelijke coronapatiënt mee te 

nemen.  

Naast deze centrale elementen die door het hele artikel verweven zijn, zijn er ook een aantal 

minder prominente elementen waar te nemen. De isolatie van coronapatiënten en de een-

zaamheid waarin sommige patiënten sterven is zo’n element. Daarnaast wordt er ook gere-

fereerd aan de band van het personeel met de bewoners en hun familieleden. Als hij op een 

middag binnenkomt bij een vrouw die af en toe met een schok ademhaalt, voelt hij aan dat 

zijn aanwezigheid hier toch iets langer nodig is. Haar kinderen zitten al rond het bed. Rustig 

spuit hij de vrouw wat morfine in. Nog één keer zuigt ze lucht naar binnen. Dan wordt het stil. 

Hij voelt haar pols. ‘Ik ben bang dat ze is overleden’, zegt hij zacht tegen de familie. (..) ‘Be-

dankt dat je erbij was’, zegt de dochter van de vrouw tegen hem. Ze heeft tranen in haar 

ogen. Een paar dagen later krijgt hij een appje met de overlijdensadvertentie. ‘Onze dank 

gaat uit naar de medewerkers van het verpleeghuis en defensie voor de liefdevolle verzorging 

in deze bijzondere tijden’, staat er. Het ontroert Jack. Ook wordt er gerefereerd aan de finali-

teit van het personeel doordat zij ondanks de zware omstandigheden en werkdruk na blijven 

denken over wat goed is om te doen en graag van betekenis willen zijn. Andere elementen 

die naar voren komen zijn de uitvaartonderneming die naast het verpleeghuis gehuisvest is, 

speculaties over de oorzaken van de coronabrandhaard, het ongewenste bezoek van een Te-

legraafjournalist en de reacties van dorpsgenoten en familieleden op de corona-uitbraak in 

het verpleeghuis.  

Naast de beschreven elementen wordt de tekst onderbroken door foto’s van de actoren (zie 

bijlage). Zij geven de tekst letterlijk een gezicht.  
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De journalisten verbinden de verschillende elementen met elkaar waarbij het ziekteproces 

en de dood een centrale rol speelt. Zij zetten dit stevig neer door het artikel te openen met 

een beschrijving van een verpleegkundige die getuige is van het ziekteproces van een bewo-

ner die uiteindelijk sterft.  

Vervolgens leiden zij het artikel in door de aandacht te vestigen op de impact van de corona-

crisis in verpleeghuizen, waarbij zij stellen dat hierin de media weinig oog voor is. In het arti-

kel wordt de spanning opgebouwd doordat je als lezer op de huid zit van de medewerkers bij 

wie het water aan de lippen staat en je van dichtbij ziet wat de impact van corona is op de 

bewoners en op het personeel. De spanningsboog loopt op totdat het leger te hulp schiet. 

De journalisten verbinden de elementen van het zorgpersoneel en het leger met elkaar 

doordat zij beiden hun schouders er onderwerken, onder grote druk staan en een aanvulling 

zijn in de samenwerking. Het artikel sluit af door nog eenmaal de schijnwerpers te richten op 

het verdriet van de lege plekken maar ook op de inzet van het personeel dat na de heftig-

heid van de crisis veel tijd heeft voor de resterende bewoners en zich voor hen blijft inzet-

ten. Een rode draad in het artikel is dat de beleving van de actoren centraal staat. De journa-

listen geven hun voornamelijk het woord en schetsen een rijk palet aan ervaringen.  

De verschillende elementen monden uit in enkele oordelen. We maken hierbij onderscheid 

in de impliciete oordelen van de journalisten en de expliciete oordelen van de actoren. De 

journalisten hekelen de positie van verpleeghuizen in het maatschappelijk debat. Ze stellen 

dat verpleeghuizen onderaan de pikorde bungelen en ondersteunen dit argument met voor-

beelden van het gebrek aan beschermingsmiddelen en testmogelijkheden en de onbereik-

baarheid van de GGD. Ook wijzen zij op het gesloten karakter van verpleeghuisorganisaties 

die volgens hen normaliter geen openheid van zaken geven. Daarnaast geven zij -weliswaar 

impliciet- een positief oordeel over de zorgmedewerkers en het legerpersoneel. Zij worden 

beschreven als hardwerkende, gedreven krachten die persoonlijk betrokken zijn bij hun werk 

en zich laten raken door alles wat er op hen afkomt.  

De actoren in het verhaal oordelen ook over de positie van het verpleeghuis in het maat-

schappelijk debat en het gebrek aan middelen dat zij tot hun beschikking krijgen. Daarnaast 

noemen zij de situatie tweemaal een horrorfilm. Opvallend hierbij is dat de term horrorfilm 

twee keer gebruikt wordt door verschillende actoren. Mogelijk zijn de actoren samen geïn-

terviewd en hebben zij dit woord van elkaar overgenomen of hebben de journalisten dit 

woord er zelf in gelegd.  

 

4 Vergelijking 

Zoals al eerder genoemd zijn de resultaten van beide kwalculaties verschillend van aard en 

daarom moeilijk te vergelijken. Toch willen een vergelijking maken waarbij we ons richten op 

1) de positionering van de elementen in de casussen en 2) op de verhouding van de 
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verhalende en cijfermatige elementen waarbij we bekijken in hoeverre deze elementen met 

elkaar communiceren.  

In de eerste casus valt het op dat door de positionering van de elementen de directeur 

steeds verder in het nauw wordt gedreven. Hij zegt nog net niet dat hij beter de deuren kan 

sluiten, maar geeft toe dat door personeelsgebrek de bewoners te weinig aandacht krijgen. 

Dit komt mogelijk doordat de presentator steeds specifieker wordt in zijn vragen. Hij vraagt 

eerst naar een verklaring van het personeelsgebrek en de spanningen op een van de loca-

ties. De directeur reageert met een algemene verklaring over de tekorten, maar gaat niet in 

op de oorzaak van die tekorten. De presentator wordt specifieker door het getal twee op 34 

te noemen en door zijn eigen mening niet onder stoelen of banken te steken. Hiermee pro-

beert hij de directeur uit zijn tent te lokken. Hij ondersteunt zijn betoog met het filmpje van 

de medewerker en met voorbeelden uit zijn eigen werkpraktijk. De presentator kiest er be-

wust voor om de elementen op deze wijze te presenteren omdat hij -als het ware namens de 

bewoners en het personeel-, de directeur wil dwingen om de problemen die er spelen onder 

ogen te zien. Het is goed te zien hoe de directeur zich mee laat voeren in het betoog van de 

presentator. De presentator heeft sterke argumenten en is goed voorbereid op het punt dat 

hij wil maken. Had de directeur invloed kunnen uitoefenen op de positionering van en de 

verhouding tussen de elementen? Wellicht had hij zich direct naast de presentator kunnen 

positioneren door de ernst van het probleem te erkennen en te zeggen dat dit hem persoon-

lijk raakt en dat hij dit verder wil onderzoeken. Doordat hij nu op de vlakte blijft en met alge-

mene argumenten komt – zoals het landelijke personeelstekort – blijft hij zelf buiten schot. 

De presentator dwingt de directeur tot erkenning van het probleem waarbij hij steeds meer 

gesloten vragen gaat stellen om zijn punt te maken.  

