
PLANETREE FACTSHEET

Excellente mensgerichte zorg & organisatie  

voor en door zorgorganisaties



Structureel en systematisch excellente mensgerichte zorg 
vanzelfsprekend maken 

Planetree helpt je organisatie bij het creëren van een organisatiecultuur waarin  

continu leren en ontwikkelen - gedreven door de stem van de cliënt - de norm is.  

Praktisch, resultaatgericht én versneld. Met als viervoudig doel (Quadruple Aim):  

een betere cultuur, betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten. 

Hoe Planetree werkt en wat het resultaat is, lees je in deze factsheet.

Planetree werkt zonder winstoogmerk.

Note: Waar de term cliënt wordt gebruikt, kan ook patiënt, klant, bewoner, zorgvrager of relatie gelezen worden. Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.
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Planetree: begeleider en aanjager van excellente mensgerichte zorg

Sinds de oprichting in 1978 werkt Planetree samen met een netwerk van meer dan 1.000 zorgorganisaties in 28 landen om haar ambitie 

‘Excellente mensgerichte zorg & organisatie’ waar te maken. Planetree onderzoekt doorlopend ervaringen van cliënten, naasten, zorgprofessionals 

en vrijwilligers over de hele wereld om mensgerichte zorg onderbouwd te laten groeien. Sterk wetenschappelijk onderzoek als bron van innovatie 

en onze vier pijlers zorgen dat Planetree organisaties voorop lopen in excellente mensgerichte zorg. 

We bieden mensen en zorgorganisaties inspiratie 

via de Planetree visie 

De ‘Planetree International Person Centered-Care Certification Committee’ erkent

organisaties die excellente mensgerichte zorg geven aan cliënten en hun naasten, 

optimaal zorgen voor medewerkers en processen in partnerschap ontwikkelen  

en stevig borgen middels de Mensgerichte Zorg Certificering

We begeleiden, adviseren, coachen en trainen om mensgerichte zorg  

in strategie en praktijk te realiseren en duurzaam te laten groeien. 

Dit doen wij volgens de wetenschappelijk onderbouwde Planetree aanpak

Wij faciliteren ons wereldwijde en nationale netwerk bij de overdracht  

van kennis en ervaring. Zo versnellen we - met minder middelen - 

samen innovaties. En dat leidt tot prachtige resultaten

De vier pijlers van excellente mensgerichte zorg
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1   Menselijke interactie en liefdevolle bejegening

2    Eigen keuze en verantwoordelijkheid door 

informatie en educatie

3     Uitstekende (medische)  

behandeling en zorg

4  Gezond eten, drinken 

 en bewegen

5   Aanvullende zorg  

en zingeving

6        Menswaardige technologie

7       Architectuur en interieur  

leveren een bijdrage aan  

gezondheid en heling

8   Vrienden, familie en  

gemeenschap spelen  

een positieve rol

9  Tevreden cliënten

10    Tevreden en gemotiveerde  

medewerkers

11    Gezonde financiële resultaten

12   Goede marktpositie en relaties  

met belanghebbenden

Betere zorg

Helende  
omgeving

Gezonde organisatie
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Maak kennis met de Planetree visie

Mensgerichte zorg is pas echt waardevol wanneer deze alle aspecten bevat die voor cliënten, naasten en medewerkers  

van belang zijn. De Planetree visie laat zien wat mensen belangrijk vinden en verwachten van mensgerichte zorg, 

zodat je gericht kunt verbeteren.

Algemene Planetree brochure
In deze brochure geven we je een kijkje in  

de Planetree organisatie; van inspiratie en 

implementatie tot praktische informatie.

Wil je de brochure ontvangen?

