Kwaliteitsrapport 2017
Samenvatting

Elke dag zo
goed mogelijk.
Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. Op z'n eigen
wijze en binnen z'n eigen mogelijkheden. Voor mensen met een
verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag is dat niet
altijd eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk. Want met
versterkend begeleiden en onder afgestemde omstandigheden
kunnen ook zij zich prettig, nuttig, gewaardeerd en thuis voelen.
In dit rapport vertellen we wat goed gaat, wat beter kan en hoe we
de kwaliteit gaan verbeteren. Je zult zien dat we een andere
meetmethode gebruiken.
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Wij zijn er voor iedereen met een
beperking van o tot 100 jaar.
Én voor degenen die de zorg en verantwoordelijkheid voor hen dragen.
Met elkaar en in dialoog vinden we de beste balans tussen willen en kunnen.
iedereen is bij ons welkom. Voor begeleiding. behandeling en zorg.
Hoe jong of oud. hoe krachtig of kwetsbaar je ook bent.
Wij ondersteunen je in elke levensfase en in elke leefsituatie.
Liefdevol. respectvol. positief en deskundig.
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Wij helpen bij behandeling en ontwikkeling,
vrijetijdsbesteding en wonen.
Uiteraard met alle aandacht. bescherming en voorzieningen die daar bij horen.
We bieden dan ook vele diensten. verdeeld over meer dan 40 locaties.
Van kinderdagcentra of naschoolse opvang. waar elk stapje weer winst is.
Tot vrije tijd- en dagbesteding. waar het gaat om jouw kracht en talenten.
Van allerlei woon- en werkvormen. waar ruimte is voor ieders behoeften en
gevoel. Tot specialistische zorgvormen. met unieke aandacht voor de persoon.
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Dat doen wij met sterke teams
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Van bijzonder ervaren professionals en fantastische vrijwilligers.
die perfect op elkaar zijn ingespeeld en dag en nacht klaar staan.
Allemaal houden we van het leven. Allemaal houden we van mensen.
Vandaar dat we al 65 jaar met zoveel betrokkenheid dit prachtige werk doen.
En vandaar dat we altijd vragen: had je een goede dag? Want dat is waar we
het allemaal voor doen. Vandaag. morgen en elke dag daarna.

Wat wij

bieden.
Wonen, werken, leren en
ondersteunen. Passend bij jou.
De Hartekamp Groep is er voor
iedereen. Hoe jong of oud, hoe
krachtig of kwetsbaar je ook bent.
Of je nu lang of kort bij ons blijft.
Of je nu veel of weinig
ondersteuning nodig hebt.

Samen werken aan kwaliteit.
leder jaar laten we zien wat we goed doen. wat beter kan en hoe we
dat gaan verbeteren. Dit jaar voor het eerst op basis vanvier
bouwstenen. De eerste twee bouwstenen ken je al. Daarvoor gebruiken
we immers de Ondersteuningsplannen en Versterkend Begeleiden
(bouwsteen l)en Dit vind ik ervan!"(bouwsteen2). Nieuw wasde
teamreflectie (derde bouwsteen).
Alle teamszijn met elkaar in gesprek gegaan.Dat leverde364 punten op
waar we trots op zijn. 467 ontwikkelpunten en 616verbeterpunten.
Alle informatie samen vormt de vierde bouwsteen. Dat is het
Kwalteitsrapport.
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Het doel.
Inzicht en
verantwoording.
1. Inzichtelijk maken van de huidige kwaliteit van zorg,
de trots- en ontwikkelpunten.
2. Interne verantwoording naar de Centrale Cliëntenraad,
Centrale Vertegenwoordigersraad. Ondernemingsraad en
Raad van Toezicht.
3. Externe verantwoording naar diverse stakeholders zoals de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Zorgkantoor en
gemeenten.

Externe
verantwoording
"elkedagzo goedmogelljk

Reflecteren op de kwaliteit
van zorg en eigen handelen.

'Een hele uitdaging.'
Van eind september tot half december 2017 hebben
94 zorgteams en 22 ondersteunende teams gereflecteerd op
de kwaliteit van zorg of de kwaliteit van de ondersteuning.
Een resultaat waar we trots op zijn.
Samen met een procesbegeleider hebben teams gesproken
over de kwaliteit van de zorg en hun professioneel handelen.
De teams maakten een verslag van hun reflectie. Alle reflecties zijn verwerkt
en geëvalueerd. De resultaten zijn besproken met de Team Taak
Verantwoordelijken (TTV'ers) kwaliteit en met het Management Team.
De teams zeggen dat de reflecties leiden tot meer bewustzijn over de
werkwijze. Anders kijken biedt nieuwe mogelijkheden. Zowel voor de kwaliteit
van leven van cliënten als voor de kwaliteit van professioneel handelen.