Als we kijken naar de verhouding van cijfermatige elementen en narratieve elementen valt 

het op dat cijfers een prominente rol spelen in de casus. Het lukt de directeur niet goed de 

narratieve vaardigheden in te zetten die nodig zijn om de cijfers te bevragen en te onder-

zoeken welke verhalen er achter de cijfers schuilgaan. De presentator presenteert de cijfers 

als dramatisch en baseert zich op de anonieme medewerker die zijn/haar beklag doet. De 

directeur zegt slechts dat hij het cijfer twee op 34 niet direct thuis kan brengen. Hierbij val-

len drie dingen op. Ten eerste de vraag of het terecht is dat op basis van het cijfer ‘twee op 

34’ de zorg op locatie als onverantwoord te bestempelen en aan te sturen op sluiting van de 

locatie? Het cijfer ‘twee op 34’ wordt als een schrikbeeld weergegeven en op basis van dit 

cijfer worden er allerlei conclusies getrokken. Als het cijfer ‘vier op 34’ was geweest, dan had 

er niemand aan de bel getrokken, maar als die vier medewerkers de kantjes ervan af zouden 

lopen, was de kwaliteit van zorg misschien nog wel slechter geweest. In die zin zijn cijfers los 

uit hun context gezogen misleidend omdat ze sturend zijn zonder de context goed te begrij-

pen. Ten tweede valt het op dat de directeur in zijn reactie niet achter zijn personeel gaat 

staan. Hij distantieert zich van hoe de presentator de zaken voorstelt door te stellen dat hij 

het cijfer niet kan thuisbrengen, maar hij gaat niet in op de emotie en het verhaal van één 
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van zijn medewerkers. Eigenlijk blijft de directeur zelf ook hangen aan het cijfer waarbij het 

verhaal van de medewerker negeert. Ten derde valt op dat de presentator zelf met cijfers op 

de proppen komt over zijn eigen verpleeghuis. De directeur had ook kritische vragen kunnen 

stellen over deze cijfers. De cijfers drie op tien zeggen weinig omdat je niet weet wat voor 

doelgroep er bediend wordt, in welke regio het verpleeghuis staat en het zegt ook niets over 

de kwalificatie van de zorgmedewerkers.  

In de tweede kwalculatie valt het op dat de elementen zorgvuldig opgebouwd zijn waardoor 

je als lezer meegenomen wordt in de impact die de coronacrisis heeft gehad in het verpleeg-

huis. Al in de eerste alinea krijg je een beeld van het dramatische ziekteverloop met de dood 

tot gevolg, maar ook van een verpleegkundige die zich volledig inzet voor de patiënt en die 

persoonlijk geraakt wordt door het lijden en sterven. Het hele artikel door word je steeds 

weer op deze centrale elementen gewezen. Hierdoor word je als lezer met je neus op de fei-

ten geduwd van het verschrikkingen die plaats vonden, maar zie je die verschrikkingen 

steeds door de ogen van het zorg- en legerpersoneel dat zich volledig heeft ingezet. Dit 

beeld wordt versterkt doordat er grote indringende portretfoto’s zijn opgenomen van voor-

namelijk zorgpersoneel. Hierdoor wordt het personeel op geen enkele wijze veroordeeld 

voor de toename van de besmettingen en sterfgevallen. Het enige oordeel wat geveld wordt 

wijst richting een falend overheidsbeleid. Het is knap dat de journalisten over een precair 

onderwerp zo’n uitgebalanceerd artikel hebben geschreven. Als zij bijvoorbeeld minder de 

persoonlijke beleving van de zorgmedewerkers hadden meegenomen, maar slechts de na-

druk was gelegd op de vele besmettingen en sterfgevallen, was er mogelijk een heel ander 

beeld ontstaan. 

In de tweede kwalculatie worden ook schrikbarende cijfers genoemd: Bijna één derde van de 

bewoners van het verpleeghuis sterft ten gevolge van corona. De treffende metafoor van 

een slagveld is toepasselijk: er sterven het dorp drie keer zoveel mensen als tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en de hulp van het leger moet voorkomen dat het verpleeghuis haar 

deuren sluit. Toch hebben de cijfers in deze casus niet de overhand. Dit komt omdat de cij-

fers die genoemd worden – die meestal over besmettingen en overledenen gaan – vaak ge-

noemd worden in de citaten van de actoren. Ze worden dus op noemer gebracht in de con-

text van het verhaal dat actoren willen vertellen. Dit zorgt ervoor dat de cijfers en de verha-

len met de foto’s met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. Als de journalisten een 

andere werkwijze hadden gehad en bijvoorbeeld in plaats van de foto’s tabellen met be-

smettingen en sterftecijfers hadden geplaatst, was het een artikel van een hele andere aard 

geweest waarbij de lezer de cijfers zelf had kunnen transporteren en interpreteren buiten de 

context zonder recht te doen aan de verhalen van de actoren.  
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5 Conclusie 

In het verantwoorden van kwaliteit van zorg is het van belang om zowel de kwantitatieve als 

kwalitatieve elementen mee te nemen en te onderzoeken wat deze elementen gezamenlijk 

zeggen over kwaliteit. Het concept kwalculatie brengt verschillende betekenissen zowel kwa-

litatief als kwantitatief op noemer om gezamenlijk een (kwaliteits)oordeel te vormen over 

een bepaalde situatie. Hierbij is het belangrijk om zorgvuldig naar de verschillende elemen-

ten te kijken en te bezien hoe deze elementen met elkaar in verbinding staan en tot welke 

oordelen of conclusies dit leidt. In dit artikel hebben we twee casussen uit de media opgevat 

als het resultaat van kwalculatie en onderzocht hoe deze casussen opgebouwd zijn en hoe 

de verschillende elementen met elkaar communiceren. We hebben ingezoomd op de narra-

tieve en cijfermatige elementen. In de eerste casus viel het op dat de cijfermatige elementen 

op de voorgrond stonden en leidend waren in het gesprek. Hierin kwam aan het licht dat de 

cijfers die genoemd werden transporteerbaar waren naar andere contexten, waardoor er 

een hard oordeel geveld kon worden over de directeur en zijn zorgorganisatie. Wellicht was 

het oordeel genuanceerder geweest als de elementen anders geordend waren en als er 

meer narratieve elementen waren toegevoegd. Een voorwaarde hiervoor is dat de actoren 

over narratieve vaardigheden beschikken en zowel hun eigen beleving meenemen in het ver-

haal als serieus de beleving van de andere actoren onderzoeken. Doordat de directeur zelf 

niet liet merken wat de aanklacht van de presentator met hem deed en doordat hij zich niet 

persoonlijk betrokken toonde bij de zorgmedewerker bleef het gesprek algemeen van aard 

en kreeg het alarmerende cijfer een groot podium terwijl dit mogelijk onvoldoende recht 

deed aan de zorgpraktijk.  

In de tweede casus viel het op dat de cijfers in verhouding stonden met de verhalen en de 

foto’s. Dit kwam doordat in het hele artikel de beleving van de actoren meegenomen wordt 

en dat de meeste cijfers geciteerd worden uit verhalen van de actoren. De cijfers, verhalen 

en de foto’s vormen op die manier een rijk en genuanceerd palet. De tweede casus is dan 

ook een voorbeeld van hoe het resultaat van een evenwichtige kwalculatie eruit zou kunnen 

zien, omdat de narratieve, cijfermatige en beeldende elementen een uitgebalanceerd beeld 

geven van de zorgpraktijk. Dit levert een kwaliteitsbeeld op dat niet gedomineerd wordt 

door één element en zo recht doet aan de complexe werkelijkheid en de beleving van de be-

trokkenen. 
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7 Onderzoeksvoorstel voor fase 2 

Guus Timmerman, Elizabeth van Dis en Marjanneke Ouwerkerk, 30 juli 2021 

 

1 Inleiding 

De laatste stap van fase 1 – de verkenning – is het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel 

voor fase 2: de pilots. Centraal in fase 2 staat het ontwikkelen en vullen van (1) het docu-

ment dat we de Narratieve Kwaliteitsmomentopname (NKmo) zijn gaan noemen, en van (2) 

het dossier dat daaraan ten grondslag ligt (zie het schema hieronder). Dit betekent dat deze 

fase 2 onderzoeks-, leer- en ontwikkelcomponenten heeft. Vandaar dat zowel onderzoekers 

als leerbegeleiders van Stichting Presentie betrokken zijn. Als onderzoek is het hele proces te 

karakteriseren als een gemixt handelingsonderzoek, gericht op zowel (1) het ontwikkelen 

van een bepaalde manier van doen als (2) het vergaren van kennis over narratieve verant-

woording. In termen van exemplarisch handelingsonderzoek gaat het hier om de implemen-

tatiefase, na de verkennende en de terugkoppelfase die we in fase 1 van dit onderzoek heb-

ben doorlopen.48 

 

 
48 Zie Harry Coenen, Ben Valkenburg & Marianne Coenen-Hanegraaf. Exemplarisch handelingsonderzoek (2e, 

herziene uitgave). Utrecht: Van Arkel, 2012. 
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Voordat we het onderzoeksvoorstel presenteren (in paragraaf 3), lichten we eerst een aantal 

bouwstenen toe (in paragraaf 2). 

