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Literatuurlijst 

 
 
De afgelopen jaren is er een hoop geschreven over de kwaliteit van zorg. Wat is kwaliteit? 
Voor wie is het kwaliteit? Hoe werk je aan kwaliteit? Hoe meet je kwaliteit? Dit zijn o.a. vragen 
die onderzoekers en adviseurs zich hebben gesteld. In onderstaande literatuurlijst wordt een 
overzicht gegeven van de meest relevante literatuur van de afgelopen jaren. De literatuur is 
ingedeeld op doelgroep.  
 
Heeft u nog relevante literatuur die u in het rijtje mist? Laat het ons weten.  
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1 Gemeenten 

Inkoop en kwaliteit in de Wmo 

De leidraad Inkoop en kwaliteit in de Wmo schetst de inkoopprocedures en de keuzemogelijkheden voor 

gemeenten. Het staat vol met aandachtspunten en praktische tips. In het tweede deel van deze leidraad wordt 

aangegeven welke aspecten van belang zijn om de kwaliteit van de begeleiding, persoonlijke verzorging en 

kortdurend verblijf te kunnen beoordelen, onder meer bij aanbestedingen. 

Download leidraad (pdf) 

www.aandachtvooriedereen.nl 

Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 

15 vragen over het Kwaliteitskader Jeugd. Wat is het Kwaliteitskader Jeugd? Wat betekent dat voor 

gemeenten? In deze brochure wordt tekst en uitleg gegeven over de nieuwe verplichtingen als gevolg van de 

Jeugdwet. In de nieuwe wet staat dat hulp op een verantwoorde manier moet worden gegeven en dat 

zorgaanbieders het werk verantwoord moeten toe delen. Wat betekent dat in de praktijk? In deze brochure 

vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over deze nieuwe verplichtingen. 

Download brochure (pdf) 

www.vng.nl 

  

http://www.aandachtvooriedereen.nl/component/option,com_docman/Itemid,298/gid,750/task,doc_download/
http://www.aandachtvooriedereen.nl/
http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2015/201504_10_vragen_over_kwaliteitskader_jeugd.pdf
http://www.vng.nl/
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2 Professionals 

Dossier ActiZ en kwaliteit 

Kwaliteit van zorg is mensenwerk. Het komt tot stand in de relatie tussen cliënt en zorgverlener (of een andere 

medewerker of vrijwilliger). ActiZ ontwikkelt instrumenten die deze relatie ondersteunen, bijvoorbeeld voor 

gesprekken met cliënten over kwaliteit en over de zorgverlening. Enkele instrumenten: Mijn Verbetermeter, 

Spiegelrapportage, MAIPlus.  

https://www.actiz.nl/thema/kwaliteit  

Meten van Kwaliteit - Het Zelfportret – ActiZ  

Bij ActiZ ontwikkelt men nieuwe vormen voor het meten van kwaliteit om beter aan te sluiten bij de ervaren 

kwaliteit. De kwaliteitszelfportretten (4
e
 generatie evaluatiemethoden) zijn een methode voor organisaties om 

te kijken hoe kwaliteit in hun organisatie wordt gewaarborgd. Hierbij staan drie vragen centraal: Hoe maken 

we de relatie tussen cliënt en medewerker echt waardevol? Hoe draagt onze zorgorganisatie daaraan bij? Hoe 

werken wij samen met onze omgeving? Door middel van deze vragen houden organisaties zichzelf een spiegel 

voor en kijken zij of het doel bereikt is.  

https://www.actiz.nl/thema/kwaliteit/zelfportret  

Bekijk op deze website ook de animatie over ‘het zelfportret’.  

Vierde generatie evaluatie onderzoek 

Wetenschappelijk artikel over vierde generatie onderzoek. In het kort is vierde generatie onderzoek een vorm 

die uitgaat van een holistische benadering waarbij alle betrokkenen de actieve betekenisgevers zijn. Er worden 

vier generaties in de historische ontwikkeling onderscheiden namelijk, 'meten' (1e generatie), 'beschrijven' (2e 

generatie), 'beoordelen' (3
e
 generatie) en 'onderhandelen' (4e generatie). In de vierde generatie 

(onderhandelen) staan claims, concerns en issues van betrokkenen centraal. 