Mail naar info@planetree.nl  

of bel +31 88 - 200 68 80.
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Betere gezondheid
 

  Toegenomen score  

op cliëntdoelen

  Toegenomen zelfzorg

   Toegenomen levenskwaliteit

   Teruggedrongen  

ziektebelasting

Betere zorg
 

  Zorgplannen in lijn  

met cliëntdoelen

   Toegenomen symptoom  

management

  Verbeterde veiligheid

  Verbeterde transities

  Vermindering heropnames

  Verbeterde cliëntenervaring

Planetree: Viervoudig doel (Quadruple Aim)

Lagere kosten
 

   De juiste zorg, op het juiste 

moment, op de juiste plek

  Verbeterde efficiency

  Waardegedreven uitgaven

   Meer waarde voor cliënten  

en naasten

Betere cultuur
 

  Meer werkplezier

   Toegenomen compassie / 

mededogen

   Verbeterde  

medewerkerservaring

   Toegenomen  

personeelsbehoud

   Vermindering van  

burn-out / stress

Fundament van wetenschappelijk onderzoek en geïntegreerde aanpak

In 2017 heeft het National Academy of Medicine (NAM) een paper gepubliceerd gebaseerd op de onderzoeksvraag:  

‘Leidt mensgerichte zorg tot betere zorg?’. Onder leiding van Planetree onderzochten wetenschappers van prestigieuze  

universiteiten zoals Harvard en Yale het effect van mensgerichte zorg. Het resultaat van het onderzoek omvat een bibliografie  

en raamwerk ter ondersteuning van de implementatie van mensgerichte zorg.  

De Planetree aanpak is gebaseerd op dit wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek toont aan  

dat mensgerichte zorg leidt tot een betere cultuur, betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten.

Diverse publicaties bewijzen overtuigend dat de aanpak van Planetree leidt tot betere uitkomsten
Een publicatie in het British Medical Journal (BMJ) onderstreept dat de aanpak van Planetree werkt en dat  

de beoogde doelen systematisch worden gerealiseerd.

  

•  Frampton SB, Guastello S, Hoy L, et al. Harnessing evidence and experience to change culture: a guiding 

framework for patient and family engaged care. NAM Perspectives 2017;7. 

•   Guastello S, Jay K. Improving the patient experience through a comprehensive performance framework to  

evaluate excellence in person-centred care. BMJ Open Quality 2019;8:e000737. doi:10.1136/ bmjoq-2019-000737.

 

Op www.planetree.nl/aanpak vind je de links naar de volledige tekst van deze publicaties en updates.
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Toegang tot een groot wereldwijd netwerk

Als Planetree deelnemer krijg je toegang tot internationale én nationale netwerken.  

Met goede voorbeelden en mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en ervaringen,  

die snelheid en kwaliteit verhogen en die tijd, zorgen, geld en fouten verminderen.

Het resultaat? 

Meer 
inspiratie

Meer 
samenhang

Meetbaar 
betere
resultaten

Het Planetree team in Nederland ondersteunt 

zorgorganisaties in België, Duitsland, Letland en 

Nederland. Binnen de Nederlandse, Belgische, 

Duitse en Letse Planetree zorgorganisaties verlenen 

elk jaar 48.267 medewerkers en 10.969 vrijwilligers 

dagelijks zorg aan zo’n 1.382.723 patiënten  

en cliënten. 

In het verzorgingsgebied van deze Planetree 

organisaties wonen meer dan 6,1 miljoen mensen. 

Zorgorganisaties in Italië, Engeland, Ierland, 

Denemarken, Frankrijk en Turkije worden 

ondersteund door andere Planetree kantoren. 

De Planetree teams wereldwijd hebben regelmatig 

contact en werken nauw samen om excellente 

mensgerichte zorg vanzelfsprekend te maken.

Vandaag de dag vertegenwoordigen Planetree deelnemers 

meer dan 1.000 organisaties verspreid over 28 landen. 

Een gedeelde visie, gedeelde doelen en gedeelde kennis en 

ervaring helpen Planetree deelnemers verder op mondiaal, 

regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Planetree is nauw betrokken bij de ontwikkeling van  

Patient Experience-centra bij onder andere Cleveland 

Clinics. Planetree organisaties Griffin Hospital, Cleveland 

Clinics en Johns Hopkins Hospital blinken al sinds jaar 

en dag uit in excellente zorg, uitstekende kwaliteit  

en top werkgeverschap.

Planetree ondersteunt en adviseert ook verschillende 

Ministeries van Volksgezondheid en de World Health 

Organization (WHO) op het gebied van cliënten- en 

patiëntenrechten. 