 

2 Bouwstenen 

Met het oog op het maken van de NKmo hebben we een aantal keuzes gemaakt die de 

bouwstenen leveren voor het onderzoeksvoorstel. 

Bouwsteen 1: Het team als basale verantwoordingsinstantie 

De basis van de NKmo is het teamperspectief op een zestal ‘casussen’. Aan het onderzoek in 

fase 1 hielden we over dat het ons inderdaad gaat om het teamperspectief en niet om het 

bewonersperspectief op zichzelf of het naastenperspectief op zichzelf of het medewerkers-

perspectief op zichzelf. Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat in het teamperspectief zo-

veel mogelijk alle perspectieven worden meegenomen. Vooral het perspectief van de bewo-

ner en diens naasten vraagt daarbij aandacht. Het is niet vanzelfsprekend dat een team dat 

perspectief als onafhankelijk perspectief ook echt meeneemt (hierop komen we verderop 

terug). 

De voorbereiding van het gesprek zal voor een groot deel gericht moeten zijn op het ophalen 

van de verschillende perspectieven voor het teamgesprek en het vastleggen ervan in het 

dossier. Ook het medewerkersperspectief is meervoudig. Niet alleen de arts en de verpleeg-

kundige, maar ook de verzorgende en de helpende, de activiteitenbegeleider en de ergothe-

rapeut, de koffiemedewerker en de schoonmaker, de fysiotherapeut en de geestelijk verzor-

ger. Niet dat altijd per se alle perspectieven moeten worden opgehaald en in het gesprek 

worden ingebracht. Ook hier kan en zal geleerd worden: welke perspectieven moeten we er-

bij betrekken om een goed beeld te krijgen van de verleende zorg? 

We nemen dus het team van zorgverleners dat in de betreffende organisatie de meest ba-

sale zorgeenheid is als de meest basale verantwoordingseenheid. Uiteraard moet elke pro-

fessional bereid en in staat zijn tot verantwoording van de kwaliteit van zijn of haar werk, 

maar dat gebeurt onderling en in het team. Aangezien het in dit project gaat over een ma-

nier van verantwoorden die ook van betekenis is voor de verantwoording van de organisatie 

aan de inspectie, kiezen we hier het team als het begin van de verantwoording. Wie precies 

tot het team behoren – of daartoe ook de behandelaren behoren, bijvoorbeeld – moet lo-

kaal vastgesteld worden, wellicht zelfs per casus. 

Na fase 1 denken we dat we van een team niet kunnen en moeten vragen om een verhaal te 

maken. We kunnen wel vragen om een teamgesprek te voeren dat we als een ‘kwalculatie’ 

opvatten.49 Concreet vragen we van een team om een vorm van casusbespreking te houden 

waarin allerlei verschillende deelperspectieven en allerlei verschillende soorten kennis aan 

 
49 Zie hoofdstuk 4 voor het begrip ‘kwalculatie’. 
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bod komen, naast elkaar gezet worden en met elkaar in gesprek gebracht worden. Daar 

hoeft niet per se één eenduidige conclusie uit voort te komen. Na afloop hoeft niet iedereen 

op één lijn te zitten. Als elk teamlid dat deelneemt na afloop maar meent dat alles, in alle re-

delijkheid, van alle kanten is bekeken, bevraagd en besproken – inclusief het eigen perspec-

tief en het bewonersperspectief. Een voorwaarde voor zo’n casusbespreking is dat er een 

veilig en narratief-reflectief klimaat heerst waarin deelnemers met een lerende houding naar 

de casus kunnen kijken. 

Bouwsteen 2: Wat we bedoelen met een ‘casus’ 

Met ‘casus’ bedoelen we niet per se een probleemgeval of een problematische situatie 

waarover een MDO, een moreel beraad of een kwaliteitsberaad zou moeten worden georga-

niseerd. Met ‘casus’ bedoelen we meer de zorg van het team voor een bepaalde bewoner, 

inclusief diens naasten, of de zorg voor een groep bewoners met een bepaald kenmerk (bij-

voorbeeld de Coronapatiënten onder de bewoners). Dat kan een bepaalde situatie zijn die 

concrete vragen oproept, maar op voorhand ligt het meer voor de hand om te denken aan 

wat er gedurende een zekere tijd aan zorg is verleend aan een bewoner of een groep van be-

woners. In ons denken over narratieve verantwoording staat het cultiveren van kwaliteitsbe-

wustzijn centraal. Dat betekent dat ook het leren van het team essentieel is, ook wat betreft 

de aard, de omvang en de beschrijving van de casussen in de NKmo. 

Bouwsteen 3: Een verscheidenheid aan casussen 

Het getal zes is ingegeven door de wens om te benadrukken dat voor zinvolle verantwoor-

ding enige diversiteit van verhalen nodig is: soms over waar het misgaat, maar zeker ook 

over waar het goed gaat mag het in verantwoording gaan. Het is van belang om dit te bena-

drukken – ook om het team zich comfortabel te laten voelen bij dit proces. Aan de andere 

kant helpt het ook niet om alleen maar verhalen te vertellen over waar je het als team goed 

hebt gedaan. Vandaar het streven om drie verhalen te laten vertellen over een casus waarin 

naar het aanvoelen van het team goede zorg is verleend, twee over een casus waarvan is ge-

leerd, en een over een casus waarin naar het aanvoelen van het team echt geen goede zorg 

is verleend. Het gaat hier om het aanvoelen van het team, het onderbuikgevoel, de morele 

intuïtie (‘Ja, daar hebben we het wel goed gedaan’), niet het reflexief, moreel oordeel (‘Alles 

nog eens afgewogen hebbende, is dit ons definitief oordeel’). We tappen hiermee dus de 

morele intuïtie van het team af zonder die vast te pinnen als het moreel oordeel waarop het 

team is af te rekenen: ‘Jullie dachten dus dat dit goede zorg was, maar nu blijkt…’. Die (feil-

bare) morele intuïtie is onderdeel van het kwaliteitsbewustzijn dat we met dit project willen 

helpen cultiveren. 

Aandachtspunten: 

(1) Het ingewikkelde is dat narratief onderzoek juist het opschorten van oordelen betekent. 

Dus eerst maar eens vertellen – wat is er nou eigenlijk gebeurd en wat heeft wie daarin 
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gedaan en wat is wie daarin overkomen? – en het vertelde te onderzoeken op betekenis-

sen – wat betekende dat voor de bewoner en zijn naasten en wat betekende dat voor de 

betrokken medewerkers en de organisatie? 

(2) Het ingewikkelde is ook dat welke casus je ook onder de loep neemt, er altijd wel iets is 

dat niet zo goed gaat. Daarvan kun je leren en teams zullen mogelijk geneigd zijn om in 

de casus waarover ze praten juist daarnaar op zoek te gaan. Dat is prima, maar daardoor 

mag niet van tafel verdwijnen wat wel degelijk goed is gegaan en goed is gedaan. 

(3) Het is zeker niet zo dat alle teamleden altijd hetzelfde over een situatie denken. Zo kan 

iemand, anders dan de anderen, helemaal niet vinden dat het in de betreffende casus 

allemaal goed is gegaan – of zelfs het tegendeel: slecht. Voor een goed verhaal zijn te-

genstemmen onontbeerlijk. Daarnaar moet men in narratief onderzoek altijd uitdrukke-

lijk op zoek. 