· Claims: aspecten die volgens betrokkenen absoluut noodzakelijk zijn. 

· Concerns: zorgen die men heeft of problemen die men ervaart. 

· Issues: onderwerpen of discussiepunten die een rol spelen. 

http://hans.wyrdweb.eu/wp-content/uploads/2009/10/fourth-generation-evalution.pdf 

  

https://www.mijnverbetermeter.nl/
http://www.actiz.nl/spiegelrapportage
https://www.actiz.nl/thema/kwaliteit
https://www.actiz.nl/thema/kwaliteit/zelfportret
http://hans.wyrdweb.eu/wp-content/uploads/2009/10/fourth-generation-evalution.pdf
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Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning  

De Wmo doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort 

ook een goede kwaliteit van dienstverlening bij. Wat moet een professional in de sociale sector kunnen, en 

doen, om goed uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Wmo? In deze handreiking wordt, aan de 

hand van vijf kwaliteitskenmerken, antwoord gegeven op deze vraag. Professionals en instellingen kunnen 

met deze kenmerken het gesprek aangaan over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel binnen de 

organisatie als met de opdrachtgever en de burger. De vijf kwaliteitskenmerken zijn gekoppeld aan de 

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning. Deze handreiking vervangt de, in 2010 uitgegeven, 

‘Handreiking Professioneel Ondersteunen. Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo versie 2.0’. De 

publicatie is als download beschikbaar en vanaf half januari 2015 te bestellen. 

Reflectietool 

De Reflectietool geeft inzicht in uw professionele handelen binnen de Wmo. De online versie van de 

Reflectietool voor sociale professionals helpt u te toetsen of u werkt volgens de vijf belangrijkste 

kwaliteitskenmerken van de welzijnssector. Werk ik eigenlijk wel volgens uitgangspunten van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl? Een vraag die veel sociaal werkers zichzelf wel eens 

stellen. Het is niet altijd eenvoudig om stil te staan bij wat je doet, hoe je het doet en of dit het gewenste 

resultaat oplevert. De Reflectietool is ontwikkeld om hier achter te komen. In 15 minuten beantwoordt u 

stellingen over de tien Competenties Maatschappelijke Ondersteuning. Het brengt uw krachten en 

uitdagingen in kaart en daagt u uit om in actie te komen. 

De Reflectietool is in te vullen op www.wmoreflectietool.nl. Hierin is de mogelijkheid van 360° feedback 

opgenomen. Professionals bespreken hun ontwikkelpunten dan met collega’s en leidinggevende. De 

reflectietool geeft ook de mogelijkheid om als team een overzicht te krijgen van sterke en minder sterke 

competenties. Hiervoor kunt u een groep aanmaken. 

https://www.movisie.nl/tools/reflectietool  

Competenties maatschappelijke ondersteuning 

Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk van de sociaal 

werker. De competenties zijn in 2012 opgesteld en voor deze heruitgave geactualiseerd door de 

brancheorganisatie, vakbonden en beroepsverenigingen in de branche Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening. 

https://www.movisie.nl/publicaties/competenties-maatschappelijke-ondersteuning  

  

http://www.movisie.nl/publicaties/competenties-maatschappelijke-ondersteuning
http://professionals.wmoreflectietool.nl/home/
https://www.movisie.nl/tools/reflectietool
https://www.movisie.nl/publicaties/competenties-maatschappelijke-ondersteuning
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Kwaliteit bij Siza 

Siza verleent zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap. Siza heeft een kwaliteitshandvest waarin 

zij duidelijkheid geeft over de kwaliteit van zorg en dienstverlening die Siza wil leveren. Met als uitgangspunt 

dat mensen met een handicap kunnen leven zoals zij dit willen. Om dit te ondersteunen en om zichtbaar te 

maken hoe Siza dit doet, zetten zij een aantal middelen in. Deze publicatie kan inspiratie bieden voor uw 

eigen beleid.  

