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Facilitair Gagelbosch / Fleuriade
24-11-2020
03-06-2021

Status

Evaluatie 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?

In het vorige plan hebben we het gehad over de 'bijzondere dagen' kalender. Deze is goed in de smaak gevallen
en hier gaan we mee voortzetten wanneer alles rondom corona stabiel en rustig is. De cliënten vinden dit een
heel leuk idee. Nog steeds. En zich nog steeds bewust van alles wat wij organiseren rondom bijzondere dagen.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Door corona gaan we niet alleen de kalender gebruiken, maar ook gaan we zorgen dat de cliënten veilig en
gezellig in de Gasterij kunnen komen zitten. Waar we dan ook ons aan alle regels houden, zoals 1.5 meter en
niet te veel mensen in één ruimte. dit controleren we door middel van langs te gaan bij de cliënten. ook komen ze
zelf langs om aan te geven dat ze dit erg prettig vinden om mee te maken en ook dat ze het fijn vinden om er bij
betrokken te raken. Ze geven eigen ideeën en wanneer we vragen om feedback dan krijgen we deze ook terug.
Op welke Wijze?

De tafels schuiven we bij elkaar zodat de cliënten op veilige afstand bij elkaar aan een tafel kunnen gaan zitten.
Ze zitten meer verspreid over onze zalen. Door middel van bloemetjes, extra dingen bij het eten en andere
decoraties in de zaal gaan we proberen om het de cliënten toch naar hun zin te maken en ook zorgen we ervoor
dat ze zich veilig kunnen voelen. Als dat niet het geval is dan willen ze niet meer naar beneden komen en dat is
iets wat we niet willen.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

03-06-2021

Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het
volgend jaar.
Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).
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Dagbesteding & welzijn Gagelbosch
05-11-2020
03-06-2021

Status

Evaluatie 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?

In het kader van het woon-leefplezier willen we dagbesteding bieden aan zoveel mogelijk clienten. Ondanks het
mooie activiteitenprogramma hebben we A.g.v. de Corona het aantal clienten binnen de clubjes moeten
halveren . Tevens hebben we de in-en externe clienten moeten scheiden.
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

WE gaan externe locaties gebruiken om kleinschalige dagbesteding te openen. Er staan op dit moment een flink
aantal dagdelen WMO aanvragen in de wacht en mantelzorgers lopen over. Op Zuiderplaza kunnen we op
een dag 6 clienten dagbesteding bieden
Op welke Wijze?

Op donderdag worden expliciet clienten uitgenodigd die affiniteit hebben met bewegen/gezonde leefstijl. Op 8
okt zijn we met deze groep gestart en clienten mogen kiezen of ze gebruik willen maken van de Fysiofit
mogelijkheid bij FORCEDMED., buiten wandelen, duofiets, gym of een spel.
Bij voldoende formatie binnen het team gaan we meerdere dagen uitbreiden.
Wanneer evalueren?

Wie bewaakt?

03-06-2021

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