Hier ligt een belangrijke taak voor de procesbewaker/ gespreksleider, d.w.z. degene die de 

teamgesprekken in het kader van dit traject gaat (helpen) voorbereiden, leiden en verslag-

leggen, namelijk om het moreel oordeel zo lang mogelijk op te schorten zonder daarmee de 

initiële morele intuïtie van tafel te vegen. 

Bouwsteen 4: Narratief onderzoek (narrative inquiry) van begin tot eind 

In dit voorstel is op allerlei momenten sprake van ‘narratief onderzoek’ (narrative inquiry). 

Hiermee wordt niet een bepaalde vorm van wetenschappelijk onderzoek bedoeld, maar een 

vorm van onderzoekend omgaan met informatie, inschattingen en verhalen van en over be-

woners en naasten die de verhalende aspecten ervan (narrativiteit) respecteert, behoudt en 

serieus neemt. Een vorm dus die niet alleen onderzoekt wát wordt verteld, maar ook door 

wie, aan wie, waar en wanneer en waarom. Dus niet alleen de inhoud, maar ook de verteller, 

het publiek, de gelegenheid en het doel. En die bij het onderzoek naar de inhoud niet alleen 

is geïnteresseerd in feitelijkheden, maar ook zoekt naar verhaallijnen, keerpunten, meer-

stemmigheid, emoties, betekenissen. Niet alleen bij volwaardige verhalen, maar ook bij 

kleine, fragmentarische uitingen: fragmentarische zinnen, enkele woorden, geluiden, geba-

ren, houdingen, enzovoort. Deze aandacht voor narrativiteit is voor goede zorg, voor kwali-

teit van zorg en voor verantwoording van groot belang omdat mensen verhalenvertellers zijn 

over wie verhalen worden verteld. Bewoners en hun naasten zijn verhalenvertellers over wie 

(meerdere en meerstemmige!) verhalen worden verteld; professionals zijn dat ook. Aan-

dacht voor narrativiteit bij verantwoording vergroot ook de betrokkenheid van professio-

nals: hún verhalen zijn van belang. De sturende vraag bij deze aandacht voor narrativiteit is: 

wat vertelt dit verhaal of deze uiting over hoe het binnenperspectief, de ervaring, de leefwe-

reld is van degene die mij door dit verhaal of deze uiting uitnodigt zijn of haar leefwereld (of 

dat van degene over wie het verhaal gaat) binnen te treden? Dat is voor verantwoording van 

kwaliteit van zorg van belang omdat het recht doet aan dat zorg wordt gegeven in de leefwe-

reld van de bewoner en, wil het goede zorg zijn, in de leefwereld van de bewoner van 
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betekenis moet zijn. Aandacht voor narrativiteit ontsluit dus aspecten van goede zorg die op 

andere, meer objectiverende manieren niet zo gemakkelijk ontsloten, soms zelfs verhuld 

worden. In een (team)gesprek betekent narratief onderzoek dat als informatie, een mening 

of een oordeel wordt gegeven (‘Mevrouw was verward’, ‘Meneer was onbereikbaar’), wordt 

gevraagd: ‘Vertel eens: waar en hoe trof je haar aan, wie waren er ook, wat was net daar-

voor gebeurd, wat deed en zei jij, hoe werd daarop gereageerd, wanneer ging je weer weg, 

hoe was meneer er toen aan toe, enzovoort, enzovoort.’ 

Bouwsteen 5: Het Zorgethisch model van kwaliteitsontdekking (ZEMKO) 

De achtergrond van heel dit onderzoek is het door Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) ont-

wikkelde ‘Zorgethisch model voor kwaliteitsontdekking’ (ZEMKO, zie het schema op de vol-

gende pagina).50 Het ZEMKO: 

- hanteert vier invalshoeken om kwaliteit te ontdekken: zorgontvanger (en diens naas-

ten), zorgverlener, zorgorganisatie en systemische context; elke invalshoek is in vier 

aspecten uiteengelegd, 

- stelt dat de ondersteuning van de professional(s) en de organisatie is gericht op het 

verminderen van de ‘opgaven’ (dat zijn concrete worstelingen, dringende vragen en 

prangende kwesties die iemand in zijn of haar dagelijkse leven bezighouden) van de 

zorgontvanger en diens familieleden en naasten, 

- formuleert als uiteindelijke bedoeling dat met de gegeven zorg en ondersteuning 

wordt bijgedragen aan dat de zorgontvanger (en zijn naasten) zich (opnieuw) bevre-

digend kan (kunnen) verhouden tot de fragiliteit van het bestaan. 

In het verlengde van het ZEMKO zijn allerlei werkbladen ontwikkeld voor kwaliteitsdoorlich-

ting, ook vanuit zorgcasuïstiek.51 

Centraal in dit model staat het perspectief van de bewoner en diens naasten. In het teamge-

sprek dat wij voor ogen hebben, krijgt dit perspectief expliciet aandacht. De praktijk leert dat 

het niet zomaar vanzelfsprekend is dat een team dit perspectief goed in beeld heeft. Terwijl 

we met het narratief verantwoorden juist de meerwaarde zien in het optimaal tot verhaal 

brengen van alle perspectieven. Het vraagt daarom speciale aandacht om de bewoner en 

diens familie en naasten in het teamgesprek zelf aan het woord te laten komen of een van 

de teamleden als het ware in de huid van de bewoner en/of diens naasten te laten kruipen 

en van daaruit dit perspectief te laten verwoorden. In de bijlage wordt een handreiking ge-

daan voor het voeren van een dergelijke teamgesprek, bijvoorbeeld door de vraag te probe-

ren te beantwoorden: ‘Wat zouden de bewoner en diens naasten vertellen over hoe goed de 

zorg is?’. Het zou mooi zijn als het voeren van deze soort van teamgesprekken onderdeel 

 
50 Zie Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker), De ontdekking van kwaliteit (2018). 
51 Zie Baart, De ontdekking van kwaliteit (2018), p. 247-254. 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 82 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

wordt van een bredere cultuur van (team)reflectie op het eigen werk. Het is de bedoeling 

dat het werken aan de NKmo bijdraagt aan een narratief-reflectieve cultuur en vice-versa. 

 

Bouwsteen 6: Aansluiten bij wat er al is 

Waar dat kan, willen we zoveel mogelijk aansluiten bij in de organisatie reeds gangbare prak-

tijken van kwaliteitsdoorlichting, leren, verbeteren en verantwoorden. In het bijzonder gaat 

het dan om spiegelgesprekken (Evean), klant-/familiearena’s (Icare) en kwaliteitsberaden 

(Zorgbalans). We beschrijven ze verderop kort. Waar deze gespreksvormen goed functione-

ren en regelmatig plaatsvinden, moeten ze niet per se worden vervangen door de ‘Narra-

tieve Verantwoordingsteamgesprekken’ zoals we die in dit onderzoekstraject voor ogen heb-

ben, maar kunnen ze er in opgenomen worden. De kwestie is dan hoe er van zo’n spiegelge-

sprek, familiearena of kwaliteitsberaad een zodanig verslag kan worden gemaakt dat het 

‘narratieve werk’ en de ‘kwalculatie’ zichtbaar zijn (dus met behoud van narrativiteit)52, en 

het verslag kan functioneren in het kader van narratieve verantwoording (dus voldoende 

verhalend – en daarmee narratief onderzoekbaar – en tegelijk ook begrijpelijk voor wie geen 

deel uitmaakte van waarvan verhaald wordt – in die zin ‘transporteerbaar’). En vervolgens is 

de vraag door welke gesprekken deze verslagen dan moeten worden aangevuld om tot een 

voldoende brede basis voor de NKmo te komen. We bespreken de verschillende vormen 

hieronder kort met het oog op hun betekenis voor dit onderzoeksproject. 