• elke dog zo goed mogelijk

Uitleg

Stand van zaken

Begeleiders gebruiken Versterkend
Begeleiden zodat cliënten:
• zich veiliger voelen
• meer zeggenschap hebben
• zich krachtiger voelen
• beter meedoen in de samenleving

Zowel medewerkers als cliënten
worden steeds beter in het
versterkend begeleiden. Dat komt
door scholing. Dat blijkt ook uit de
cijfers van 'Dit vind ik
ervan!'

Versterkend begeleiden.
'Daar worden wij nou blij van.'
Uitgaan van mogelijkheden levert veel op. We zien de cliënt groeien naar
meer zelfstandigheid, hun zelfbeeld versterkt en hun kwaliteit van leven is
groter.
Een cliënt wilde overgaan op andere medicatie. Ze was 10 jaar geleden ingesteld op medicatie.
Ze gaf zelf aan dat die medicatie toen nodig was, maar nu niet meer. Ze is verhuisd. heeft minder
last van prikkels en voelt zich veilig en thuis. De medicatie belemmerde haar in haar ontwikkeling
naar meer zelfstandigheid.
Wij hebben haar vraag besproken met de AVG* arts. De arts heeft met haar, haar moeder en de
begeleiding gesproken. Samen met de psychiater is andere medicatie voorgeschreven.
Daarna voelde zij zich energieker. Zij kwam zelf met allerlei ideeën voor activiteiten die ze
zelfstandig wilde gaan doen. Eén daarvan was koken.

Uitkomsten reflecties
We kunnen Versterkend Begeleiden (VB)
nog beter inzetten.
Trots
• uitgangspunt versterkend
begeleiden
• we hebben plezier
• het gaat om de cliënt
Ontwikkelpunten
• VB bewust en methodisch inzetten
• dagbesteding past bij vraag cliënt
• samenwerking wonen en
dagbesteding
• balans cliënten met meer/minder
intensieve zorgvraag

•

•
•

beschrijving samenwerking tussen
manager. gedragsdeskundige,
teamcoach en senior van de locatie
(vierhoek) en ieders
verantwoordelijkheden
de vierhoek ziet toe op methodisch
handelen en kijkt welke ondersteuning
nodig is
er komt een organisatie-breed platform
die de samenwerking tussen wonen en
dagbesteding vorm geeft

Versterkend begeleiden
Bouwsteen 1

We werken nu met een stappenplan over wat je allemaal moet doen om zelfstandig te koken.
Van het samenstellen van verantwoorde menu's, het kopen van kookgerei tot boodschappen
doen en een planning maken.
Onze houding was 'zoveel mogelijk handen op de rug'.
Het zelfbeeld van de cliënt is gegroeid en zij durft nieuwe uitdagingen aan te gaan zoals het
leggen van contacten via het kennis-café.
Uitgaan van mogelijkheden is voor ons ook leuk, want wij als begeleiding krijgen energie van zo·n
succesverhaal.
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Harold en Lenie, begeleiders Spaarne
*AVG = Arts Verstandelijk Gehandicapten

Uitleg

Ondersteuningsplan.
'Eerlijk tegen familie en netwerk.'
Als er zorgelijke ontwikkelingen rondom een cliënt zijn, is het belangrijk om tijdig,
open en duidelijk met familie/ netwerk te communiceren. Zoals bijvoorbeeld bij
de overplaatsing van een cliënt naar een andere dagbestedings-locatie.
Op onze dagbestedings-locatie hebben we lange tijd gezocht naar mogelijkheden om spanningen bij
een cliënt te verminderen. Dat is niet gelukt Inde loop van de tijd zagen we zelfs dat de spanning
toenam Dit had veel impact op de cliënt zelf en ook op de omgeving.
Er zijn diverse gesprekken geweest met familie/ netwerk om tot oplossingen te komen. Maar we hebben
niet uitgesproken dat wij mogelijk niet dat kunnen bieden wat de cliënt nodig heeft om goed en tevreden
te kunnen functioneren. En dat een overplaatsing naar andere dagbesteding tot de mogelijkheden
behoorde. We hebben met steeds andere aanpassingen geprobeerd de situatie in goede banen te
leiden. Tot overplaatsing noodzakelijk bleek te zijn. Dit kwam voor de familie/ netwerk als een totale
verrassing
(Te) laat en niet duidelijk genoeg communiceren met familie/ netwerk heeft tot gevolg dat 'slecht
nieuws' onverwacht komt en boosheid en onbegrip veroorzaakt.
Vanaf nu nemen we familie/ netwerk mee in het hele proces. We benoemen open en duidelijk welke
grenzen. conclusies en gevolgen er kunnen zijn. Zaken niet helder benoemen uit vriendelijkheid en
bereidwilligheid. is een valkuil en schept verkeerde verwachtingen.
Monique Westerhof. Dagcentrum Jan Gijzenkade
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elk• dag zo goed mogelijk

