Verbeterplan Kwaliteitskompas : 232207
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Edelsmit / Klompenmaker / Mandenvlechter
26-11-2020
06-01-2021

Status

Uitvoering van het verbeterplan

Meldingsformulier
Verbeterplan Kwaliteitskompas
Reisdoel
Kwaliteitskompas:

Woon & Leefplezier

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

nog geen gewenst resultaat.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Onze afdeling heeft appartementen waar bewoners veelal alleen aanwezig zijn met onvoldoende toezicht.
Voor de afdeling is nu een appartement ter beschikking gesteld wat gaat dienen als
ontmoeting/ontspanningsruimte voor de bewoners. Hiervoor is al geschikt meubilair in bestelling.
In deze ruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten en kunnen spel en ontspanning worden geboden. De
saamhorigheid onder de bewoners zal hierdoor kunnen versterken en eenzaamheid kan worden beperkt.
Het wordt duidelijk voor elke bewoner waar ze terecht kunnen bij behoefte aan contact met medewerker of
medebewoner. Voor de medewerker betekent dit dat een duidelijker beeld van de persoon achter de bewoner
ontstaat zodat we beter kunnen inspelen op behoeften en mogelijkheden van de bewoner.
Op welke Wijze?

Voor nu een ruimte beschikbaar gekregen om als huiskamer in te richten. Wanneer dit in combinatie met de
juiste personele bezetting kan worden toegepast zal de kwaliteit m.b.t. gewenste dag invulling en woongenot
verbeteren.
Er moet nog worden nagedacht over een plan en personen die zich met dit plan gaan bezig houden.
Dit proces zal in januari gaan starten. Hoe dit er precies gaat uitzien is dus nog niet duidelijk.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

30-06-2021

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

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 226036
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Facilitair Akkers
31-08-2020
11-02-2021

Status

Afgehandeld

Meldingsformulier
Verbeterplan Kwaliteitskompas
Reisdoel
Kwaliteitskompas:

Woon & Leefplezier

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

Wij begrijpen sommige gedragingen van bewoners beter. En kunnen er makkelijker op inspelen.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken voor onze bewoners in de Gasterij.
Op welke Wijze?

- Minder mensen aan eenzelfde tafel, om zo de afstand te kunnen waarborgen. (tafelindeling tijdens
eetmomenten)
- Geen flessen water meer op tafel tijdens de eetmomenten, dit schenken wij zelf in wanneer de bewoner aan
de tafel gaat zitten.
- Zout en peper stelletje op aanvraag op de tafel tijdens de eetmomenten. Na gebruik schoonmaken.
- Tijdens de bezoekuren houden wij een aantal tafels vrij, waar geen bezoek met bewoner aan kan gaan zitten.
Zodat het niet te druk is in de ruimte. En er aan de lege tafels eventueel een bewoner alleen kan zitten.
- Verpakte koekjes
Wanneer evalueren?

15-09-2020

Wie bewaakt?

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
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:

Ja, de hygiëne wordt goed in acht genomen. En er ik duidelijk voor bewoners, bezoekers en ons wat er verwacht
wordt,