 
52 Zie hoofdstuk 4 voor de begrippen ‘narratief werk’ en ‘kwalculatie’. 
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Evean: Spiegelgesprekken 

Bij Evean worden spiegelgesprekken gehouden. Een spiegelgesprek is een gesprek in drie 

rondes: (1) bewoners en hun eerste contactpersonen praten in de binnenkring met een on-

afhankelijke gespreksleider n.a.v. de vraag ‘wat gaat goed en wat kan beter?’; de medewer-

kers zitten er in de buitenkring omheen en luisteren, (2) iedereen komt in een grote kring zit-

ten, de medewerkers stellen vragen bij en reageren op wat ze in de eerste ronde hebben ge-

hoord, en vervolgens wordt er met elkaar minstens een concreet verbeterpunt benoemd 

waaraan de komende tijd zal worden gewerkt, en (3) de medewerkers praten met de ge-

spreksleider na over hun leerpunten.53 De gespreksleider draagt zorg voor een veilige sfeer 

en het voorkomen van discussies. En dat de bewoners en hun familie in de eerste ronde in-

derdaad ook de vraag ‘wat gaat er goed?’ beantwoorden en de medewerkers in de tweede 

ronde niet in de verdediging schieten. Het grote voordeel van dit soort gesprekken, ook voor 

ons traject, is dat het perspectief van bewoners en hun familie volop aan bod kan komen. 

Het nadeel, ook voor ons traject, is dat zij daarmee ook de agenda van het gesprek bepalen. 

Omdat de gesprekken gericht zijn op leer- en verbeterpunten, zijn de verslagen nogal oplos-

singsgericht en weinig verhalend. 

Icare: Familiearena’s 

Bij Icare vinden extramuraal klantarena’s en intramuraal familiearena’s plaats. Een klant- of 

familiearena is ook een spiegelgesprek met cliënten of families in de binnenkring en naast de 

medewerkers ook vertegenwoordigers van de behandeldienst, vrijwilligers en een lid van de 

cliëntenraad. Ten behoeve van de eerste ronde is er een vragenlijst. In de tweede ronde 

wordt er ook ruimte geboden voor het stellen van vragen aan elkaar. Bij Icare wordt ook ge-

werkt met Zorgleefplanbesprekingen waarvan het ‘waarderingsgesprek’ een onderdeel is. 

Het waarderingsgesprek is ‘primair bedoeld voor de zorgteams en verschaft hen actueel in-

zicht in zowel de positieve als minder positieve waardering van de individuele cliënt’. Bij een 

voor de medewerkers ingrijpende, nare, ongewenste of traumatische gebeurtenis is voor-

zien in collegiale opvang (peer support). Het komt voor dat een casus die in een waarderings-

gesprek of zelfs meerdere gesprekken is besproken, alsnog in een familiearenabijeenkomst 

wordt ingebracht. Dat wordt als dubbel werk ervaren. 

Zorgbalans: Kwaliteitsberaden 

Bij Zorgbalans worden kwaliteitsberaden gehouden die worden begeleid en geleid door staf-

leden van Stichting Presentie (i.h.b. Jan den Bakker) en waarin het Zorgethisch model voor 

Kwaliteitsontdekking (ZEMKO) wordt gebruikt. Boven hebben we al aangegeven dat het 

ZEMKO ook in dit onderzoek en dus ook bij de Narratieve Verantwoordingsteamgesprekken 

zoals we die in dit traject voor ogen hebben, een belangrijke rol vervult. Zonder die laatste 

 
53 Zie Maria Mul en Yolande Witman, Spiegelbijeenkomsten. Methode voor feedback van patiënten (2e herziene 

druk: 2009) en http://www.stichtingspiegelbijeenkomsten.nl/. 
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uit te willen spelen tegen de ‘ZEMKO-kwaliteitsberaden’, zetten we de (gradueel op te vat-

ten) verschillen op een rij in onderstaande tabel: 

 ZEMKO-kwaliteitsberaad NV-teamgesprekken 

Naar aanleiding van: Een moeilijke kwestie Een casus als voorbeeld van 

zorg zoals het team die ver-

leent 

Wat zichtbaar wordt 

gemaakt: 

Hoe het de bewoner en diens 

familie is vergaan en wat het 

aandeel van de zorgverlening 

daarin is geweest 

Wat het team heeft gedaan en 

wat daarvan de betekenis is 

voor de bewoner en diens fami-

lie 

Primair doel: Leren Verantwoorden 

Begeleiding: Extern Intern 

Eigenaar: Initiatiefnemer tot het beraad Team 

Deelnemers: Wie nodig zijn voor een goede 

bespreking van deze kwestie: 

alle betrokken zorgverleners, 

soms ook familieleden; bij een 

verticaal beraad ook leidingge-

venden en bestuurder 

Een goede vertegenwoordiging 

van het team, zo mogelijk ook 

bewoner(s) en familieleden 

Cultiveren van kwali-

teitsbewustzijn: 

In het beraad In het gesprek, maar ook tus-

sen de zes gesprekken, in het 

verticale gesprek en tussen de 

ene NKmo en de volgende 

Duur: 2-3 Uur Maximaal 1 uur, denken we 

Verslaglegging: Zoals nuttig is voor het vast-

houden van wat is geleerd 

Zo, dat het ‘narratieve werk’ en 

de ‘kwalculatie’ zichtbaar zijn 

en het kan functioneren in het 

kader van narratieve verant-

woording 

De teamgesprekken die wij in dit onderzoeksvoorstel voorzien, verschillen van de in de orga-

nisaties gangbare gesprekken. Waar zo’n gangbaar gesprek tot een verslag leidt dat vol-

doende verhalend en voldoende transporteerbaar is, kan dat gesprek een van de zes ge-

sprekken zijn voor de NKmo. 

Bouwsteen 7: Procesbewaker/gespreksleider 

De verantwoordelijkheid voor voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van de zes ge-

sprekken ligt bij een procesbewaker/ gespreksleider die niet deel uitmaakt van het team 

maar ook niet te ver van het team vandaan staat. Per organisatie en misschien ook wel per 

locatie en per team moet bekeken worden wie dat het beste kan doen, bijvoorbeeld de 

teamleider, de kwaliteitsverpleegkundige, de geestelijk verzorger, de kwaliteitsmedewerker. 

Het leiden van het gesprek en het ondersteunen van de voorbereiding vraagt om iemand die 

zorgverlening en verantwoording, verticale en horizontale verantwoording, reflectie met het 
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oog op kwaliteit en reflectie met het oog op verantwoording weet te onderscheiden – zon-

der die per se te scheiden – én op elkaar te betrekken. Deze procesbewaker/ gespreksleider 

moet goed snappen wat de bedoeling van deze zes gesprekken is, veiligheid bieden, het 

team uitnodigen en zo nodig uitdagen te vertellen, en attent zijn op meerstemmigheid. Dat 

zal enige instructie en misschien ook wel oefening vergen. 

Bouwsteen 8: Het ‘verticale gesprek’ 

Verantwoording gebeurt in de eerste plaats door betrokken professionals aan elkaar – in de 

situatie zelf, in het onderlinge gesprek, in het teamgesprek – terwijl ze de kwaliteit van zorg 

bewaken, doorlichten, bevorderen. Zo ontstaat in het doen kwaliteit en wordt kwaliteitsbe-

wustzijn bevorderd. Naast deze primaire, horizontale verantwoording is er ook een secun-

daire, verticale verantwoording, waarbij professionals verantwoording afleggen aan ande-

ren, buiten het team en op andere niveaus in de organisatie. Zo wordt het nadenken over 

kwaliteit en het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn geborgd.54 Dit ‘verticale gesprek’ is voor 

te stellen als een trap met meerdere treden. Een eerste trede is het collegiaal gesprek over 

de zes casussen van het team dat die casussen heeft aangeleverd, met een ander team op 

dezelfde locatie. Een tweede trede is het gesprek van het team met bijvoorbeeld de locatie-

manager. Een derde trede is het gesprek over de zes casussen door de locatiemanager met 

de directeur of de bestuurder. Een laatste trede is het gesprek over de zes casussen door de 

Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. Er zal per locatie moeten worden uitgezocht uit 

welke treden, naast het gesprek met een tweede team, het verticale gesprek kan bestaan. 

