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Verbeterplannen 
Veiligheid 
Landrijt 
 
 
 
 
 

Toelichting 
 

 De Smiley ; deze laat het volgende in één oogopslag zien: 
 

 

 

 

 

Waardering is hoger 
of gelijk aan 7,00 

Waardering is lager 
dan 7,00 

Bij gebrek aan 
respons is geen 
berekening mogelijk 

Eén van beiden is 
voldoende maar de 
ander is onvoldoende 
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 Baltra-/ Fogolaan 
 
Hoe waarderen teamleden Baltra-/ Fogolaan Veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
Tijdig inzetten belsensor. 
Bij alarm snelle reactie. 
Scholingen BHV en I-Team. 
M&M duidelijk 
 
Verbeterplan: 
Beter letten op scherpe voorwerpen , messen dat deze in de lades liggen die op slot gaan, en beter 
controleren of deze ook op slot zijn. 
Elkaar aanspreken hierop, iedereen is verantwoordelijk. 
Letten op scholingen, elkaar wijzen op de scholingen. 

 
 
 
 
  

Team Baltra- / Fogolaan Waardering  
Waardering 7,00 

NPS-score 0,00 
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Sal- /Bravalaan 
 
Hoe waarderen teamleden Sal- / Bravalaan Veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
- Wat betreft medicatie veiligheid zijn wij enorm goed bezig. Wij hebben onze medicatie 

voorraad + opiaten kluisjes opnieuw ingedeeld op de Bravalaan als proef en wij als team zijn 
hier erg enthousiast over dit wordt ook zo vervolgd op de Sallaan. 

- Binnen het team is er een veilige haven wat betreft de communicatie naar elkaar toe 
- Wat betreft Hygiëne is dit ook op orde, er zijn goede punten op uitgezet zoals handschoen 

steun waarbij alle maten in zitten, bakjes waar we verzorgingsspullen in kunnen doen.  
- de VBM worden om de 2 maanden geëvalueerd dit doormiddel van de grote visite die elke 

dinsdag is. 
 
Verbeterplan: 
Brandveiligheid: wat wij als team gaan verbeteren is dat aan het einde van de dienst alles in de 
desbetreffende opberghokken staan en dat er door de dag heen de tilliften daar ook neergezet 
worden of dat deze op de kamer blijven staan als de bewoner niet op de kamer verblijft.  
dit gaan we aanpakken door dit in de teamvergadering te vermelden en de puntjes meteen op de i te 
zetten. 
we maken hier de dag verantwoordelijke verantwoordelijk voor. dit is hopelijk klaar op 6-12-2017 
 
de veiligheid/sfeer van de bewoners op de Sallaan willen we gaan verbeteren door dit in elk MDV te 
bespreken met de desbetreffende disciplines hierbij wordt V&V,S. Linders, en andere disciplines 
betrokken hoe we hier aan kunnen werken. de Cv-ers houden dit proces bij. 
Wanneer we dit klaar willen hebben zo snel mogelijk maar zeker voor het einde van het jaar. 
 
 
 

  

Team Sal/ Bravalaan Waardering  
Waardering 7,00 

NPS score 0,00 
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Cres-/ Corvolaan 
 
Hoe waarderen teamleden Cres- / Corvolaan veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
- Opbergen van Opiaten 
- Sloten op keuken / slaapkamerkast 
- Alarm knopen 
 
Verbeterplan: 
We hebben de procedure opbergen van opiaten in gang gezet. We hebben nu onze eigen opiaten op 
ons leefmilieu in een afgesloten kastje. Waarbij de sleutel ligt opgeborgen in een afgesloten kastje 
met een code. Het heeft helaas lang geduurd voordat we het zover hebben gekregen zoals we wilde. 
Na heel wat mail verkeer is het uiteindelijk gerealiseerd. En zijn we heel blij met dat gene wat we nu 
hebben. Dit bespaart ons heel wat tijd omdat we in de vorige situatie telkens van ons leefmilieu af 
moesten om opiaten uit het kluisje te halen. Wat nu niet meer hoeft.  