1.382.723
patiënten en cliënten

48.267 
medewerkers 

10.969 
vrijwilligers

Letland

Nederland

België

Duitsland

(Academische) ziekenhuizen 

GHZ - Gehandicaptenzorg 
 
1e lijns zorg & 
gezondheidscentra 

GGZ - Geestelijke 
gezondheidszorg

Thuiszorg

VVT - Ouderenzorg
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Planetree interventies scoren gemiddeld hoog  

tot zeer hoog, tussen de 8 en 9 in de evaluaties 8,5

Doelen definiëren en  
draagvlak vergroten

Willen en doen, 
vergroten vaardigheden

•  Landelijke en Internationale 

Planetree Conferenties

• Planetree Tours bij  

 verschillende organisaties

• Belevingsdag  

 Mensgerichte zorg

• Leiderschapsontwikkeling

• Coachend advies

• Merkbaar Beter Meting 

• Focusgroepen

•  Begeleiding bij 

strategievorming

•  Van strategisch advies  

tot praktische scenario’s

•  Processen inrichten die 

mensgerichte zorg en  

partnerschap faciliteren

•  Incompany trainingen die 100% aansluiten 

bij jouw organisatievraagstukken  

(door de Train de Trainer aanpak)

• Begeleiding implementatie

• Samen Verschil Maken

•  Design thinking /  

Creatief mensgericht ontwerpen

•  Persoonlijke kracht in veranderende tijden

•  Verbeteren communicatie met compassie 

(Language of Caring)

•  Ambities waarmaken

•  Mindsettraining

•  Serious gaming / spelend leren  

met o.a. Escaperoomtraining

Verdere groei,  
partnerschap en borging

•  Procesoptimalisatie;  

inrichten van processen die 

partnerschap tussen cliënten  

en medewerkers faciliteren

•    Programma’s voor  

leiderschapsontwikkeling 

(MD-trajecten)

• Norm-setting en Benchmarking

•  Training PDCA &  

kwaliteitsmanagement

•  Cultuur van blijvend  

ontwikkelen door vergroten  

van eigenaarschap en  

reflectief vermogen

Blijven doen, 
duurzame verbetering

• (interne) focusgroepen

•  Kenniscentrum en  

kenniskringen voor o.a.:

 • HR-managers 

 • Opleidingen 

 •  Specialisten  

ouderengeneeskunde 

 • Communicatie 

 • Kwaliteit & Veiligheid 

•  Erkenning van prestaties / 

Mensgerichte Zorg  

Certificering

Planetree maakt het verschil tussen willen en doen

Onze kracht ligt in slimme combinaties tussen wereldwijd en lokaal, strategisch en operationeel, kwalitatief en kwantitatief, systeemgericht  

en mensgericht. We stappen in jouw organisatie waar dat wenselijk is en creëren actieve betrokkenheid en eigenaarschap, bij zowel leidinggevenden  

als zorgprofessionals en andere medewerkers. Vanzelfsprekend aansluitend op de ambities van jouw organisatie en volgens de landelijke eisen en uitgangspunten  

van stakeholders zoals overheden en zorgverzekeraars. Hieronder vind je enkele van de beste tools voor het implementeren van mensgerichte zorg.

Begrip vergroten en
verrijken van inzicht
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Wat levert de Mensgerichte Zorg Certificering op voor jouw organisatie?

Organisaties die voor Mensgerichte Zorg Certificering gaan, werken duurzaam aan een organisatiecultuur  

van continu leren, gedreven door de stem van de cliënt. Dat zien we terug in excellente mensgerichte zorg,  

een stijging van de cliënt loyaliteit en medewerkersbetrokkenheid en in uitstekende kwantitatieve resultaten. 

Mensgerichte Zorg Certificering brochure
Deze brochure geeft concrete inzichten en uitleg aan organisaties die zich voor het eerst oriënteren op  

Mensgerichte Zorg Certificering en voor zorgorganisaties die er al de nodige ervaring mee hebben. 

Wil je de brochure ontvangen of in een persoonlijk gesprek bespreken wat we kunnen betekenen voor je organisatie? 

Mail naar info@planetree.nl of bel +31 88 - 200 68 80.

De Planetree visie, kennis en ervaring zijn gebundeld in een strategisch én praktisch 

certificeringsprogramma dat mensgerichte zorg op alle niveaus van je organisatie 

realiseert én borgt.