Bouwsteen 9: Twee keer 

In het onderzoeksvoorstel stellen we voor om het team het proces van het maken van een 

NKmo twee keer te laten doorlopen. Dit is niet bedoeld om de aanpak te perfectioneren. Het 

is bedoeld om na te gaan of aan de tweede NKmo is af te lezen dat er van het maken van de 

eerste NKmo en sindsdien door het team is geleerd. Worden er andere verhalen verteld, 

kleinere bijvoorbeeld, of minder succesvolle? Gaan de verhalen ergens anders over? Worden 

ze anders verteld? Worden andere woorden gebruikt? Belangrijker dan of een team altijd 

het goede doet, is of een team leert, vasthoudt wat het leert, zich ontwikkelt enzovoort. Dit 

veronderstelt overigens niet dat het team bij het maken van de tweede NKmo uit precies de-

zelfde mensen bestaat, maar wel dat er een zekere continuïteit is in de samenstelling, orga-

nisatie, inbedding en visie van het team. Het vergelijken van de twee opeenvolgende NKmo’s 

is ook van belang met het oog op de opschaalbaarheid tot en met de inspectie en het daar-

voor mogelijk noodzakelijke gebruik van data mining-technieken. 

Bouwsteen 10: Een ‘teamduo’ 

Om de ervaring met deze manier van verantwoorden breder op te laten doen dan door één 

team per locatie, stellen we voor per locatie twee teams te zoeken die mee willen doen: 

 
54 Zie hiervoor: Baart, De ontdekking van kwaliteit (2018), p. 240, 284, 287 en 290. 
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team A en team B. Team A voert als eerste zes teamgesprekken en vervolgens over de ver-

slagen ervan een gesprek met team B. Dat gesprek wordt meegenomen in het opstellen van 

de NKmo (NKmo A1). In de tijd tussen de eerste ronde van het maken van een NKmo door 

team A en de tweede ronde, voert team B zes teamgesprekken. Over de verslagen ervan 

voert team B een gesprek met team A. Dit wordt meegenomen in het opstellen van NKmo 

B1. Het project wordt afgerond met een tweede ronde voor team A – na een tussenliggende 

periode van 2 jaar – resulterende in NKmo A2. Daarin spreekt team A weer met team B over 

de tweede verzameling van zes casussen. Het voorstel voorziet niet in het opstellen van 

NKmo B2. Door twee teams bij deze manier van verantwoorden te betrekken, vergroten we 

het effect op het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn in de hele organisatie. 

Bouwsteen 11: Opschaalbaarheid 

In dit onderzoek gaat het erom een manier van doen te ontwikkelen voor narratieve verant-

woording op het niveau van de organisatie en uiteindelijk op het niveau van de inspectie. Die 

manier van doen moet doenlijk zijn voor teams, maar ook voor de RvB en uiteindelijk voor 

de inspectie. Vandaar dat de vraag naar de opschaalbaarheid van deze manier van doen 

vanaf het begin onder ogen moet worden gezien. Het heeft geen zin iets te ontwikkelen 

waarvan we van tevoren weten dat het uiteindelijk niet haalbaar is om op grote schaal te 

gaan hanteren. In deze fase van dit onderzoek testen we een manier van doen waarbij ver-

halen van een team tot op het niveau van de RvB worden besproken. Deze manier van doen 

vergt aardig wat van een team maar staat ook in het teken van leren, verbeteren en het cul-

tiveren van kwaliteitsbewustzijn. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat alle teams van een 

organisatie dit eens in de 3 jaar gaan doen en dat de RvB daarover telkens in gesprek gaat. 

Maar dat is ook niet nodig. Als er een cultuur is waarin het cultiveren van kwaliteitsbewust-

zijn vanzelfsprekend is, dan kan er bijvoorbeeld ook gewerkt wordt met toerbeurten en 

steekproeftrekking. En werken met toerbeurten en steekproeftrekking kan ook voldoende 

zijn voor het bevorderen van een dergelijke cultuur. Wat voor het opschalen naar een hele 

organisatie nodig is, gaan we uitzoeken in fase 3. Daarbij kunnen, naast toerbeurten en 

steekproeftrekking, wellicht ook data mining-technieken en de werkwijze van nieuwsaggre-

gatoren zoals Emerce en Drimble een rol vervullen. Verhalen zullen echter verteld moeten 

worden, ook op het niveau van de RvB en uiteindelijk van de Inspectie. Daarvoor zijn goede 

verhalen nodig en daarover gaat het in deze fase van het onderzoek. 

Samenvattend: hierboven hebben we voorgesteld – met allerlei lokaal uit te zoeken vragen 

erbij – het team als de basale verantwoordingsinstantie te nemen en het meteen te koppe-

len aan een tweede team in een zogenaamd teamduo; het begrip casus breed op te vatten 

en te streven naar een verscheidenheid aan casussen in de NKmo; voortdurend het verha-

lende (narrativiteit) naar boven te halen, te behouden en recht te doen; het Zorgethisch mo-

del voor kwaliteitsontdekking (ZEMKO) als analysemodel te hanteren; gebruik te maken van 

wat er in de deelnemende organisaties al gebeurt aan kwaliteitsdoorlichting, leren, 
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verbeteren en verantwoorden; in te zetten op een goede procesbewaker en gespreksleider; 

ook het (getrapte) verticale gesprek tot en met het gesprek van de RvB met de RvT te voe-

ren; en het proces twee keer met hetzelfde team te doorlopen. Met deze bouwstenen heb-

ben we voor fase 2 een onderzoeksvoorstel ontwikkeld. 

3 Het onderzoeksvoorstel 

Het onderzoeksvoorstel voor fase 2, de pilots, verdeelt deze fase in zes subfases A t/m F. het 

bevat zowel onderzoeks- als leer- en ontwikkelcomponenten. Vandaar dat zowel onderzoe-

kers als leerbegeleiders van Stichting Presentie betrokken zijn. In een aparte bijlage werken 

we dit onderzoeksvoorstel uit naar een tijdsplanning en naar de benodigde menskracht en 

financiën. De beschrijving van dit proces is nog heel globaal omdat veel lokaal moet worden 

uitgezocht, vormgegeven en ontwikkeld. 

A. Overgang van fase 1, de voorbereiding, naar fase 2, de pilots 

Het onderzoek in deze fase begint met het selecteren per deelnemende organisatie van een 

locatie waar dit onderzoek gaat plaatsvinden. Per geselecteerde locatie worden twee teams 

geselecteerd die aan dit onderzoek gaan deelnemen. Team A maakt in de loop van het on-

derzoek twee keer de NKmo en team B doet dat één keer. Over de eigen zes casussen 

spreekt elk team met het andere team. Team A en B voeren dus drie keer een dergelijk ge-

sprek met elkaar. Met het selecteren van de twee teams, het ‘teamduo’, wordt ook gekeken 

naar wie het beste de gespreksleider kan zijn. Het gemakkelijkste zou zijn als dat voor beide 

teams dezelfde persoon is. Naast de kwaliteitsmedewerkers zijn het de gespreksleiders die, 

vanuit participatief onderzoek zoals handelingsonderzoek dat is, de belangrijkste co-onder-

zoekers zijn. 

