
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 210740 

    
Organisatie-eenheid Munthof 
Gemeld op 16-01-2020 
Laatste wijziging 11-08-2020 
    
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?  
omdat we momenteel een aantal dames hebben die na de maaltijd even willen 'uitbuiken' en omdat de familie 
graag rustig met hun verwant willen zitten. 
we hebben in de huiskamers meer zitjes gecreëerd zodat bewoners hier rustig kunnen zitten.  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
omdat we meer zitjes in de huiskamer hebben gecreëerd hebben we de zitplaatsen over de afdeling verspreid, 
zo kunnen  bewoners kiezen waar ze na de maaltijden willen gaan zitten, ergens waar wat meer prikkels zijn of 
juist wat minder. ook familie maakt hier gebruik van met hun verwant.  

  

Op welke Wijze?  
we hebben op de afdeling meer zitjes gecreëerd met name ook in de huiskamers.  

  

Wanneer evalueren? 16-03-2020 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:  
De zitjes staan op heden nog steeds. 
Bewoners maken hier goed gebruik van. 
Je merkt dat we een diverse groep bewoners hebben en ze het fijn vinden om niet continu bij mekaar te zitten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 210741 

    
Organisatie-eenheid Munthof 
Gemeld op 16-01-2020 
Laatste wijziging 11-08-2020 
    
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?  
omdat we een diverse groep bewoners hebben kijken we continue naar de tafel indelingen voor tijdens de 
maaltijden, wie wil er bij wie zitten, wie juist niet bij elkaar  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
we kijken minimaal 1 x per maand naar de tafelindeling of deze nog passend is voor de bewoners. 
of mensen steun aan elkaar hebben / aansluiting of dat ze juist teveel prikkels naar elkaar toe hebben, 
of dat bewoners juist prikkelarm het beste kan eten voor een betere intake, 
of dat bewoners beter eten dankzij een tafelgenoot 'ziet eten doet eten'. 
   

  

Op welke Wijze?  
met het team (met name woonbegeleiding met zorg) kijken minimaal 1 x per maand of de huidige tafelindeling 
nog passend is voor elke bewoner. (deze komt dan opnieuw op het memobord te hangen zodat bijv ook 
flexmedewerkers hier rekening mee kunnen houden)  

  

Wanneer evalueren? 16-03-2020 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:  
We kijken nog steeds regelmatig naar de tafelindelingen. 
We merken dat bewoners ook behoefte hebben aan een tafelindeling en aan een vaste plek in de huiskamer. 
Daarnaast zijn bewoners altijd vrij om ergens anders te gaan zitten, maar dit gebeurd nauwelijks  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 218511 

    
Organisatie-eenheid Munthof 
Gemeld op 06-05-2020 
Laatste wijziging 11-08-2020 
    
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?  
we kijken regelmatig naar de tafel indelingen in de huiskamers en naar de bewonersgroep  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
we hebben weer kritisch gekeken naar de wensen en behoefte van onze bewoners  

  

Op welke Wijze?  
doordat we een aantal bewoners hebben die achteruitgaan in hun functioneren en er meer begeleiding en minde 
prikkels bij hun nodig zijn hebben we er voor gekozen om de tafelindelingen aan te passen zo hebben we er voor 
gekozen om een tafel in het atrium neer te zetten zodat aan de wensen en behoefte van alle bewoners tegemoet 
is gekomen.  

  

Wanneer evalueren? 16-07-2020 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:  
Is nog steeds relevant  

 

 
 
 


