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Verbeterplan/actie
Reisdoel Kwaliteitskompas:

Welbevinden

Wat gaat er goed?

In de vragenlijst van het welbevinden kwam gelukkig erg veel positieve feedback terug. Deze vragenlijst is bij ons
ingevuld door 2 mantelzorgers, verder door allemaal vrijwilligers. We zijn erg blij te lezen dat mensen blij zijn met het
brede aanbod, samen met de expertise en de betrokkenheid die we als dagbesteding tonen. De vrijwilligers zijn over
het algemeen erg tevreden over de gang van zaken
Wat ga je verbeteren?

Omdat de lijst voornamelijk door vrijwilligers ingevuld is, hebben we besloten zelf te kijken naar een verbeterplan met
betrekking tot welbevinden. De vrijwilligers geven eventueel wel aan dat ze een evaluatie na de activiteit waarderen,
samen met een eventuele workshop eens in het jaar. Dit zijn punten waar we zeker aandacht aan zullen besteden,
maar die niet direct invloed hebben op het welbevinden van de cliënten. Zelf valt het ons op dat alleen de cliënten van
de Bloesem zelf naar buiten kunnen bij lekker weer, voor de andere afdelingen is dit lastig. Zo af en toe proberen we
wel een activiteit naar buiten te verplaatsen, dit is alleen niet altijd mogelijk. Het gevolg is dus dat de bewoners van de
afdelingen Iris, zaaier, korenveld, oogst en molen niet zo vaak naar buiten gaan in de zomermaanden. Wij willen dus
een verbeterplan ontwikkelen waardoor bewoners vaker naar buiten kunnen, dit willen we ten eerste opzetten voor de
komende lente en zomermaanden.
Op welke Wijze?

Ons verbeterplan bestaat uit het ontwikkelen van verschillende buitenactiviteiten die we 1x per maand als extra
activiteit aan zullen bieden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn bijvoorbeeld: het bezoeken van het prehistorisch
dorp. een ijsproeverij, bezoek aan de GenneperHoeve, vliegtuigen kijken of een picknick. We zullen ieder geval voor
de maanden mei, juni, juli, augustus en september iets organiseren. Ook kunnen er bijvoorbeeld in de maand juni en
juli meer activiteiten georganiseerd worden tijdens bijvoorbeeld de soos of beweeggroep. Elke maand wordt gekoppeld
aan een dagbestedingsmedewerker, deze medewerker is dan verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van
de buitenactiviteit. Wanneer dit een succes blijkt te zijn willen we dit jaarlijks door gaan voeren en eventueel ook leuke
winteractiviteiten gaan organiseren.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

Bijlage ter verduidelijking van het Verbeterplan:
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Evaluatie moet voor
aanvang van dit reisdoel
in het volgend jaar.
Kies één
verantwoordelijke
(eventueel namens het
team).

