Verbeterplan Kwaliteitskompas : 237372
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Facilitair Eerdbrand
10-02-2021
31-05-2021

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?

Er is een goede samenwerking ontstaan tussen afd. Dagbesteding en TD. Bewoners zijn blij met de extra
inspanningen die door TD verricht worden om hun leefomgeving op te leuken (bv. met Kerstmis en themaavonden).
TD helpt ook bij het faciliteren van Dagbestedingsactiviteiten (leveren en/of bewerken van bepaalde materialen die
nodig zijn voor dagbestedingsactiviteiten).
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

De tuin verfraaien, zodat clienten er graag zitten en zich er prettig voelen .
Op welke Wijze?

De tuin mooier maken zodat bewoners er graag verblijven, door een leegstaand stuk tuin te beplanten,
voorjaarsbloeiers uit te zetten en vogelhuisjes op te hangen.
Wanneer evalueren?

31-05-2021

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

Wie bewaakt?

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 237373
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Facilitair Eerdbrand
10-02-2021
02-04-2021

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?

Er is een goede samenwerking ontstaan tussen afd. Dagbesteding en TD. Bewoners zijn blij met de extra
inspanningen die door TD verricht worden om hun leefomgeving op te leuken (bv. met Kerstmis en themaavonden).
TD helpt ook bij het faciliteren van Dagbestedingsactiviteiten (leveren en/of bewerken van bepaalde materialen die
nodig zijn voor dagbestedingsactiviteiten).

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Vrijetijdsbesteding voor bewoners, zodat zij zich prettiger voelen op de locatie.
Op welke Wijze?

“Uitjes” in huis voor bewoners faciliteren, door Gasterij op film- en theateravonden in te richten als film-/theaterzaal
met groot scherm, goede geluidsapparatuur en snelle internetverbinding voor streamen van theatervoorstellingen.
Wanneer evalueren?

31-03-2021

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:

Er hebben inmiddels enkele film-/theateravonden plaatsgevonden voor onze bewoners. Bewoners reageren positief en
zijn blij met deze nieuwe activiteit.