We hebben een Elektronisch Cliéintendoss1or
(ECD). In het ECD zijn het zorgplan en de
afspraken terug te vinden. De betrokkenheid tot
de zorg wordt groter.
Met Caren (het di8itale cliënten- en
verwantenportaal) kan je het ondersteunings
plan (met doelen en afspraken) en ook de
dagelijkse rapportages inzien.
In het ECD zit:
•
•
•
•

Zorgplan
'Dit vind ik ervan!"
Middelen en Maatregelen
Risico's

Stand van zaken
• 1 o p d e 5 clienten/
vertegenwoordigers gebruikt
Caren
• Medewerkers hebben een
groter risicobewustzijn
• Coaches ondersteunen
medewerkers bij het schrijven
van ondersteuningsplannen
• Een commissie hee� een plan
gemaakt over middelen on
maatregelen

Uitkomsten reflecties
Trots
• het ondersteuningsplan voldoet
aan de eisen
• het ondersteuningsplan geeft
een goed inzicht in het leven van
de cliënt

Ontwikkelpunten
• rapportage en evaluatie op
doelen
• grotere bijdrage van
dagbesteding bij het zorgplan
• multidisciplinaire samenwerking

• Betere disciplinaire samenwerking
tussen cliënt. vertegenwoordigers.
teams. behandelaren en
managers
• Hot plan over middelen on
maatregelen wordt uigovoerd
• de werkgroep Ondersteuningsplan
(OP) krijgt de opdracht een analyse
te maken voor het rapporteren op
doelen. Er komt een plan om teams
hierbij te helpen

Ondersteuningsplan
Bouwsteenl

Zo goed
mogelijk.
Wij willen dat iedereen die bij ons woont,
bij ons werkt of bij ons aanklopt een goede
dag heeft. Elke dag.
Al 65 jaar werken wij met zorg en aandacht.
En we zijn trots op waar we vandaag zijn.
We willen morgen en elke dag daarna een
beetje beter worden.

Goed
samenwerken.
"" ""
.
Ook met JOU.
Iedereen moet zoveel mogelijk zélf
kunnen bepalen wat goed voor
hem of haar is. Dat kan alleen als
we goed naar elkaar luisteren, van
elkaar leren en met elkaar praten.
We gaan nog duidelijker afspreken hoe we
samenwerken. We maken samen een
ondersteuningsplan voor iedereen die bij ons woont,
werkt en leert. Om dat te kunnen doen luisteren we goed
naar jou. je familie en je vrienden.
iedereen die bijdraagt aan de ondersteuning leert
'Versterkend Begeleiden'. Samen richten we ons op de
kracht van mensen.

"elke dag zo goed mogelijk

Dit vind ik ervan!
·wat willen cliënten?'

Uitleg

Stand van zaken

Dit vind ik ervan! (DVIE) is een cliënt
ervaringsonderzoek met behulp van de
onderzoekende dialoog tussen de begeleider
en de cliënt en zijn vertegenwoordiger.

Elke cliënt heeft een ·gesprek' gehad.
Cliënten, vertegenwoordigers en
medewerkers zeggen dat het onderzoek
de cliënten sterker maakt.

De cliënt bepaalt zelf of en wat hiJ of zij wil
delen. Er zijn gesprekskaarten en de cliënt
geeft zijn mening. Top. Goed. Matig of Slecht.

226 medewerkers hebben de opleiding
DVIE gevolgd.

We zetten de wensen van de cliënt als doelen
en acties in het ondersteuningsplan.