Verder wordt een projectorganisatie ingericht, die bestaat uit een onderzoeksgroep, een 

projectgroep en een werkplaats, en worden afspraken gemaakt over de samenstelling, taken 

en werkwijze van deze drie groepen. De onderzoeksgroep bestaat uit in ieder geval de on-

derzoekers van Stichting Presentie en daarnaast, zo is ons voorstel, uit onderzoekers van de 

deelnemende organisaties (waaronder Laura Dorland van Espria die al bij dit project betrok-

ken is). Deze groep voert de regie over het verloop van het onderzoek. Geregeld nodigt ze de 

co-onderzoekers (kwaliteitsmedewerkers en gespreksleiders) uit voor een gezamenlijke on-

derzoeksbijeenkomst. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende 

organisaties en de onderzoeksgroep. Gezien het onderwerp en de geschiedenis van dit pro-

ject ligt het voor de hand dat in ieder geval kwaliteitsmedewerkers aan deze projectgroep 

deelnemen. De werkplaats biedt de gelegenheid aan andere organisaties dan de deelne-

mende om betrokken te zijn bij dit onderzoek en te delen in de bevindingen ervan. Daar-

naast kunnen ook werkplaatsen worden ingericht met andere onderzoekers, bijvoorbeeld 

Sonja Jerak-Zuiderent en Gerdienke Ubels (zie hfst. 4) en Katya Sion en Aukelien Scheffelaar 

(zie hfst. 5). 
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B. Leer- en ontwikkelprogramma ter voorbereiding op de pilots 

Ter voorbereiding op de pilots dient een leer- en ontwikkelprogramma te worden doorlo-

pen. De kwaliteitsmedewerkers en de gespreksleiders worden door leerbegeleiders van 

Stichting Presentie inhoudelijk en praktisch toegerust, en ontwikkelen onder begeleiding van 

deze leerbegeleiders en in samenspraak met de onderzoekers van Stichting Presentie een 

manier van doen rondom het voorbereiden, voeren en verslagleggen van (1) de teamge-

sprekken en (2) het (getrapte) verticale gesprek, waaronder (3) het collegiaal gesprek met 

het andere team en (4) het gesprek van de RvB met de RvT (met inachtneming van de eigen 

verantwoordelijkheid van de RvB hierin). Kwaliteitsmedewerkers en gespreksleiders zijn 

hierbij zowel cursist als mede-ontwikkelaar. Dit leer- en ontwikkelprogramma gebeurt ge-

deeltelijk gezamenlijk met alle deelnemende organisaties en gedeeltelijk per organisatie en 

locatie apart. Ook wordt nagedacht over de vorming van dossiers over de zes casussen. Hier-

bij worden zowel de doenlijkheid als de opschaalbaarheid meebedacht. 

C. Maken NKmo van team A: NKmo A1 

De eerste stap is het maken van de NKmo met zes casussen van team A. Dat vergt een selec-

tie van die zes casussen en het voorbereiden en voeren van het gesprek. Bij het voorberei-

den van het gesprek wordt een dossier van onderliggende documenten aangelegd. Een be-

langrijk aandachtspunt is of het perspectief van de bewoner en diens naasten voldoende be-

kend is of alsnog moet worden opgehaald (bijvoorbeeld door een naaste te interviewen). 

Voor het bespreken van de casus in het team en het opnemen van een verslag van dat ge-

sprek in de NKmo wordt toestemming gevraagd van de betreffende bewoners en/of hun 

naasten. Ook dit vragen van toestemming wordt als het even kan op een relationele manier 

gedaan, in een gesprek met zoveel mogelijk van de relevante naasten – dus als het even kan 

niet alleen met de eerste contactpersoon. Ten behoeve van het onderzoek worden de team-

gesprekken letterlijk uitgeschreven (gepseudonimiseerde transcriptie). Tenslotte wordt er 

een narratief verslag gemaakt waarin het verhalende zoveel mogelijk behouden blijft. Uitein-

delijk is dit maken van het verslag een taak voor de gespreksleider. In dit onderzoek wordt 

uitgezocht of dat inderdaad van de gespreksleiders gevraagd kan worden is en wat daarvoor 

nodig is. Ten behoeve van het onderzoek worden de gespreksleiders twee keer geïnterviewd 

over het voorbereiden en voeren van de teamgesprekken. Is het doenlijk? Wat blijkt ervoor 

nodig? Wat belemmert? Wat levert het op voor het team – direct en indirect? Waarvan en 

wat wordt geleerd? 

Vervolgens wordt over deze zes casussen het getrapte verticale gesprek gevoerd, te begin-

nen met het collegiaal gesprek met team B, tot en met het gesprek door de RvB met de RvT 

(met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de RvB hierin). In het hieraan 

voorafgaande leer- en ontwikkelprogramma wordt uitgezocht hoe dat in zijn werk kan gaan, 

wie dat moet begeleiden en wie er verslagen van maakt. Het verslag van het gesprek door de 

RvB met de RvT zou, in dit onderzoek, een coproductie kunnen zijn van de voorzitter van de 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 89 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

RvB met de onderzoeker(s). Tenslotte behoort tot de NKmo een verhaal van de kwaliteits-

medewerker over hoe de zes verhalen van de teams en het  getrapte verticale gesprek – in-

clusief het collegiaal gesprek tussen de twee teams en het gesprek over de zes casussen 

door de RvB met de RvT – past in en zich verhoudt tot het kwaliteitsbeleid van de locatie, en 

vooral: hoe is ervan geleerd? Zowel van het maken ervan als van het gesprek erover op de 

verschillende niveaus? De kwaliteitsmedewerker is uiteindelijk verantwoordelijk voor het sa-

menstellen van de NKmo. 

Vervolgens vindt er een analyse en evaluatie plaats door de onderzoekers en de project-

groep van het proces en het resultaat van het maken van de NKmo. Is hoeverre is de NKmo 

een waardevol document met het oog op – horizontale en verticale – verantwoording? Is het 

voldoende verhalend en voldoende transporteerbaar? Wat laat het zien van de kwaliteit van 

zorg en van het lerende karakter van zorg? Zijn de onderliggende dossiers voldoende op 

orde en van voldoende kwaliteit? Zit het perspectief van de bewoner en diens naasten er 

voldoende in? Wat zijn de eventuele consequenties voor de (gedeeltelijke) herhaling van het 

leer- en ontwikkelprogramma zoals in subfase B is gedaan en mogelijk in subfases D en E 

wordt gedaan? Hoe is deze manier van doen opschaalbaar? Aan deze analyse en evaluatie 

draagt ook een expertmeeting met externe onderzoekers bij. Evenals een gesprek met de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ten slotte wordt een tussentijdse onderzoeksrap-

portage gemaakt. Los hiervan wordt de doorwerking gevolgd van (het proces van het maken 

van) de NKmo in de praktijk van team A en verder in de organisatie. De evaluatie kan eventu-

eel ook leiden tot het besluit het onderzoek niet verder voort te zetten. 

D. Maken NKmo van team B: NKmo B1 

Na een (gedeeltelijke en eventueel aangepaste) herhaling van het leer- en ontwikkelpro-

gramma uit subfase B, wordt het hele proces nog een keer doorlopen met team B in de 

hoofdrol en team A in de bijrol. Dit geldt zowel voor (1) het voorbereiden en voeren van het 

gesprek over de zes casussen, het getrapte verticale gesprek en het samenstellen van de 

NKmo als voor (2) de analyse en evaluatie van de NKmo als voor (3) het onderzoeksgedeelte. 

Ook hier worden transcripties gemaakt en ook hier wordt de doorwerking gevolgd van NKmo 

B1. Bij de analyse en evaluatie van NKmo B1 wordt ook een vergelijking gemaakt met NKmo 

A1. 

E. Maken 2e NKmo van team A: NKmo A2 

De laatste stap is het, na een tussenliggende periode van 2 jaar, nog een keer doorlopen van 

de hele cyclus door team A. 

F. Verwerking en afronding 

Ter afronding van fase 2 van dit onderzoek worden per organisatie de drie NKmo’s geanaly-

seerd en geëvalueerd. Wat is het lerende effect van het voor de tweede keer maken van de 

NKmo op team A – rekening houdend met de (personele) ontwikkelingen binnen team A? 
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Wat is het lerende effect op team B en op de diverse niveaus in de organisatie wat betreft 

kwaliteit van zorg, kwaliteitsbewustzijn en interne en externe verantwoording? Met het oog 

op data mining machine learning in de volgende fase van dit onderzoekstraject Narratieve 

verantwoording is het van belang om hierbij data mining experts te betrekken. 

