Verbeterplan Kwaliteitskompas : 236096
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Facilitair Landrijt
24-01-2021
30-04-2021

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?

We zijn een goed aanspreekpunt en hebben nauw contact met de afdelingen indien nodig!
Wat ga je verbeteren? Geef aan wat dit oplevert voor de cliënt:

Gebruik van een pinautomaat bij de infobalie Landrijt!
Minder contant geld nodig.
Service voor cliënten en medewerkers.
Op welke Wijze?

We verbeteren en vernieuwen continu.
Gaan informeren of dit mogelijk is.
Wanneer evalueren?

29-03-2021

Wie bewaakt?

Kies één verantwoordelijke (eventueel namens het
team).

Aanvullend formulier 'Evaluatie Verbeterplan'
Evaluatie Verbeterplan
Heeft de verbeteractie
opgeleverd wat jullie ervan
verwacht hadden?

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

Deels

Toelichting evaluatie verbeteractie:

Pinautomaat is aangevraagd maar nog niet in werking!

Verbeterplan Kwaliteitskompas : 236447
Organisatie-eenheid
Gemeld op
Laatste wijziging

Nevisplein
28-01-2021
18-02-2021

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?

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

inzet van activiteiten
Dit levert voor de bewoner op dat zij iedere week een vast moment ingepland hebben voor een 1 op 1 activiteit.
een bewoner met de ziekte van huntington heeft veel baat bij 1 op 1 activiteiten.
Ook willen we hiermee bereiken dat de activiteiten ook echt
Op welke Wijze?

We gaan een nieuw systeem opzetten m.b.t. activiteiten met bewoners.
Hierbij kijken we vooral naar 1 op 1 activiteiten die gestructureerd gaan worden. dit op vaste dagen en tijden
Deze activiteiten worden vermeld in de clientagenda. Zo is het inzichtelijk voor V&V en voor
verwant/vertegenwoordiger.
De clientagenda word uitgeprint en hangt in het werkgebied van V&V. Hierbij word er in de ochtend afgestemd wie
welke activiteit op gaat pakken. Zo is er aan het begin van de dag een duidelijk beeld mbt de activiteiten en
worden ze niet vergeten te doen. een ieder krijgt zo een verantwoordelijkheid voor een activiteit.

Wanneer evalueren?

08-02-2021

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:

We merken dat de 1 op 1 activiteiten nu ook echt uitgevoerd worden op een vaste dag en een vast tijdstip en dat de
cliënten het als prettig ervaren omdat ze nu minder prikkels krijgen.