http://www.siza.nl/kwaliteitshandvest 

Burgers maken hun buurt  

Veel burgers werken actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Dit doen zij omdat ze dat belangrijk 

vinden en omdat het leuk is om te doen. De oprichting van een buurtmuseum, het maken van een boek over 

de buurt en het ontwikkelen van plannen voor een groot stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. De 

overheid juicht dit soort initiatieven toe, maar wordt daarbij met nieuwe vragen geconfronteerd. Platform31 

biedt een praktische handreiking voor professionals als wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers met 

antwoorden op dit soort vragen.  

http://www.platform31.nl/publicaties/burgers-maken-hun-buurt  

  

http://www.siza.nl/kwaliteitshandvest
http://www.platform31.nl/publicaties/burgers-maken-hun-buurt
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3 Cliëntenparticipatie 

Beleidsregel Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en 
meetinstrumenten 2015 

De criteria waar kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten aan moeten voldoen, 

staan hier op een rij.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14436.html  

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14436.html
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4 Vrijwillige Inzet 

Basisfuncties vrijwilligerswerk 

Het doel van de basisfuncties is om als uitgangspunt te dienen voor gemeentelijk beleid. Zonder te weten wat 

het precieze doel is, is het moeilijk om de kwaliteit te meten. Er worden vijf verschillende basisfuncties voor 

vrijwilligerswerk onderscheiden: 1. Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen, 2. Verbinden en makelen, 

3. Versterken, 4. Verbreiden en 5. Verankeren. 

Download publicatie over vrijwilligerswerk in de praktijk (pdf)  

Download publicatie over lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg (pdf) 

Van basisfuncties naar aandachtspunten  

De basisfuncties die in 2009 zijn geschreven, zijn vertaald naar de veranderingen in 2014. In deze notitie 

worden aan gemeenten aandachtspunten en tips meegeven om burgers en vrijwilligers in ongeorganiseerd en 

georganiseerd verband, waar dit nodig is, te faciliteren. Zodat zij tijdens hun vrijwillige inzet kwaliteit kunnen 

leveren. Het doel is om hen te ondersteunen bij het formuleren van een visie en beleid gericht op het 

versterken van de vrijwillige inzet. Dit gebeurt in onderling overleg met o.a. vrijwilligersorganisaties en 

maatschappelijke initiatieven. 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/2015020-handreiking-vrijwillige-inzet-is-de-basis.pdf 

Grenzen Verleggen 

Belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen formele en informele zorg. Deze publicatie geeft 

achtergrondinformatie over de wet BiG en Kwaliteitswet Zorginstellingen. Het geeft aan wanneer 

zorginstellingen aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer zij vermoeden dat de kwaliteit van de geleverde 

mantelzorg niet voldoet. Of wanneer vrijwilligers ingezet kunnen worden. Wat bepaalt of iemand voor een 

bepaalde taak kan worden ingezet, is niet of hij daarvoor betaald wordt, maar of hij over de kennis en 

vaardigheden beschikt die nodig zijn om die taak verantwoord uit te voeren. 

Download publicatie (pdf) 

  

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/De%20basisfuncties%20vrijwilligerswerk%20in%20de%20praktijk%20%5bMOV-255536-0.3%5d.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/05/29/basisfuncties-lokale-ondersteuning-vrijwilligerswerk-en-mantelzorg.html
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/2015020-handreiking-vrijwillige-inzet-is-de-basis.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/blog/Vilans%20NotitieGrenzenVerleggen.pdf
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Verantwoorde vrijwilligerszorg. Een verkennende studie naar de behoefte aan normen 

In deze studie wordt de behoefte aan normen voor verantwoorde zorg in de vrijwillige ondersteuning gepeild. 

Vrijwilligersorganisaties blijken al veel richtlijnen te hebben die de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Zij 

hebben niet zoveel behoefte aan nieuwe normen. Zorg- en cliëntenorganisaties denken daar anders over. 

Volgens hen heeft vooral de werkverdeling tussen vrijwillige en beroepsmatige zorg meer afbakening nodig. 

