
   
 
 
  
Opdracht Projectleider Kwaliteit@ - Lisa Hengeveld 

Mijn naam is Lisa Hengeveld ik werk bijna 3,5 jaar bij BMC bij BU 

bedrijfsvoering- zorg. Vanaf oktober ben ik namens BMC werkzaam als 

projectleider bij Kwaliteit@. Ik vertel jullie graag meer over de 

totstandkoming van mijn opdracht en de kracht van Kwaliteit@ welzijn 

in de zorg.  

Ter afsluiting van mijn traineeship heb ik samen met twee collega’s de 

eindopdracht ‘kwaliteitsgerichte persoonsbenadering in de 

ouderenzorg’ uitgevoerd. Tijdens het congres Thuis in het Verpleeghuis 

van Waardigheid & Trots ben ik in aanraking gekomen met de 

kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@. Bram de Haan, één van de 

grondleggers van de kwaliteitsmethodiek, was hier één van de 

sprekers. Zijn verhaal over Kwaliteit@ inspireerde mij na te denken 

over het hoe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland 

omhooggaat.  Ik was direct enthousiast over de manier waarop Kwaliteit@ bijdraagt aan het verhogen 

van welzijn en kwaliteit voor bewoners, naasten en medewerkers. Ik heb Bram benaderd voor een 

verdiepend interview en tijdens de inspiratie-avond van onze eindopdracht heeft Bram voor een groep 

belangstellende gesproken.  

Het contact tussen BMC en coöperatieve Kwaliteit@U.A. is gebleven. BMC wil het gedachtengoed van 

Kwaliteit@ omarmen omdat deze kwaliteitsmethodiek aansluit bij de opgave in de zorg: de kwaliteit 

van zorg moet omhoog. Kwaliteit@ is een kwaliteitsmethodiek dat organisaties handvatten biedt om 

de het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de 

zorgaanbieder middels de tien klantbeloften.  Deze tien klantbeloften richten zich op: wonen met 

welzijn & zorg, eigen regie en de organisatie. Hierdoor wordt kwaliteit aan de voorkant bepaald en 

weten bewoners, naasten en de medewerkers wat ze kunnen en mogen verwachten. Meer hierover 

kun je lezen op de website www.welzijnindezorg.nl. 

 

BMC heeft de coöperatie Kwaliteit@, om niets, geholpen met het aanvragen van een tweetal 

subsidies. De contacten hierover hebben vooral plaatsgevonden tussen Tom Winkel (accountmanager 

zorg) en Bram de Haan. Ik vond het leuk om op deze manier betrokken te blijven bij Kwaliteit@ en 

meer te leren over de kwaliteitsmethodiek.  

Na het afronden van deze opdracht bleek dat de coöperatie Kwaliteit@ opzoek was naar een 

projectleider. Mijn CV werd hiervoor aangeleverd en na twee sollicitatiesrondes kreeg ik te horen dat 

ik per 1 oktober aan de slag mocht als projectleider. Je kunt je vast voorstellen dat ik enorm blij was 

nog meer van betekenis te mogen zijn.  

http://www.welzijnindezorg.nl/


   
 
 
  
 

Als projectleider richt ik mij op het regionale programma Kwaliteit@2025 en de coöperatie 

Kwaliteit@. Ik houd mij bezig met verschillende thema’s: financiering, werving van nieuwe leden en 

de actielijnen uit het programma Kwaliteit@2025 a) visie doorontwikkeling, b) vooronderzoek 

kwaliteit en validatie, c) verbreden van de toepassing, d) opzetten van kennislijn en webinars-

programmering, e) opzetten kennisbank en f) effectenmeting welzijn, werkvreugde en implementatie 

kader. 

 

Met veel plezier zet ik mij inmiddels 1,5 maand in voor de coöperatie. Kwaliteit@ verspreiden binnen 

Nederland en verpleeghuisorganisaties die worstelen met kwaliteit inspireren is waar ik enorm 

enthousiast van wordt. Opdrachten zoals deze maken het werken voor BMC leuk, want hoe mooi is 

het als wij mogen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van (ouderen)zorg! 

 

Als coöperatie hebben we met elkaar een stevige uitdaging om van start-up tot scale-up te 
komen. Hier is Lisa in de rol van projectleider prima op haar plek. We hebben haar leren kennen 

als een doelgerichte en doortastende collega en vinden het fijn dat zij haar kennis en ervaring 
wil inzetten om de ambities voor dit mooie traject waar te maken. 

 


