
Infectiepreventie: broodnodig
audit 2.0 auditeren op klantwaarde





Wie ben ik?



BROODNODIG

• 1) Dringend 

• 2) Elementair 

• 3) Hoofdzakelijk 

• 4) Hoognodig 

• 5) Nodig 

• 6) Noodzakelijk 

• 7) Onmisbaar 

• 8) Van groot belang 

• 9) Zeer gewenst 

• 10) Zeer nodig 

?

http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BROODNODIG/1


Mobiel

• www.menti.com code 134678
Eiger2018

• Wat is voor jou auditting?

http://www.menti.com/


Audit 2.0



Audit 2.0

• Clientwaarde en medewerkerswaarde

• Hard - zacht

• Appreciative Inquiry –waarderend auditten

• Bedoeling 

• Verantwoordelijkheid

• Norm

• Verbeterpunten



Auditsysteem



Auditeren op cliënt/medewerkerswaarde 
richt zich op:

- Ervaring van cliënten en medewerkers
- Werk zoals ‘t gedaan wordt 

(in plaats van zoals het bedacht is)

- Conflicterende waarden en hoe professionals 
daarmee omgaan

- Vertaling van

in de praktijk

- Wat goed gaat in plaats van fout

- Incorperen medewerkers en cliënten als auditor



AI = waarderend auditten



AI = waarderend auditten

• Een zienswijze die op een waarderende manier naar 
de wereld kijkt

• Een ‘methode’ om verandering in een organisatie 
vorm te geven die uitgaat van de kracht van de 
organisatie

• Verantwoordelijkheden juist leggen



AI = waarderend auditten

• Vertrouwen



AI = waarderend auditten

Appreciative

• Erkennen van het beste in de mensen en de wereld om ons heen

• Waarderen van het potentieel in de mensen en de organisatie

• Waarde vergroten van de organisatie

• Inquiry

• Onderzoeken door verkennen en ontdekken

• Leren: nieuwsgierig en open

• Vragen stellen, bestuderen, zoeken, verkennen, verdiepen in



AI = waarderend auditten



van waar wil je vanaf… 
naar waar wil je naartoe?  

een kennismaking met appreciative inquiry
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https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/Appreciative_Inquiry_probleem_perspectief.png
https://instituutvoorinterventiekunde.nl/wp-content/uploads/2017/05/Appreciative_Inquiry_probleem_perspectief.png


interne audits - waarom?

• patiënt-tracer: kwaliteit (waarde) ontstaat tussen 
patiënt en professional

hier auditen!!!



Normen?



Verschil traditionele vs waarderende audits



Verschil traditionele vs waarderende audits



Verschil traditionele vs waarderende audits



vragen

• Krachtige vraag

– Geeft nieuwsgierigheid

– Stimuleert een reflectie gesprek

– Daagt uit (tot denken)

– Is uitnodigend tot nieuwe mogelijkheden en 
creativiteit

– Geeft energie

• Veroorzaakt meer vragen

We moeten van woorden als aantoonbaarheid en garanties naar woorden

als aannemelijkheid en het vergroten van kans.





Kwaliteit

www.menti.com code 134678

http://www.menti.com/


Eindrapportage



Verbeterpunten

• www.menti.com code 134678

http://www.menti.com/


eindrapportage met hoge klantwaarde
- Geen verbeterpunten

- pakkend

- kort en krachtig

- visueel