Het zoeken naar richtlijnen voor verantwoorde vrijwilligerszorg is een oplossing. Het betekent dat er rekening 

wordt gehouden met de vorm en zwaarte van de inzet die gevraagd wordt. Intramuraal is het gemakkelijk om 

afspraken te maken, maar er wordt steeds meer extramurale zorg geboden. Daar moeten ook richtlijnen voor 

komen. Houdt er rekening mee dat vrijwilligers voldoening moeten halen uit hun werk omdat ze anders 

stoppen. Het gaat hier om richtlijnen en niet om normen. Vooral vrijwilligerscoördinatoren, managers en 

begeleiders geven aan dat deze richtlijnen hen houvast bieden.  

Download publicatie (pdf) 

Algemene richtlijnen voor verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk.  

Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten met cliënten. Deze handreiking helpt om richtlijnen 

te maken voor de werkwijze en inhoud van het werk van vrijwilligersactiviteiten.  

Download publicatie (pdf) 

http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv/Grenzen-verschuiven-Handreiking.html 

Vrijwilligers: kwantiteit en kwaliteit 

In dit artikel wordt de deskundigheid van vrijwilligers toegelicht. Het Kansfonds (voorheen Skanfonds) 

organiseert steeds meer vrijwilligerscolleges waarbij vrijwilligers zich kunnen bijscholen. Wat niet gelijk staat 

aan de vraag of zij professionals kunnen vervangen.  

https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-kwantiteit-kwaliteit 

Betaald versus onbetaald werk. Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?  

Nu er op voorzieningen in de zorg en welzijn bezuinigd wordt, gaan veel beleidsmakers er gemakshalve van 

uit dat vrijwilligers in de nieuwe participatiesamenleving de gaten kunnen opvullen. Niet iedereen is blij met 

deze ontwikkeling. De commotie rondom de door CNV en FNV ingestelde ‘verdringings’-meldpunten 

illustreert dit. Platform31 en de Universiteit van Amsterdam hebben de voorwaarden en de voor- en nadelen 

van de verschuiving van betaald werk naar vrijwilligerswerk in zorg en welzijn onderzocht. Aan de hand van 

dit onderzoek doet Movisie aanbevelingen.  

https://www.movisie.nl/artikel/betaald-versus-onbetaald-werk  

  

https://www.movisie.nl/publicaties/kwaliteit-arbeid-toegespitst-vrijwillige-inzet
https://www.movisie.nl/publicaties/kwaliteit-arbeid-toegespitst-vrijwillige-inzet
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Richtlijnen_Verantwoord_1-op-1_vrijwilligerswerk_sept13.pdf
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/Richtlijnen_Verantwoord_1-op-1_vrijwilligerswerk_sept13.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/vrijwilligers-kwantiteit-kwaliteit
https://www.movisie.nl/artikel/betaald-versus-onbetaald-werk
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5 Maatschappelijke initiatieven.  

Maatschappelijke initiatieven in het 3D-Domein - BZK 

Deze publicatie is voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten die meer willen met burgerinitiatieven en 

sociaal ondernemers in het sociale domein. Het biedt een ingang in recent onderzoek, in nieuwe instrumenten 

en in de ervaringen en verwachtingen van zowel initiatiefnemers als gemeenten. Wat zijn die initiatieven, hoe 

werken ze, waarop kun je beoordelen, hoe stimuleer je ze, wat betekent dit voor de gemeentelijke 

organisatie, etc. Zo ontstaat een waaier aan voorbeelden, expert opinions en handige instrumenten en kaders.  

Download onderzoek (pdf)  

  

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/12/19/maatschappelijke-initiatieven-in-het-3d-domein/maatschappelijke-initiatieven-in-het-3d-domein.pdf
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6 Burgerinitiatieven 

Regel die burgerinitiatieven 

In dit eindadvies wordt de vraag gesteld: Werkt aansprakelijkheid als een belemmering in de praktijk van 

burgerinitiatieven? Het antwoord is: ook al gaan initiatiefnemers op verschillende manieren om met 

aansprakelijkheid, dit is voor hen vaak geen belemmering. Waar initiatiefnemers wel last van hebben is de 

wereld van procedures, wetten en regels van gemeenten. Dit onderzoek geeft diverse aanbevelingen over de 

wijze waarop informatie-uitwisseling tussen gemeenten en burgers over juridische zaken als aansprakelijkheid 

wel tot goede resultaten kan komen. 

