
 
 

 

Kwaliteitssysteem eten en welzijn voor zorgorganisaties in de maak 
 

Voor onder meer ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen wordt een 

uniek netwerk opgericht. Daarin ontwikkelen en implementeren zorgorganisaties samen met 

kennispartners een kwaliteitssysteem op het gebied van eten en welzijn: LEEV, wat staat voor 

Leren en Verbeteren.  

 

Met LEEV, een initiatief van de stichting Eten+Welzijn, krijgen deelnemers 360° inzicht in hun 

prestaties op het gebied van eten en welzijn. Daarmee maken ze vervolgens de keuze op welke 

thema’s zij willen verbeteren richting de volgende groeifase. De thema’s sluiten aan op de 

inhoudelijke pijlers van Eten+Welzijn –  verduurzaming, gezondheid, maaltijdbeleving en positieve 

zorg – en vinden bovendien aansluiting bij bestaande accreditaties, kwaliteitskaders en kwalitatieve 

meetinstrumenten.  

 

Benchmark 

De thema’s worden gevisualiseerd in een spinnenweb en uitgedrukt in groeifases. Deze werkwijze 

maakt het ook mogelijk om tussen teams en organisaties te benchmarken op de verschillende 

thema’s en binnen de verschillende groeifases. Bijvoorbeeld om medewerkers intern te stimuleren of 

om het onderscheidend vermogen van een organisatie kenbaar te maken. 

 

Datasets per doelgroep 

Eten+Welzijn hecht aan relevante input en betrouwbare output voor LEEV. Zorgorganisaties, 

patiënten/cliëntenorganisaties en kennispartners worden betrokken bij de doorontwikkeling van de 

vragenlijsten en datasets per doelgroep. Ook onderzoeksbureaus en dienstverleners werken, op 

vrijwillige basis, mee aan de ontwikkeling van LEEV en kunnen de werkwijze en normering in hun 

eigen dienstverlening implementeren.  

 

Lerende omgeving 

Het bepalen van de input en de resultaten van de output zijn belangrijke onderwerpen die door 

deelnemers periodiek binnen het netwerk worden behandeld. De uitkomsten van de 

netwerkbijeenkomsten worden gedeeld en vormen een bron van ideeën en oplossingen voor alle 

huidige en toekomstige deelnemers van LEEV. Zorgorganisaties kunnen zich vanaf heden aanmelden 

om per september 2018 deel te nemen aan de lerende omgeving van LEEV. 

 

LEEV samengevat 

 Inzicht in prestaties op het gebied van eten en welzijn 

 Keuze maken voor thema’s om te verbeteren 

 Toewerken naar volgende groeifase 

 Benchmark teams en organisaties (anoniem), overall en per thema 

 Meetings en online community om ideeën en oplossingen te delen 

 Mogelijkheid tot verdieping in lerende netwerken met o.a. 5 workshops (max. 5 personen) 

 € 2.025 per organisatie per jaar 

 

 

https://www.etenwelzijn.nl/kopie-van-lerende-netwerken
https://www.etenwelzijn.nl/kopie-van-lerende-netwerken