Vervolgens worden het hele proces en in het bijzonder het model voor de NKmo, het leer- 

en ontwikkelprogramma, de werkwijze bij het voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen van 

de zes teamgesprekken en de werkwijze bij het getrapte verticale gesprek geanalyseerd en 

geëvalueerd. Dit gebeurt door de onderzoekers en de projectgroep, maar ook in expertmee-

tings en in een gesprek met de Inspectie IGJ. Ten slotte wordt nagedacht over de consequen-

ties, mogelijkheden en beperkingen van data mining. Dit leidt tot het formuleren van aanbe-

velingen voor het uitrollen van deze werkwijze over de gehele organisatie (zoals voorzien in 

fase 3 van dit onderzoek) en een vervolgplan voor fase 3. 

De bevindingen van dit onderzoek worden beschikbaar gemaakt voor derden door weten-

schappelijke en vakpublicaties en door een conferentie of een openbaar debat. 

In een samenvattende tabel op de volgende pagina staan per subfase de belangrijkste activi-

teiten en de belangrijkste actoren vermeld. De projectgroep en externe deskundigen staan 

niet apart benoemd, maar worden bijeengeroepen wanneer nodig. 

Tot slot 

Dit dossier, inclusief het onderzoeksvoorstel voor fase 2, is de opbrengst van fase 1 van het 

onderzoek Narratieve Verantwoording. Om deelnemers vanuit de drie organisaties zich die 

opbrengst nog meer eigen te laten maken, zullen we in september met de projectgroep een 

inhoudelijke bijeenkomst beleggen. Deze inhoudelijke bijeenkomst is tegelijk een opbrengst, 

een afsluiting en een verantwoording van fase 1. En tegelijk – hoewel los staand van de 

vraag of fase 2 al dan niet doorgaat – een opwarmer voor fase 2 waarvan we hopen dat die 

er gaat komen. 

 



 

ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK                Pagina 91 van 92                      STICHTING PRESENTIE 

Subfase  Activiteiten Actoren 

A Overgang van fase 1 

naar fase 2 

1 Selectie locaties en 2 teams per 

locatie: team A en team B 

Management en kwali-

teitsmedewerkers 

2 Projectorganisatie inrichten Onderzoekers Presentie 

B Leer- en ontwikkel-

programma ter voorbe-

reiding op de pilots 

3 Leer- en ontwikkelprogramma 

betreffende (voorbereiden, voe-

ren en verslagleggen van) 

(a) de teamgesprekken 

(b) het ‘verticale gesprek’ 

Leerbegeleiders Presen-

tie 

Kwaliteitsmedewerkers 

Gespreksleiders 

C Maken NKmo A1 4 Teamgesprekken 

Dossiervorming 

Gespreksleiders, teamle-

den 

5 Het (getrapte) verticale gesprek 

(w.o. gesprek met team B) 

Gespreksleiders, teamle-

den, leidinggevenden, 

RvB 

6 Het samenstellen van de NKmo Kwaliteitsmedewerkers 

7 Analyse en evaluatie 

Expertmeeting 

Gesprek met Inspectie IGJ 

Tussentijdse bijstelling 

Doorwerking NKmo volgen 

Onderzoekers 

Co-onderzoekers 

D Maken NKmo B1 8 Instructie Leerbegeleiders Presen-

tie 

9 Teamgesprekken 

Dossiervorming 

Gespreksleiders, teamle-

den 

10 Het (getrapte) verticale gesprek 

(w.o. gesprek met team A) 

Gespreksleiders, teamle-

den, leidinggevenden, 

RvB 

11 Het samenstellen van de NKmo Kwaliteitsmedewerkers 

12 Analyse en evaluatie 

Doorwerking NKmo volgen 

Onderzoekers 

Co-onderzoekers 

E Maken NKmo A2 13 (Her)instructie Leerbegeleiders Presen-

tie 

14 Teamgesprekken 

Dossiervorming 

Gespreksleiders, teamle-

den 

15 Het (getrapte) verticale gesprek 

(w.o. gesprek met team B) 

Gespreksleiders, teamle-

den, leidinggevenden, 

RvB 

16 Het samenstellen van de NKmo Kwaliteitsmedewerkers 

F Verwerking en afron-

ding 

17 Analyse en evaluatie 

Gesprek met Inspectie IGJ 

Aanbevelingen 

Bevindingen beschikbaar maken 

Onderzoekers 

Co-onderzoekers 

18 Onderzoeksvoorstel voor fase 3 Onderzoekers, kwali-

teitsmedewerkers 
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Bijlage Teamgesprek Narratieve verantwoording m.b.v. het ZEMKO 

 

 

 

 

1. Invalshoek: CLIËNT 

Goede zorg als MENSELIJKHEID 

Wat kunnen we (door)vertellen over de opgaven 

van de bewoner en diens naasten, inclusief de op-

gaven en worstelingen die voortkomen uit de ma-

nier waarop de zorgverlening is ingericht en wordt 

uitgevoerd? 

Aandachtspunten (geen afvinklijstje): 

• Hoe heeft de bewoner toegang gekregen tot de 

zorg en ten koste waarvan? 

• Durfde de bewoner te vertrouwen op de zorg 

en wat was daarvoor nodig? 

• Hoe heeft de bewoner al dan niet ervaren dat 

hij of zij ertoe deed, de moeite waard was? 

• Hoe passend en adequaat heeft de bewoner de 

zorg ervaren? 
3. Invalshoek: ORGANISATIE 

Goede zorg als HERBERGZAAMHEID 

Wat kunnen we (door)vertellen over de response van de 

organisatie op de opgaven van de bewoner en diens naas-

ten? Waar en hoe worden die verlicht dan wel verzwaard, 

verminderd dan wel vermeerderd? 

Aandachtspunten (geen afvinklijstje): 

• Hoe wordt er binnen de organisatie gesproken over 

waar het in zorg uiteindelijk om gaat? 

• Hoe geeft de organisatie ondersteuning én ruimte aan 

medewerkers? 

• Hoe wordt er geleerd en kwaliteitsbewustzijn geculti-

veerd? 

• Hoe betrokken en gastvrij is de organisatie voor bewo-

ners en medewerkers? 

4. Invalshoek: SYSTEMISCHE CONTEXT 

Goede zorg als FATSOENLIJKHEID 

Wat kunnen we (door)vertellen over hoe externe 

regels en ontwikkelingen hielpen dan wel belem-

merden bij de response van team en organisatie 

op de opgaven van de bewoner en diens naasten? 

Aandachtspunten (geen afvinklijstje): 

• Wetten en externe regels 

• Financiële afspraken 

• Beleidsdoelstellingen 

• Wetenschappelijke overtuigingen 

2. Invalshoek: TEAM 

Goede zorg als BEKOMMERNIS 

Wat kunnen we (door)vertellen over onze response als team op 

de opgaven van de bewoner en diens naasten? Waar en hoe 

verlichten we dan wel verzwaren we, nemen we weg dan wel 

voegen we toe? 

Aandachtspunten (geen afvinklijstje): 

• Hoe technisch bekwaam is gedaan wat gedaan moest wor-

den en wat was daarvoor nodig? 

• Hoe is er relationeel aangesloten bij en daarbinnen afge-

stemd op de bewoner? 

• Hoe is er gekeken naar hoe de zorg uitpakte, wanneer en 

hoe is er bijgestuurd en, indien van toepassing, hoe is de 

zorg beëindigd? 

• Hoe hartelijk en respectvol is de zorgverlening geweest? 

Wat zouden de bewoner en 

diens naasten vertellen 

over: 

 

5. hoe goed de zorg was? 

 

6. hoe zij zich (opnieuw) op  

een voor hen bevredigende 

wijze zijn gaan verhouden 

tot de fragiliteit van het be-

staan? 