Download onderzoek (pdf) 

E-boek stappen in buurt- en dorpskracht 

De vraag die in dit e-boek wordt gesteld is: hoe kunnen bewoners de kwaliteit van leven in de stad 

bevorderen? Dit wordt aan de hand van verschillende buurtinitiatieven beschreven. De werkzame elementen 

en belemmeringen voor een burgerinitiatief om kwaliteit te kunnen bieden, komen hierbij aan bod.  

https://www.movisie.nl/publicaties/e-boek-stappen-buurt-dorpskracht  

Tabellenboek 'Burgerparticipatie bij het toezicht op de kwaliteit van zorg’ 

Dit tabellenboek geeft een overzicht van de resultaten van een onderzoek naar burgerparticipatie bij het 

toezicht op de kwaliteit van zorg. Burgers vinden het belangrijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

patiënten actiever betrekt bij het toezicht houden op de kwaliteit van zorg. Vooral patiëntenverenigingen en 

cliëntenraden kunnen hier volgens hen een belangrijke rol in vervullen.  

Download onderzoek (pdf)  

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg 

Dit artikel laat andere manieren zien waarop burgerinitiatieven met kwaliteit omgaan. Voor hen is het 

regelwerk dat rondom zorg zit vaak veel te veel. Ze proberen kwaliteit te bieden zonder te bezwijken onder de 

‘regelgekte’. In dit artikel staan enkele voorbeelden. Daarnaast staat een artikel over hoe het werken met 

vrijwilligers niet op gespannen voet hoeft te staan met de eisen rond kwaliteit en continuïteit. Regels zijn er 

tenslotte niet voor niets. 

Download onderzoek (pdf)  

  

http://www.vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2013/20131201rapport-regel-die-burgerinitiatieven.pdf
https://www.movisie.nl/publicaties/e-boek-stappen-buurt-dorpskracht
http://adlib.movisie.nl/acquisitions.aspx?action=detail&database=ChoiceAcquisitions&priref=36566&id=
https://www.movisie.nl/sites/default/files/Artikel5-Het-gaat-niet-alleen-om-meten.pdf
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7 Informele zorg / Mantelzorg 

Kantelen naar informele zorg  

Deze publicatie gaat in op het samenspel tussen professionals en vrijwilligers. Hoe kunnen zij goed 

samenwerken? De visie is dat informele zorg belangrijk is voor de kwaliteit van leven van mensen. Ook gaat 

het over de veranderde rol van de professional, welke steeds meer moet optreden als coach en facilitator.  

Download onderzoek (pdf) 

Kwaliteitsmodel Mezzo 

Het kwaliteitsmodel is speciaal ontwikkeld voor de informele zorg en beschrijft de functies 

mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwilligerszorg, expertise en vertegenwoordiging. Het maakt aan 

gemeenten inzichtelijk wat de Steunpunten Mantelzorg en organisaties voor Intensieve Vrijwilligerszorg doen. 

Het kwaliteitsmodel kan een hulpmiddel zijn bij de beleidsontwikkeling op het prestatieveld mantelzorg en 

vrijwilligers van de Wmo. 

Download onderzoek (pdf)  

  

 

  

http://www.vilans.nl/docs/pdf/Kantelen_naar_informele_zorg_Vilans_Movisie.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Kwaliteitsmodel%20Mezzo%20%5bMOV-223681-1.0%5d.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Kwaliteitsmodel%20Mezzo%20%5bMOV-223681-1.0%5d.pdf
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8 Zorg 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

Op de dossierpagina van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland staan onder andere een beoordeling van 

verschillende cliëntervaringsonderzoeken, een methode om de relatie tussen cliënt en professional te meten en 

good practices.  

http://www.vgn.nl/thema/44  

http://www.vgn.nl/thema/44

