
 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 243175 

    
Organisatie-eenheid Amber 
Gemeld op 30-04-2021 
Laatste wijziging 21-05-2021 
    
Status Uitvoering van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

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?  
Plan Vorig jaar: 
Het meer organiseren van (groeps) activiteiten voor onze clienten.  
De clienten krijgen hierdoor meer aandacht, meer activiteit, beweging en het is goed voor de saamhorigheid.  
 
Helaas door de Corona heeft het niet geheel het gewenste effect gekregen. 
We hebben een overzicht gemaakt waarop collega's 2x per maand een activiteit op konden inplannen. 
Hier is begin dit jaar redelijk goed mee om gegaan maar uiteindelijk wordt er geen gebruik van de lijst gemaakt en 
worden er weinig grote activiteiten gepland. 
Dit alles heeft mede te maken met de Corona regels en het personeelstekort.  

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Meer aandacht voor de Bewoners. 
Meer 1op1 aandacht 
Maar ook meer activiteiten in kleine en grotere groepjes. 
Door de Corona kan er nu minder als we zouden willen en zijn we gebonden aan wat regels. Door het 
personeelstekort merken we dat de extra aandacht er bij inschiet. 
De doelgroep van dit moment vraagt ook gewoon meer aandacht. Met name extra personeel (extra handen en 
ogen) zou een perfecte uitkomst zijn.  

  

Op welke Wijze?  
Dit gaan wij aanpakken door: 
2 nieuwe 'Corona' contracten aan te nemen, dit zijn collega's die ons in de huiskamer extra kunnen ondersteunen 
tijdens maaltijden maar zeker voor de extra aandacht voor de clienten, zodat er meer (kleine) activiteiten plaats 
kunnen vinden. 
Wij hopen hiermee de onrust op de afdeling wat te kunnen beperken en een zo fijn mogelijk leefomgeving te 
kunnen creeen voor onze bewoners.  

  

Wanneer evalueren? 30-06-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 235317 

    
Organisatie-eenheid Robijn 
Gemeld op 18-01-2021 
Laatste wijziging 01-06-2021 
    
Status Evaluatie van het verbeterplan 

Meldingsformulier 

    

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?  
Vorig jaar was het doel om mobiliteit van clienten te verbeteren, met name in de wintermaanden.  
We hebben dit bereikt door veel gym en beweeg activiteiten aan te bieden. Minimaal elke week is er een 
gymactiviteit en daarnaast proberen we lopen en fijne motoriek te stimuleren. Het levert op clienten fysiek fitter 
blijven. Covid-19 beperkt ons hier wel in, met name in tijden van quarantaine op de kamer zien we hoe mensen 
inleveren in mobiliteit.   

  

Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:  
Naar aanleiding van protocol Covid-19, hebben we een lange periode eten uitgeserveerd vanuit de keuken.  
Echter is bij het versoepelen van de maatregels gebleken dat we het uitserveren blijven doen.  
Om het woonplezier voor bewoners te vergroten is afgesproken om de borden op tafel te zetten en daar op  te 
scheppen. 
Hiermee hebben we weer extra aandacht voor: 
 
* geurbeleving: de pannen op tafel ruikt lekker.  
* stimuleren motoriek : wie zelf op kan scheppen mag dit zelf doen 
* gevoel van regie: wat lust je, waaruit kun je kiezen, hoeveel wil je? Zelf doen of kiezen geeft regie terug 
* gevoel van thuis: zelf opscheppen en de pan op tafel draagt meer bij aan het thuis voelen dan uitserveren.    

  

Op welke Wijze?  
zowel bij voorbereiden van de maaltijd, tafel dekken en het eetmoment zelf worden bewoners weer meer 
betrokken. 
Dit doen we door vooral regie terug te geven waar mogelijk is en samen te doen met bewoners. \ 
Soms kan het dat er uitgeserveerd wordt als dat passend is bij de situatie. (bijvoorbeeld het kerstdiner waarbij we 
juist het gevoel van uit eten gaan willen laten voelen)   

  

Wanneer evalueren? 01-06-2021 Evaluatie moet voor aanvang van dit reisdoel in het 
volgend jaar.   

Wie bewaakt? 
 

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het 
team).   

        
   

 
 
 