Team Cres-/Corvolaan Waardering  

Waardering 6 

NPS-score -100,00 
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Samos/ Floresplein 
 
Hoe waarderen teamleden Samos- / Floresplein veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
Iedereen is agressie geschoold en heeft een bhv training gehad of is hier mee bezig. 
Collega's zijn op de hoogte van protocollen 
 
 
Verbeterplan: 
Onderwerp: Reageren op noodoproepen door niet-geschoold personeel. 

 Probleemstelling: 
Er is in het team enige onduidelijkheid over het dragen van dect-toestellen door stagiaires. Er 
worden de stagiaires verschillende instructies gegeven en daardoor weten stagiaires niet 
goed te handelen wanneer er een noodoproep op de dect-toestel binnenkomt.  

 Probleemomschrijving: 
Om het probleem in kaart te brengen hebben wij als projectgroep een enquêtes opgesteld 
met vragen die betrekking hebben tot het dragen van een dect-toestel. De enquêtes waren 
gericht naar alle medewerkers die in dienst zijn bij de pleinen, inclusief de leerlingen en 
stagiaires. In deze enquêtes hebben wij ook gevraagd naar functie, jaren in dienst, en welke 
scholingen het personeelslid gevolgd had. De resultaten van de enquêtes hebben wij 
uitgeschreven in een overzicht en de antwoorden vergeleken met elkaar. Er zijn 24 enquêtes 
uitgedeeld. Daarvan zijn er 14 ingeleverd en meegenomen in dit onderzoek. 

 
  

Team Samos/ Floresplein Waardering  
Waardering 8,00 

NPS-score 0,00 



 
6 

Veiligheid   Verbeterplannen November 2017 

 

Nevisplein 
 
Hoe waarderen teamleden Nevisplein veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

Trots op: 
Risicosignalering wordt in het afstemmingsoverleg besproken, binnen de afdeling wordt er gewerkt 
binnen de richtlijnen en protocollen. Bewoners hebben een wederkerig contact met cv er, 
vertrouwensband waardoor er een gevoel van veiligheid is om te kunnen ventileren. 
 
Verbeterplan 
WAT 
1. In ieder huiskameroverleg  wordt veiligheid besproken met cliënten (op cliënt gericht) 
2. Veiligheid wordt in ieder leefmilieu overleg besproken(op V&V gericht) 
3. VBM´s worden iedere 3 maanden besproken. Nieuwe VBM´s na worden na 2 weken 

geëvalueerd 
 
HOE 
1. Iedere 6 weken huiskamer overleg. Hierin komt elke keer het punt veiligheid terug. Dit 

vermelden we op de agenda van het huiskameroverleg die de bewoners krijgen zodat zij op de 
hoogte zijn. Hierin kunnen cliënten aangeven hoe zij de veiligheid ervaren op dit moment en wat 
zij graag anders zouden willen zien en wat zij zelf hiervoor nodig hebben. Dit wordt overgedragen 
door Michelle naar cv-ers en collega´s om hier actie op uit te zetten met onder andere andere 
disciplines en waar nodig de hogere hand.  

2. In ieder leefmilieu wordt veiligheid besproken. Dit komt standaard op de agenda. Michelle heeft 
het kompas in het vorig leefmilieu geïntroduceerd en dat er in ieder leefmilieu overleg gesproken 
word over veiligheid. Voel je je veilig op de afdeling, wat heb je nodig om dit te verbeteren? Zo 
zijn we op langer termijn bezig met het kompas onderwerp veiligheid. 

3. Nu worden bestaande VBM´s ieder half jaar besproken. Dit moet terug gedraaid worden naar 
iedere 3 maanden. Dit nagevraagd bij de arts, de arts is op de hoogte van deze regeling.  

 
WIE  
1. Michelle doet het huiskameroverleg, alle cliënten zijn hierin betrokken en zelf verantwoordelijk 

om gebruik te maken van dit moment. Collega´s en cv-er zijn hier bij betrokken tot het uitzetten 
van acties die uit het huiskamer overleg komen. Wij, alle collega´s zijn met zijn alle 
verantwoordelijk voor dit verbeterplan. Michelle is verantwoordelijk voor het bespreekbaar 
maken in het huiskameroverleg en deze punten over te dragen naar het team.  

