
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 223740 

    
Organisatie-eenheid Woonkamer Parijs 
Gemeld op 29-07-2020 
Laatste wijziging 08-10-2020 
    
Status Afgehandeld 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas   

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Basisveiligheid 
       

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
de veiligheid is voor de clienten goed gewaarborgd. 
 
Het risico dat we namen met de stickers op de afstandsbediening van het bed, voor stand bed, gaat gelukkig 
goed. 
Zodra client verhuisd/overlijdt of wijziging krijgt mbt stand bed dan word de sticker meteen verwijderd zodat het 
goed aangepast kan worden.  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Door de corona, geen goede vergaderingen om het hier over te hebben. 
Voor nu besloten (vraag vanuit woonondersteuners/woonbegeleiders) om de sensoren van de clienten ook op 
hun telefoon binnen te laten komen. Hun kunnen dan, als zorg nog druk is, bij client gaan kijken of alles goed is 
en de veiligheid mbt valgevaar etc waarborgen  

  

Op welke Wijze?  
Woonbegeleider heeft melding gemaakt bij TD en nogmaals gemaild. 
contactverzorgende  belt TD hierover.  

  

Wanneer evalueren? 07-10-2020 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar. 

  

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team). 

  

 

Aanvullend formulier 'Evaluatie Verbeterplan' 

    

Evaluatie Verbeterplan 

Heeft de verbeteractie 
opgeleverd wat jullie ervan 
verwacht hadden? 

Ja 
 

    

        

Toelichting evaluatie verbeteractie:  
alarmeringen komen ook bij woonondersteuners op telefoon, bij drukte lopen hun naar de client om te kijken of de 
veiligheid nog goed is.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 225916 

    
Organisatie-eenheid Woonkamer Best 
Gemeld op 29-08-2020 
Laatste wijziging 28-02-2021 
    
Status Afgehandeld 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas   

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Basisveiligheid 
       

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Meer toezicht in de huiskamer.  
We hebben vorig jaar bij dit reisdoel gekeken hoe we meer continuïteit in de huiskamer konden waarborgen 
zodat er meer toezicht is.  
We zijn toen andere diensten gaan draaien om zo vaker iemand in de huiskamer te hebben.   

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Aangezien we op dit moment een andere bewoners samenstelling hebben en onze bewoners nu langer opblijven 
hebben we ´s avonds geen toezicht meer.  
   

  

Op welke Wijze?  
Daarom zijn we gaan kijken wat we met onze diensten konden om zo de avond meer te dekken.  
We hebben vanuit de overheid uren bij gekregen waardoor we meer in kunnen zitten op de welzijn.  
Hierdoor is er van 08:00u ´s ochtends tot 21:00u ´s avonds altijd iemand aanwezig in de huiskamer.   

  

Wanneer evalueren? 31-10-2020 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar. 

  

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team). 

  

 

Aanvullend formulier 'Evaluatie Verbeterplan' 

    

Evaluatie Verbeterplan 

Heeft de verbeteractie 
opgeleverd wat jullie ervan 
verwacht hadden? 

Ja 
 

    

        

Toelichting evaluatie verbeteractie:  
Er was meer rust in de avond nu de woonondersteuner langer bleef  

 

 
 
 


