
 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 239306 

    
Organisatie-eenheid Dagbesteding & welzijn Akkers 
Gemeld op 10-03-2021 
Laatste wijziging 03-05-2021 
    
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?  
 onbekend    

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Zingeving: activiteiten aanpassen aan wensen en mogelijkheden van de client; starten mannencafe, 
geheugengroep somtiek, en ontwikkelen van belevingsgerichte activiteiten zoals reminiscentie, doedels en 
zintuigbeleving.  

  

Op welke Wijze?  
mannencafe en geheugengroep per 1 maart starten. 
Ontwikkelen van activiteiten bespreken in ons teamoverleg  

  

Wanneer evalueren? 03-05-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 239307 

    
Organisatie-eenheid Dagbesteding & welzijn Akkers 
Gemeld op 10-03-2021 
Laatste wijziging 03-05-2021 
    
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?  
Onbekend    

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
• Zinvolle dagbesteding;  
1. 20 Nieuwe bewoners, aantal clubs per cliënt en aantal deelnemers afgestemd. 
2. Ruimtes optimaal inzetten en naar uitbreiding zoeken 
3. Contacten met het dorp; LON om zingen in een aangepaste vorm te kunnen geven.  

  

 
  



 
 
 
Op welke Wijze?  
Alle bewoners zoveel als mogelijk deel laten nemen per club. Bijstelling van deelnemers per club op interesse en 
mogelijkheden. Nieuwe clubs opstarten. Overleg met familie en zorg. 
Ruimtes opnieuw indelen en mogelijkheden bespreken in coordinatieteam. Ruimtes buiten de akkers sluiten niet 
aan bij de doelgroep. Onderzoeken of het geschikt is om op afdelingen  op woonetages een club te geven. Zo ook 
in de salon.   

Wanneer evalueren? 03-05-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

  
  
 

    
  

 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 239309 

    
Organisatie-eenheid Dagbesteding & welzijn Akkers 
Gemeld op 10-03-2021 
Laatste wijziging 23-04-2021 
    
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?  
plannen onbekend    

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Samenwerking met Woonbegeleiders verdiepen;  

1. Kijken waar we benadering naar cliënt en rust in omgeving en bezigheden kunnen brengen.  
2. Structuur voor de bewoner per dag.  
3. Samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers  
4. (Halen en brengen) prikkelbalans in openbare ruimtes/ pauzes medewerkers  

  

Op welke Wijze?  
1. De aandachsvelder  van dagbesteding  met de betreffende woonbeleider per leefsituatie plant een overleg 
2. waarin van elke bewoner de dagagenda besproken wordt. 
3. De dagbestedingscoach bespreekt met mantelzorgers wat wensen en mogelijkheden zijn. 
3. Vrijwilligers worden nogmaals benaderd en op de hoogte gebracht van de huidige werksituatie. 
4. We attenderen collega's op de reacties van bewoners bij veel prikkels. We brengen het onderwerp in in het 
coordinatieoverleg. En houden dit onderwerp in de gaten bij de besprekingen van vizie en verbinding.  

  

Wanneer evalueren? 05-04-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt?  Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 