2. Anita en Michelle zijn verantwoordelijk om dit in ieder leefmilieu overleg in te brengen. Indien zij 
niet aanwezig kunnen zijn, dit over te dragen naar een collega. Als team zijn we verantwoordelijk 
voor de verbetering hierin 

3. Cv-ers nemen dit mee in het overleg met andere disciplines. 
 
Wanneer wil je dat dit klaar is 
1. Per december word er in ieder huiskamer overleg gesproken over veiligheid. 
2. Per december starten met het inbrengen van veiligheid in het leefmilieu overleg.  
3. Per november word dit opgepakt met andere disciplines. Zodat we de richtlijnen mbt VBMS´s 

bespreken op de juiste manier volgen. 

Team Nevisplein Waardering 
 

Waardering 7 

NPD-score 0,00 
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Noordertoren 1, etage 3, 4, 5 
 
Hoe waarderen teamleden Noordertoren etage 3,4,5 veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Helaas is door dit team geen verbeterplan aangeleverd! 
 
 
 
  

Team noordertoren etage 3,4,5 Waardering 

 Waardering  

NPS score  
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Noordertoren 2, etage 6 & 7 
 
Hoe waarderen teamleden Noordertoren etage 6 & 7 veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 

 Decubitus preventie: gehele team signaleert op tijd en neemt de benodigde acties 

 Deskundige zorg en behandeling: gehele team is onlangs geschoold voor agressietraining én het 
gehele team is eind 2017 BIG geschoold 

 Risicosignalering: wordt minimaal 4 keer per jaar ingevuld en besproken met SO arts 

 Tilliften: personeel let op het gebruik van liften en controle van banden, we hebben een teamlid 
ergo coach geschoold.  

 Brandveiligheid: iedereen binnen het team is BHV geschoold 
 
Verbeterplan: 

 MIC: besproken in teamvergadering, meet alertheid op het invullen van MIC. Aandachtsvelder 
heeft benoemd voor welke gebeurtenissen een MIC ingevuld dient te worden. evaluatie volgend 
teamoverleg 

 hygiëne: meer alertheid op handhygiëne tijdens en na de zorg. alertheid op hygiëne apparaten. 
hiervoor is alcohol op bepaalde punten neergezet voor te desinfecteren. persoonlijke hygiëne 
onlangs gehele protocol met het team doorgenomen.  

 Medicatie: meer alertheid op controle en aftekenen. medicatie op gezette tijden geven. 
facilitering van laptops in medicijnkarren per etage. Elkaar aanspreken op evt. medicatiefouten. 
Evaluatie volgende teamvergadering 

Team Noordertoren etage 6 &7 Waardering 

 
Waardering 7 

NPS-score 8 
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Noordertoren 2, etage 8 & 9 
 
Hoe waarderen teamleden Noordertoren 8 & 9 veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
We hebben iedereen gevraagd binnen het team via een vragenlijst en deze vragen vanuit het 
Kompas  
• Communicatie-observatie, reactie 
• Er is overleg met collega’s + disciplines die betrokken zijn 
• Er meer geluisterd wordt naar V&V + elkaar 
• Dat wij als team er voor elkaar zijn’ 
• Op tijd aangeven dat iemand gevaar loopt 
• Duidelijke afspraken 
• Overleg met collega’s + disciplines 
• Omgangsplannen 
 
Verbeterplan: 
Ook hier hebben we deze vraag voorgelegd aan het team door middel van een vragenlijst + deze 
vragen van het Kompas 
 
1; sneller lijnen uitzetten  
2; observeren, rapporteren, communiceren en lijnen uitzetten  
3; V&V + multidisciplinaire team 
4; proces is al in gang alleen evalueren. 
 