Sinds twee jaar vragen we onze cliënten jaarlijks naar hun
ervarin!;Jen. Daarvoor gebruiken we de methodiek 'Dit vind ik
ervan!' lDVIE). Niet om de statistieken te voeden, maar om
erachter te komen wat zij willen en aan welke verbeteringen zij
behoefte hebben.
Eigenlijk is de opzet van 'Dit vind ik ervan!' heel eenvoudig: er zijn tien thema's
zoals lijf, hulp, familie. huis en doen. Cliënten kiezen zelf welke thema's ze willen
bespreken, in welke volgorde en wanneer. Per onderwerp geven ze aan wat hun
ervaring is.
Dat levert heel interessante informatie op. Familie vindt bijvoorbeeld heel
andere onderwerpen belangrijk dan cliênten.
Kenmerkend voor de methode is dat de begeleider het gesprek voert, open
vragen stelt en doorvraagt zonder de cliênt te beînvloeden.
Tijdens de teamreflectie werd het ons duidelijk dat sommige cliênten
gewenste antwoorden geven. We willen niet dat de relatie voor de cliënt
belangrijker is dan zijn of haar antwoorden. Cliënten moeten zich vrij voelen om
te zeggen wat ze willen. Daarom hebben we besloten dat een ander teamlid
dan de vaste begeleider. het 'Dit vind ik ervan!' gesprek met de cliënt voert
Frank Boschman. medior begeleider Van Zeggelenplein

" olkodagzo go.clmogelijk

Bij cliënten die minder goed of niet
kunnen praten gebruiken we 'Ik toonr.
Tevredenheid-scores:
Top 10%
Goed 70%
Slecht 2.5%

Trots
• Het is goed om uit te zoeken wat
de cliènt wil of leuk vindt en daar
doelen voor te stellen
• Onderzoeken voldoen aan de
eisen en zijn op tijd klaar
Ontwikkelpunten
• Samenwerken met dagbesteding
DVIE
• Netwerk betrekken
• DVIE borgen in de OP-cyclus
• Meer aandacht voor de invoering
van DVIE

Verbeteracties
Het MT inspireert medewerkers en het
netwerk om met elkaar in gesprek te gaan
over belangrijke ontwikkelingen in
zorgvragen, huisvesting en dergelijke.
'Dit vind ik ervan!' helpt hierbij.

Dit vind ik ervan!
Bouwsteen 2

Stand van zaken

Uitleg
We gebruiken onder andere de
meldingen uit de FOBO's• om de
veiligheid rondom medicatie te
verbeteren, het aantal val-incidenten
terug te brengen en vermoedens van
seksueel overschrijdend gedrag en
misbruik te melden.
Omgaan met agressie hoort hier ook bij.
*FOBO � Fouten. Ongelukken of Bijna
Ongelukken

• Het aantal meldingen van
agressie is in 2017 met ruim 300
gestegen
• Het aantal medicatie-meldingen
is met bijna 300 toegenomen
• Het aantal val-incidenten is dit
jaar weer gedaald ondanks de
vergrijzing (12 incidenten minder)
• Het aantal meldingen van
(vermoeden van) seksueel
overschrijdend gedrag/misbruik is
gestegen. Van 49 in 2016 naar 90
in 2017

Veiligheid en risico's.
'Durven, vallen en opstaan.'
Het afbouwen van middelen en maatregelen verbetert de kwaliteit van levenvan onze
cliënten enorm.Met afbouw bezigzijn, aanvaardbare risico'sdurven nemen,
alternatieven bedenken en bewust zijn van demogelijlcheden, leveren veel moois voor de
bewoner en de begeleiding. Het geeft een goed gevoel als blijkt dat er meer mogelijk is dan je
denkt.

We kregen een nieuwe bewoner metmeerdan 10 middelen en maatregelen.Variërend van
vrijwel de heledag op zijn kamer, eten ineen stoel met blad. slapen op een matras op de grond
onder een scheurdeken. Ook waren er maatregelen om te voorkomen dat de
hij in zijn ogen wreef. In het verleden had hij vaak last vanoogontstekingen. In combinatie
met zijn oogafwijking. zou een oogontsteking tot blindheid kunnen leiden.

