
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 229511 

    
Organisatie-eenheid Woonkamer Den Bosch 
Gemeld op 18-10-2020 
Laatste wijziging 26-11-2020 
    
Status Uitvoering van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas   

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Welbevinden 
       

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Door gezamenlijk met familie deel te nemen aan de verhalenbijeenkomst van Moribus hebben we het 
kennisniveau omhoog gehaald.   

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
We willen er voor zorgen dat het voor onze clienten mogelijk is om de eigen autonomie te waarborgen. Door 
onze clienten goed te kennen kunnen we het zorgproces afstemmen op de eigen, unieke wensen van de client 
en hiermee ondersteunen wij de eigen autonomie van de client.   

  

Op welke Wijze?  
We gaan starten met het ontwerpen/invullen van het levensverhaal. We gaan eerst brainstormen over in welk 
format we dit gaan gieten. Daarna gaan we zorgen dat deze voor al onze bewoners ingevuld gaat worden. We 
willen hierbij zowel de bewoners zelf alswel de verwanten betrekken.   

  

Wanneer evalueren? 01-10-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar. 

  

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team). 

  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 215579 

    
Organisatie-eenheid Woonkamer Best 
Gemeld op 16-03-2020 
Laatste wijziging 25-05-2020 
    
Status Afgehandeld 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas   

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Welbevinden 
       

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
Ik kan deze niet meer vinden?  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Meerdere verschillende activiteiten. 
Nu wordt er nog vaak gewoon het magisch interactief schilderij aan gezet. 
Maar de bewoners hebben meer behoefte aan activiteiten waar ze in betrokken worden. 
Je ziet nu dat bewoners zich terug trekken in hun eigen slaap kamer omdat niet iedereen het leuk vind om na 
een scherm te kijken.  

  

Op welke Wijze?  
We gaan met het team samen zitten om te kijken wat voor activiteiten je kan doen met onze bewonersgroep. 
Wanneer je met meer collega's bij elkaar  zit heb je ook meer ideeën. 
Ook gaan we navraag doen bij de bewoners wat ze leuk vinden om te doen en wat ze graag willen. 
 
Hier gaan we dan een planning voor maken zodat niet elke dag het zelfde gedaan wordt.  

  

Wanneer evalueren? 25-05-2020 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? 

Deels 
 

    

        

Toelichting evaluatie verbeteractie:  
We hebben onze huiskamer uren anders ingedeeld zodat er meer mogelijkheden zijn om activiteiten te plannen. Voor 
nu hebben we de afspraak om minimaal 1 keer per dag een gezamenlijke activiteit in de huiskamer uit te voeren en 
dit gaan we de komende tijd nog verder uitbreiden maar in de corona tijd is het op een iets lager pitje gezet.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 232905 

    
Organisatie-eenheid Woonkamer Parijs 
Gemeld op 07-12-2020 
Laatste wijziging 03-01-2021 
    
Status Afgehandeld 

Meldingsformulier 

    

Verbeterplan Kwaliteitskompas   

Reisdoel 
Kwaliteitskompas: 

Welbevinden 
       

Kijk naar de plannen die jullie vorig jaar hebben ingediend bij dit reisdoel. Wat hebben deze plannen opgeleverd voor jullie cliënten?  
We zijn vanaf oktober met een bijna nieuw team op best gekomen. 
Hierdoor zijn we alles opnieuw gaan starten  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
client in regie bij douchebeurten, nu heeft iedereen vaste dag en word er bijna niet vanaf geweken. 
Alleen bij vaste afspraken ivm kappersbezoek staat douchbeurt vast. 
Anders dalijks aanbieden en op een overzichtlijst aanvinken als iemand gedoucht is, zodat we wel goed in de 
gaten houden dat client niet nooit gedoucht word.  

  

Op welke Wijze?  
- elke dag aanbieden 
- clienten die niet meer kunnen aangeven kijken naar gedrag en daarop douchen 
- lijst bijhouden wie gedoucht is zodat er wel overzicht blijft en niet iemand weken niet gedoucht word...  

  

Wanneer evalueren? 01-01-2021 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:  
clienten douchen echt op de dagen dat ze willen, genieten ook meer van de douchebeurt dan. 
Ook worden de clienten hierdoor wel vaker in de week gedoucht en word een client niet vergeten in de week...  

 

 
 
 


