
Inzet in uw organisatie
(zorg)



Binnen uw organisatie kunt u 
Yucan QM op verschillende manieren 
inzetten. Een globale kwaliteitsportfolio 
bereikt u al door alleen uw directie- of 
managementteam te betrekken bij een 
enkel evaluatietraject. 

Uw organisatiestructuur kent weinig tussenlagen en is qua schaal 
overzichtelijk
U start 1 traject. Uw organisatie voert 1 teamevaluatie per periode uit en beheert 
gedurende de lopende periode in zijn geheel 1 kwaliteitsportfolio. U heeft rappor-
tage op het niveau van uw organisatie tot uw beschikking. Een voorbeeld:

Uw organisatiestructuur bestaat uit verdeelde verantwoordelijkheids-
gebieden
U start voor ieder onderscheidend onderdeel een traject. De directie en de 
onderdelen voeren ieder afzonderlijk per periode een teamevaluatie uit en beheren 
gedurende de lopende periode ieder hun eigen kwaliteitsportfolio. U heeft rappor-
tage op het niveau van uw organisatie en in detail van de afzonderlijke verantwoor-
delijkheidgebieden binnen uw organisatie tot uw beschikking. Voorbeelden:
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Wanneer u portfolio’s wilt beoordelen op basis van verantwoordelijkheidsgebieden, 
dan kan een meervoudige aanpak van nut zijn.

Sleutelfuncties, afdelingen of divisies kunnen ieder een eigen traject doorlopen 
waardoor voor u een logisch gesegmenteerd en gedetailleerd beeld ontstaat van de 
kwaliteit van uw organisatie en met name waar verbetering kan worden 
aangebracht. 

De betrokken onderdelen kunnen hun portfolio doorlopend beheren en u daarmee 
voortdurend voorzien van inzicht. Yucan QM genereert voor hen en voor u de 
rapportages die direct inzichtelijk maken hoe de onderdelen van uw organisatie er 
voor staan. 

De individuele rapporten kunt u onderling en in de tijd vergelijken, samenvoegen en 
aggregeren om gemiddelden en trends in beeld te krijgen.

Voorbeelden zorg
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DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR
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Uw organisatiestructuur kent geen tussenlagen en is qua schaal 
overzichtelijk.
U start 1 traject. Uw organisatie voert 1 teamevaluatie per periode uit en beheert 
gedurende de lopende periode in zijn geheel 1 kwaliteitsportfolio. U heeft 
rapportage op het niveau van uw organisatie tot uw beschikking. Een voorbeeld:
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U of uw organisatie stuurt meerdere organisaties aan
Bij bestuur op afstand of proportioneel toezicht kan de inzet van Yucan QM u 
een gedetailleerd beeld opleveren van de kwaliteit van de door u bestuurde 
organisaties. Een kwalitatieve invalshoek naast de kwantitatieve van uw 
accountant. U kunt daarbij volstaan met een portfolio van de directies. Voor 
een uitgebreider beeld van diepte en samenhang kunt u daar ook portfolio’s 
van sleutelposities of afdelingen bij betrekken. Een voorbeeld:

BESTUUR / FINANCIER / RAAD VAN COMMISSARISSEN

ONDERDEELONDERDEELONDERDEEL ONDERDEEL ONDERDEEL

DIRECTIE / RAAD VAN BESTUUR

POLIKLINIEK VERPLEGING OVERIGE

Alle hiervoor getoonde voorbeelden kunnen voor de door u bestuurde 
organisaties van toepassing zijn.
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