ZorgkaartNederland.nl
Een bron van informatie,
voor uw organisatie
én uw toekomstige cliënten

De grootste ervaringssite in de zorg.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite in de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze
website delen mensen hun ervaringen met de zorg met elkaar. De website biedt informatie om
te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland
is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. Samen met cliëntorganisaties Ieder(in),
KansPlus, LFB en het LSR zijn we een project gestart om waarderingen op te halen in de
gehandicaptenzorg.
Keuze-informatie voor uw cliënten
Toekomstige cliënten en hun naasten willen uw organisatie makkelijk kunnen vinden. Ook
willen ze kunnen kiezen voor een locatie die bij hen past. Informatie over locaties is belangrijk
bij het maken van een keuze. De waarderingen van anderen helpen daarbij.
De waarderingen op ZorgkaartNederland leveren belangrijke, aanvullende informatie over de
wensen en behoeften van cliënten en over de manier waarop de zorg door de zorgaanbieders
wordt ingevuld. Daarnaast kunnen waarderingen mensen met een beperking helpen bij het
inrichten van hun leven op de manier die bij hen past. Waarderingen zijn een belangrijke
aanvulling op keuze-informatie. De ervaringen van anderen helpen cliënten bovendien bij het
met de zorgaanbieder samen vormgeven van zorg of ondersteuning. En bij het bespreken of
evalueren van de ontvangen zorg of ondersteuning.
Ondersteuning bij het ophalen van keuze-informatie
Om de keuze-informatie binnen de gehandicaptenzorg te verbeteren en inzichtelijk te maken is
het van groot belang dat er zoveel mogelijk cliëntwaarderingen beschikbaar komen van
locaties. Een manier om waarderingen op te halen is om cliënten middels interviews te vragen
hoe zij de zorg ervaren.

ZorgkaartNederland.nl:
•	Helpt zorgvragers kiezen tussen een
breed aanbod van zorgaanbieders
•	Biedt zorgvragers een veilig en
betrouwbaar platform
• Creëert openheid in de zorg
•	Geeft inzicht in wat goed gaat
en/of beter kan
• Verbindt zorgvrager en -aanbieder

“Er wordt goed naar mij geluisterd. Ik vind het fijn om naar muziek te luisteren, en gezellig met elkaar te
praten. Ik help met het vouwen van de was en allerlei andere huishoudelijke klusjes.”
“De leiding kookt elke avond samen met ons het eten. Dat kunnen ze erg goed. Soms zit ik ‘s avonds op
mijn kamer om tv te kijken. De begeleiding luistert goed naar mij.”

Op dit moment kunnen interviewers worden ingezet die door Zorgkaart- Nederland zijn opgeleid.
Ieder(in), KansPlus, LFB, en het LSR benaderen zorgorganisaties om te vragen of ze gebruik
willen maken van de getrainde interviewers.
Samen sterk voor kwaliteit
Op 1 juli 2016 is de kwaliteitsagenda ‘Samen sterk voor Kwaliteit’ gelanceerd. Speerpunt in de
kwaliteitsagenda is het verstevigen van de positie van de cliënten en hun familie.
ZorgkaartNederland en Ieder(in), KansPlus, LFB en het LSR willen de positie onder andere
verstevigen door het bieden van keuze- informatie. We bieden keuze-informatie door middel
van het ophalen van waarderingen van cliënten (en hun naasten). De waarderingen worden
opgehaald bij cliënten met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuig- lijke beperking, die
zorg en ondersteuning uit de Wlz-gehandicaptenzorg ontvangen. Ook hun vertegenwoordigers
mogen een waardering geven over de zorg. Het gaat om de zorg die cliënten ontvangen van een
zorgorganisatie in de thuissituatie, op de dagbesteding of in een kleinschalig PGB-initiatief.
Vanuit VWS worden interviewteams gesubsidieerd die de waarderingen ophalen. Het
interviewteam bestaat uit door ZorgkaartNederland getrainde interviewers. De interviewers zijn
bekend met de gehandicaptenzorg en spreken de taal van cliënten en hun vertegenwoordigers.
Keuze-informatie op ZorgkaartNederland
Cliënten en hun vertegenwoordigers geven uw organisatie cijfers. Er zijn acht vragen, zoals
passende zorg en ondersteuning, luisteren, herkennen van veranderingen. De cijfers in een
waardering moeten altijd aangevuld worden met een toelichting. U krijgt dus niet alleen inzicht
in hoe cliënten uw zorg ervaren met een cijfer, maar u leest k waarom cliënten voor een bepaald
cijfer kiezen. De cijfers met toelichting helpt cliënten bij het maken van een keuze en u krijgt
daarmee direct informatie over wat goed gaat en wat beter kan. ZorgkaartNederland waarborgt
de kwaliteit van waarderingen door met een aanspreekbare redactie te werken. De redactie
leest iedere waardering en toetst deze aan de gedragscode.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Interviewers voor ZorgkaartNederland
Om u te helpen bij het ophalen van waarderingen kunt u contact opnemen met Ieder(in), LFB,
KansPlus of het LSR. Tot en met december 2018 kunnen interviewers op uw locatie ingezet
worden. Het gaat om locaties waar Wlz gehandicaptenzorg wordt gegeven. De interviewteams
worden gesubsidieerd door VWS en zijn daarom kosteloos.
Uw zichtbaarheid vergroten
ZorgkaartNederland wil per locatie keuze-informatie bieden. De waarderingen stellen
toekomstige cliënten en naasten in staat een weloverwogen keuze te maken voor een locatie
die bij hen past. De waarderingen worden dan ook per locatie gegeven.