1; evaluatie sensor bellen en bedhekken omhoog  
2; als er teamvergadering is agendapunt van maken en indien nodig afspraken maken met gehele 
team 
3; V&V  gespreksvoering wel bij CV-ers laten in eerste instantie 
 
1; agressietraining gestart  
2; herhalen volgend jaar zou ik slim/ fijn vinden 
 
1; regels uitgezocht voor een open setting 
1;  eventueel nog beter rapporteren en evalueren; betere controles op ingezette maatregelen 
1; evaluatie van de ingezette middelen  
2; als agendapunt teamvergadering  
3; V&V + disciplines 
 
 

  

Team noordertoren etage 8 & 9 Waardering  
Waardering 7 

NPS score 0,00 
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Pico-/Palmalaan 
 
Hoe waarderen teamleden Pico- / Palmalaan veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op 

 Scherpe voorwerpen liggen achter slot 

 Er wordt kritisch gekeken naar voldoende gediplomeerd personeel op de afdeling 
 
Verbeterplan: 

 Toezicht in de huiskamer. 

 Bewustwording dat er toezicht moet zijn in de huiskamer, elkaar hier op aanspreken. 

 Het hele team is hier verantwoordelijk voor! 

 Continueren dat er zoveel mogelijk toezicht in de huiskamer is. 
1. Hygiëne, Handschoenen rek in elke badkamer met afval zak. 
2. In het team bespreken en navragen hoe onze "buren" dat hebben kunnen verwezelijken. 
3. Wij zijn hier als team verantwoordelijk voor. 
4. 1 februari aanstaande. 

 
 
 
 
 
  

Team Pico / Palmalaan Waardering  
Waardering 8 

NPD-score 0,00 
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Caprilaan 
 
Hoe waarderen teamleden Caprilaan veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Helaas is door dit team geen verbeterplan aangeleverd! 
 

 
 

  

Team Caprilaan Waardering  

Waardering  

NPS-score  
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Simi- / Syltlaan 
 
Hoe waarderen teamleden Simi-/ Syltlaan veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 
communicatie, afspraken nakomen, vergaderingen, overleggen met andere disciplines, invullen van 
MIC en MIMS 
 
Verbeterplan 
1. inzicht krijgen in MIC en MIMS 
2. contact opnemen met kwaliteitsmanager zodat we de meldingen in kaart kunnen brengen en 

dit bespreekbaar kunnen maken in het team.  
3. de aandachtsvelders kwaliteit 
4. voor de volgende teamvergadering 12 december. 
  

Team Simi- /Syltlaan Waardering  

Waardering 7 

NPS-score 0,00 
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Landrijt Facilitair 

 
Hoe waarderen teamleden Facilitair veiligheid binnen de afdeling: 

 
 
 
 
 

 
Trots op: 

 Omdat ik nog geen inlogcodes heb voor facilitair per dienst doe ik het nu samen voor Landrijt en 
Dommelhoef. Eén maal per drie maanden wordt er een checklist veiligheid ingevuld door TD dat 
is sinds een jaar , en geeft veel meerwaarde omdat je dan zaken rondom veiligheid meteen kan 
aanpakken.  

 TD loopt wekelijks rondjes om te kijken of alles wat betreft veiligheid ook gehanteerd wordt op 
afdelingen. Binnen onze teamleiders hebben we één aanspreekpunt als het om veiligheid gaat 
binnen Archipel.  

 Er hangt binnen de infobalie en Gasterijen een rode noodknop als er men zich onveilig voelt .In 
de basisgroep is er ook aandacht voor.  In team overleggen binnen de facilitaire diensten is hier 
zeker ook aandacht voor. 

 
Verbeterplan: 

 Meerdere camera's hangen voor veiligheid in de avonden . Staat een overleg voor gepland in 
dec.   

 De wijkagent inschakelen bij problemen. Dit kan nu ook al maar dit moet eerder gebeuren we 
wachten nu te vaak af.  

 Samen met onze agressie specialist in gesprek om samen te kijken wat we nodig hebben. Teams 
infobalie/en gasterijen hebben agressie cursus gehad binnen Archipel. Willen dit voor andere 
teams ook uitzetten in 2018. 

 

Team Facilitair Waardering 
 

Waardering 7,00 

NPS-score 0,00 