Mensgerichte Zorg Certificering heeft een stevig wetenschappelijk fundament  

en is gebaseerd op vijf pijlers; de versnellers. Deze versnellers - met bijbehorende 

criteria - zijn ontwikkeld om je te helpen de organisatie te laten groeien in 

mensgerichte zorg én prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. 

Mensgerichte Zorg Certificering resulteert in een systematische mensgerichte 

aanpak en meetbaar betere prestaties: een betere cultuur, betere gezondheid, 

betere zorg en lagere kosten. 

2

34

1

5 Verbind waarden,  

strategieën en  

uitvoering met elkaar

Creëer organisatiestructuren die

actieve betrokkenheid bevorderen 

Gebruik bewijs om 

beter te worden

Implementeer manieren 

van werken die 

partnerschap stimuleren

Weet wat  

verschil maakt 

Vijf versnellers maken excellente mensgerichte zorg & organisatie vanzelfsprekend
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Resultaten > Aantal Planetree deelnemers & waardering door focusgroepen

Gemiddelde stijging in waardering van de organisatie  

door ‘patiënten en cliënten’ en ‘medewerkers’ uit de 

resultaten van alle door Planetree gehouden focusgroepen  

bij elkaar opgeteld

Aantal medewerkers per zorgcategorie in Nederland, België,  

Duitsland en Letland, gemiddelde 2016 - 2019 (totaal = 48.267)

2.212

overig

1e lijnszorg

ghz

ggz

vvt

ZKH

600

13.699

5.291

3.217

(Academische) ziekenhuizen

VVT - Ouderenzorg

GGZ - Geestelijke 
Gezondheidszorg

GHZ - Gehandicaptenzorg

1e Lijns zorg

Overige23.248

 Medewerkers

 Patiënten en cliënten

Starter:  
Planetree organisatie tijdens het eerste jaar van deelname (=100%)

Gevorderd:  
Planetree organisatie die langer dan een jaar deelneemt,  
maar (nog) niet gecertificeerd is

Gecertificeerd:  
Planetree organisatie die de Mensgerichte Zorg Certificering heeft behaald

+2%

+4%

+6%

+8%

+10%

+12%

GecertificeerdGevorderdStarter

Start waardering = 100%

+4,2%

+9,8% Patiënten en cliënten

+5,6%

+11,1% Medewerkers

Aantal patiënten en cliënten per zorgcategorie in Nederland, België, 

Duitsland en Letland, gemiddelde 2016 - 2019 (totaal = 1.382.723)

1e lijnszorg

ghz

ggz

vvt

ZKH

32.838
15.317

2.789

(Academische) ziekenhuizen

VVT - Ouderenzorg

GGZ - Geestelijke 
Gezondheidszorg

GHZ - Gehandicaptenzorg

1e Lijns zorg

Overige

1.150.779

181.000
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Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met  

de zorg. Deze waarderingen laten zien hoe mensen zorg ervaren.  

Onderstaand de cijfers die mensen gaven voor startende,  

gevorderde en gecertificeerde Planetree organisaties in  

de ouderenzorg. 

De NPS meet in welke mate een locatie wordt aanbevolen. De score loopt 

van -100 tot +100. De vraag is altijd hetzelfde, namelijk ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat je de organisatie aanbeveelt bij vrienden of bekenden?’.  

Het percentage van de mensen dat 5 of lager scoort wordt daarbij  

afgetrokken van het percentage van de mensen dat 8 of hoger scoort.

ZorgkaartNederland Mate van aanbeveling volgens de Net Promoter Score (NPS)

Resultaten > Waardering op ZorgkaartNederland en mate van aanbeveling (NPS) stijgt

Werken volgens de Planetree visie is als een reis met een duidelijk einddoel, maar zonder vaststaande route. We benutten ontwikkelingen,  

kansen en nieuwe mogelijkheden. We behouden wat goed is en veranderen wat beter kan. Dat het werkt, zien we terug in de stijgende waardering.