Ervaringen volgen en erop reageren
Door actief waarderingen op te halen en te volgen blijft u altijd op de hoogte hoe cliënten en
hun naasten over uw locatie(s) denken. Ook beschikken cliënten altijd over actuele keuzeinformatie. U kunt altijd op waarderingen reageren.

Kwartaal: 2017-3

Kwartaal: 2017-4

Afspraken

Deskundigheid

Interviewteam
Interviewers halen kosteloos waarderingen op voor uw locatie. Het aantal interviewers
stemmen we samen met u af op het aantal bewoners van een locatie of op eventuele speciale
omstandigheden. Onze teams interviewen uw cliënten en/of hun naasten aan de hand van de
vragenlijst op ZorgkaartNederland. Samen met de cliënt vullen ze de vragenlijst van
ZorgkaartNederland in. Deze waarderingen komen anoniem op ZorgkaartNederland te staan.
Voordat een interviewteam uw locatie bezoekt, maken we praktische afspraken over
bijvoorbeeld het tijdstip en hoe de interviewers met uw cliënten in gesprek gaan.
Telefonisch interview
Naast de waarderingen die persoonlijk worden afgenomen, kunnen we telefonisch interviews
afnemen. Ook hierbij maken we gebruik van de vragenlijst van ZorgkaartNederland. De
vragenlijst wordt samen met de vertegenwoordiger ingevuld. Deze waarderingen komen
anoniem op ZorgkaartNederland.
Praktische hulpmiddelen met meer informatie
Om cliënten en hun naasten te wijzen op de mogelijkheid een waardering te plaatsen op
ZorgkaartNederland, kunt u gebruikmaken van diverse (voorlichtings-)materialen. Deze
materialen ondersteunen u of uw locatie) bij de praktische zaken rondom het bezoek van de
ZorgkaartNederland interviewteams. Zo bieden wij u posters om de komst aan te kondigen van
de interviewers en informatie voor het personeel en de bewoners.

“Ik kwam met mijn kind terecht in een ontzettende warme en leuke omgeving! Een warm huis met
eveneens warme medewerkers! De goede resultaten zijn ook echt te merken bij mijn kind.”

Informatie
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Vast team
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ZorgkaartNederland pakket:
Inzicht in uw ervaringen
Om meer informatie uit de ervaringen te halen, kunt u gebruikmaken van het Zorgkaart
Nederland pakket. Zo’n pakket biedt u een actueel inzicht in de geplaatste waarderingen over
uw organisatie. Boven- dien kunt u uw organisatie met een speciale profielpagina presenteren
op ZorgkaartNederland. De website van ZorgkaartNederland wordt maandelijks ruim een
miljoen keer wordt bezocht. Het ZorgkaartNederland pakket bevat de volgende mogelijkheden
voor uw organisatie:
Eigen profielpagina, uw visitekaartje
Op uw profielpagina kunt u aanvullende informatie over uw zorgorganisatie plaatsen, zoals uw
zorgaanbod, keuze-informatie, mededelingen en nieuwsberichten. U kunt hier ook een link
plaatsen naar video’s over uw organisatie en uw social media kanalen.
Dashboard met kerncijfers
In een eigen beheeromgeving vindt u een dashboard met relevante kerncijfers over:
• Een vergelijking van uw score met de score van de andere zorgorganisaties in de sector;
• rapportages;
• het aantal waarderingen;
• gemiddelde cijfers;
• aantal waarderingen met reactie.
Via filters kunt u gericht zoeken naar ervaringen per locatie, met een gemiddelde lager of hoger
dan 5,5. Of u kunt bijvoorbeeld zoeken naar waarderingen met een reactie.

