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Persoonsgerichte zorg
en ondersteuning

Leren en werken
aan kwaliteit

Belangrijkste doelen:

Belangrijkste doel:

• De zorg heeft met de cliënt de zorgvraag van de cliënt in
kaart gebracht en medewerkers werken volgens het plan
wat daaruit is opgesteld.
• In routes van de verzorging zijn alleen zorgtaken 		
opgenomen. De niet-zorgtaken zijn verdeeld over collega’s
van Zorgboog Schoon en gastvrijheidsmedewerkers.

• Belangrijk item: de basis van het team versterken.

Belangrijkste resultaten:

Veiligheid

• De zorgvraag van de cliënt is duidelijk en er wordt op 			
ingespeeld.
• Niet-zorgtaken worden veelal gedaan door 		
ondersteunenende diensten zoals huishouding en
gastvrijheidsmedewerkers, denk aan koken, poetsen, 			
wasverzorging, bestellingen, et cetera.

Wonen en welzijn
Belangrijkste doelen:
• De daginvulling wordt afgestemd op behoefte van de cliënt.
In evaluaties en CT metingen geven cliënten en familie aan
tevreden te zijn over de daginvulling.
• De maaltijden voldoen aan de wensen van de cliënt.
Cliënten geven aan tevreden te zijn over kwaliteit,
en smaak van het eten.

Belangrijkste resultaten:
• Behoefte peiling, het in kaart brengen en inspelen.
• Menu wordt met de cliënten gemaakt. Streven naar dagvers.

Belangrijkste resultaat:
• Samenwerking en het elkaar ontmoeten binnen team is 			
versterkt. Leerklimaat weer optimaal.

Belangrijkste doelen:
• Er wordt direct gehandeld bij alarmering van sensor,
waarmee veiligheid van de cliënt meer gewaarborgd is.
• Cliënten kunnen op een veilige manier gebruik maken
van de tuinmeubels.

Belangrijkste resultaten:
• Het is duidelijk wie een sensor heeft en men heeft een
andere methode toegepast om niet te vergeten het
in te zetten.
• Verouderde stoelen en onstabiele stoelen zijn verwijderd.
Over glasplaten worden tafelkleden gehangen.

NPS-score*
:

54%

*NPS-score: het percentage cliënten dat de score 8 of hoger
gaf op de vraag of zij de Zorgboog zouden aanbevelen aan
vrienden en familie (op basis van het CTO 2019).
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