Gemiddelde waardering voor Planetree organisaties 

in de ouderenzorg op ZorgkaartNederland 2019

Mate van aanbeveling voor Planetree organisaties 

 volgens de Net Promoter Score*, gemiddelde 2016 - 2019

7,0

7,3

7,6

7,9

8,2

8,5

8,8

GecertificeerdGevorderdStarter

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

GecertificeerdGevorderdStarter

35

8,2

40
8,7 46

*  Note, ter indicatie vind je hieronder de algemene NPS score: 

  NPS voor de ziekenhuiszorg 2019 is voor patiënten gemiddeld 18* 

 NPS voor de ziekenhuiszorg 2019 is voor bezoekers gemiddeld 11* 

 NPS voor de ouderenzorg is voor medewerkers 2014 – 2017

 van -5 naar -13,2 gedaald**

 *  bron NVZ: www.nvz-zorgimago.nl
 ** bron Actiz: https://www.actiz.nl/benchmark2017

*  Note, ter indicatie vind je hieronder de algemene score: 

  De waardering voor ouderenzorg is gemiddeld 8,0*

 
 *  bron ZorgKaartNederland februari 2020:  

https://www.zorgkaartnederland.nl/verpleeghuis-en-verzorgingshuis

8,1
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Resultaten > Menselijke sfeer en ambitietoets verbeteren

Een positief werkklimaat en een goede sfeer zijn essentieel om naar excellente mensgerichte zorg te groeien. Planetree meet de menselijke sfeer  

als leidraad voor verbetering. Daarnaast meten we in hoeverre de missie (waar je als organisatie voor staat) de leidraad vormt voor het denken en handelen. 

Hoe waarderen de deelnemers van alle focusgroepen  

- zowel cliënten als hun naasten, medewerkers en  

leidinggevenden - de menselijke sfeer in de organisatie?

In hoeverre herkennen de deelnemers van alle focusgroepen  

- zowel cliënten als hun naasten, medewerkers en  

leidinggevenden - de missie van de organisatie in de  

dagelijkse praktijk?

Menselijke sfeer Ambitietoets

Planetree organisaties onderscheiden zich door hun vriendelijkheid, respect, compassie,  

inclusie, werkplezier en prestaties, met topposities in de ranglijsten tot gevolg.

Waardering voor Planetree organisaties 

 voor de menselijke sfeer, gemiddelde 2016 - 2019

Waardering voor Planetree organisaties voor het realiseren  

van de missie in de praktijk, gemiddelde 2016 - 2019

Gemiddelde waardering door patiënten en cliënten 

alle focusgroepen 2018 en 2019

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

7,5

7,8

8,1

8,4

GecertificeerdGevorderdStarter

Gemiddelde waardering door patiënten en cliënten 

alle focusgroepen 2018 en 2019

6,0

6,3

6,6

6,9

7,2

7,5

7,8

8,1

8,4

GecertificeerdGevorderdStarter

7,1

6,6

7,3

7,1

7,8 7,8
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Maak ook kennis met excellente mensgerichte zorg

Hoe zorg ik dat we de juiste keuzes maken om mensgerichte zorg te vergroten?  

Hoe krijg ik mijn medewerkers mee en hoe vergroot ik mijn aantrekkelijkheid als werkgever?  

Hoe zorg ik dat de ontwikkeling niet te groot wordt, maar dat we wel stappen voorwaarts zetten? 

 

Herken jij je in deze vragen? Tijdens een vrijblijvende afspraak, helpen we je graag met vinden  

van de juiste antwoorden!

Wat kun je verwachten van een Planetree kennismakingsgesprek? 

 Een ervaren adviseur om mee te brainstormen 

 Inzicht in wat andere leiders in de zorgbranche doen 

 Recente trends en onderzoeken worden vertaald naar praktische tips voor je dagelijkse praktijk

Wil je ervaren welk verschil Planetree maakt?  

Bezoek samen met je team een zorgorganisatie tijdens een Planetree Tour, maak een afspraak  

voor een Planetree Belevingsdag in jouw organisatie, of kom naar de jaarlijkse nationale en  

internationale Planetree conferentie.

088 - 200 68 80     I     info@planetree.nl     I     www.planetree.nl liefde voor de zorg

Disclaimer. Deze factsheet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor onvolledigheden met betrekking tot de inhoud kan Planetree op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Planetree® 0220