Gebruikersdata downloaden
U heeft de mogelijkheid om nadere analyses uit te voeren op de (geheel geanonimiseerde)
ervaringen. Via een speciale exportmodule kunt u als pakkethouder deze informatie
overzichtelijk in een Excelbestand bekijken.
E-mailalert
Via de e-mailalert wordt u op de hoogte gehouden als er nieuwe waarderingen worden geplaatst
over uw organisatie. Naar wens kan dit direct of één keer per dag voor alle nieuwe waarderingen.
Ook kunt u dit zo instellen dat de waarderingen direct bij de medewerker van de afdeling
terechtkomen.
Direct reageren
Via de beheeromgeving kunt u zonder tussenkomst van de redactie een reactie plaatsen op een
ervaring. Deze reacties worden direct geplaatst. De inzender krijgt hier vervolgens een melding
van. Door een reactie te plaatsen geeft u aan open te staan voor een dialoog met uw cliënten en
hun naasten.
Promotiepakket voor meer respons
Met het promotiepakket kunt u cliënten actief oproepen om uw organisatie te beoordelen op
ZorgkaartNederland.nl. U krijgt flyers en posters en kunt widgets downloaden voor uw website
of nieuwsbrief.
De pakketten
Het ZorgkaartNederland pakket is er in drie uitvoeringen. Een pakket voor zorgorganisaties met
één locatie, een pakket voor zorgorganisaties met maximaal 10 locaties en het Maatwerk
pakket voor zorgorganisaties met meer dan 10 locaties. In de tabel hiernaast hebben we alle
mogelijkheden en de prijzen overzichtelijk voor u op een rij gezet.

Waarom een ZorgkaartNederland pakket?
•	Presentatie en profilering op de grootste waarderingssite voor de zorg
•	Actueel zicht op waarderingen van uw cliënten en hun familie,
per organisatie én locatie
•	Kans om direct te reageren op waarderingen
• Input voor kwaliteitsverbetering
•	Actuele keuze-informatie

Profielpagina: Plaats hier aanvullende
informatie over uw zorgorganisatie

1 locatie

Tot 10 locaties
Meer dan
10 locaties

Dashboard: Actueel inzicht in
kerncijfers als waarderingen,
gemiddelde cijfers en reacties

√

Per locatie

Reacties: Plaatsen en monitoren
status van een reactie

√

√

E-mailalerts: Bij nieuwe waarderingen

√

Per locatie

Gebruikersdata: Exportfunctie van
(geanonimiseerde) waarderingen

√

Per locatie

Afspraak maken: Link naar
afsprakenmodule op uw website

√

Per locatie

Promotiepakket: Posters, flyers
en widgets

5 posters en
500 flyers

10 posters en
1.000 flyers

gratis*

gratis*

gratis*

7 1.938

7 3.978

v.a. 7 3.978

ZorgkaartNederland interviewteams

Prijzen

* Gedurende de looptijd van het project.
De prijzen zijn per jaar, exclusief BTW.

Wilt u een Zorgkaartinterviewteam voor uw locaties?
Neem dan contact op via Ieder(|in), interviewers@iederin.nl.
Heeft u interesse in het ZorgkaartNederland instellingspakket of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met adviseurs@zorgkaartnederland.nl.

Meerdere
merken / labels

Meerdere
sectoren

Enkele reacties uitgelicht:
“Wat gaat er goed bij deze organisatie: De meeste begeleiding
vind ik wel goed. Wat kan beter: Sommige vragen snap ik niet
goed, ik zou dan graag willen dat ze het nog beter uitleggen.”
“Wij zijn erg tevreden over de dagelijkse begeleiding en ondersteuning die mijn broer (met lichte verstandelijke beperking)
krijgt. Hij woont hier onder begeleiding al jaren met veel plezier.”
“Over het algemeen werkt er veel vaste begeleiding, alleen
tijdens de vakanties wisselt de begeleiding wel, maar dat is
logisch. Ik heb niet zo veel contact met de andere bewoners.
Dat vind ik wel jammer.”
“Hele fijne instelling, het is er goed wonen. Klein puntje van
opbouwende kritiek is dat de communicatie na de fusie is
verslechterd.”
“Ik zit hier goed op mijn plek en ga vrolijk naar mijn werk.
Dat komt omdat ik vaste begeleiders heb en ik mijn werk
zelfstandig mag doen.”
“In het begin had ik niet zo’n goede ervaring. Nu ik een mentor
heb en dus rechtstreeks contact heb, gaat het een stuk beter.”

Over ZorgkaartNederland:

> 4.000.000
pageviews per maand

73
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6

>10.000

nieuwe waarderingen per maand

bezoeken per maand

1.100.000

> 562.000
ervaringen online (april 2018)

>121.000
Zorgorganisaties en zorgverleners
op ZorgkaartNederland.nl