Uitkomsten reflecties
Positief

• Cliënten voelen zich veilig
• Risico's zijn verantwoord
• Goede afhandeling FOBO's
Ontwikkelen

• Krappe bezetting
• Cliënten voelen zich veilig
• Nieuwe medewerkers beter
inwerken
• Gebouw afstemmen op
doelgroep

elke dag zo g<MKI mogelijk

• Er is een plan voor complexe zorgvragen.
Speerpunten zijn o.a. visie ontwikkeling,
competentie ontwikkeling,
deskundigheidsbevordering, een crisis
interventie-team. werving. Meerzorg en
huisvesting
• In het huisvestingsplan 2018 -2020 staat
dat er ontwikkelingen zijn voor de Raak.
Huis in de Duinen. Rijksstraatweg,
Harteheem, Kerklaan, Texelhof/Meerleven,
Reviusstraat en Waterviolier

Teamreflecties
Bouwsteen 3

We zijn stap voor stap begonnen met het afbouwen van de maatregelen. We hebben overdag
de slaapkamerdeur opengelaten. Binnen de woning kon hij gaan waar hij wilde. Dit ging goed.
Volgende stap: 'Wat gebeurt er eigenlijk als hij niet in een stoel met blad zit?' en 'Is het werkelijk
zo dat hij in zijn ogen wrijft zodra hij de kans krijgt?'
Om een lang verhaal kort te maken, op dit moment bestaat95% van de maatregelen niet meer.
De bewoner slaapt in een bed, met dekbed en een kussen. Hij eet samen met de anderen
aan tafel, loopt tussen de woonkamer en zijn appartement. Deuren zijn dagen nacht van
hetslot. Hij draagt gewone kleding.
Wat een ander.waardevoller leven heeft hij nu.Iedereen om hem heen 1s blij en trots.
Ditsuccesverhaal motiveert ons om heel actief bezig te zijn met Middelen en Maatregelen.

.,

Saskia Lammerts-Veenstra, Hazenpad 7

Andere onderwerpen op gebied van veiligheid
Medicatieveiligheid

Brandveiligheid

Medicatieveiligheid is continu onder de
aandacht; normen uit de 'veilige keten' van
medicatieverstrekking zijn leidraad voor de

In het nieuwe brandveiligheidsbeleid van
2017 staan de voorziening voor
persoonsveiligheid centraal.
De zelfredzaamheid van de cliënt (overdag
en 's nachts) bepaalt de mate van
brandveiligheidsvoorzieningen.

kwaliteit.

Integrale veiligheid
Per procedure zijn de risico's geïnventariseerd.
Risico's zijn acceptabel of niet-acceptabel.
We hebben beschreven wat we doen om de
risico's te minimaliseren Individuele afspraken
staan in het ECD.

Informatieveiligheid
Er is een risicoanalyse uitgevoerd met de
volgende maatregelen:
- procedure meldplicht datalekken
- jaarlijkse IT security scan
- verhogen bewustzijn informatieveiligheid
- implementeren Zorg Mail voor het veilig
versturen van vertrouwelijke gegevens
- installeren software tegen ransomware

Meldingen inspectie
De Inspectie voor de Gezondheidszorg
heeft drie cliënten bezocht. Naast positieve
punten zijn er verbeterpunten zoals het
implementeren van consultatie en het
gebruik van rustruimte(s).

Klachten
De klachtencommissie heeft 10 klachten
ontvangen en afgehandeld.

Verbeteracties
• We hebben een integraal veiligheids- en risicobeleid zowel vanuit het
perspectief van de cliënt als de medewerker
• We voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy
• We coördineren veiligheid op onderdelen als agressie, fysieke belasting,
brandveiligheid, werkdruk en werkplezier, hygiëne en de risico-inventarisatie
en evaluatie
•lke dag zo goed mogelijk

Stand van zaken

Uitleg

• iedere medewerker heeft een
persoonlijk kompas waarin hij/ zij
reflecteert op hun gedrag en
een actieplan opstelt aan de
hand van de eigen
ontwikkelvragen.

Zelforganisatie beïnvloedt de
vakbekwaamheid van medewerkers en
krijgt steeds meer vorm.
Teamtaak gerichte trainingen verhogen
de competenties van medewerkers.
Zelfreflectie. teamontwikkeling en de inzet
van teamcoaches moeten mede leiden
tot sterke teams.

• leder team heeft een actueel
teamkompas
• Er zijn veel verschillen op gebied
van vakbewkaamheid van de
teams

•
•
•
•

Wil om te verbeteren
Goede werksfeer
Complimenten geven
Successen vieren

Ontwikkelpunten
• kennis op het gebied van
psychiatrische ziektebeelden
• time management
• werven gekwalificeerd personeel
• balans administratie en zorg
• besluitvorming moet professioneler
• verminderen werkdruk

'Doe zelf wat je zelf kan."
Doe zelf wat je zelf kan! Dat is de hele filosofie achter versterkend Begeleiden. Zelf doen maakt
cliënten sterker, trotser. Zij groeien. Ook voor een team is groei belangrijk. Zelf doen wat je zelf
kan zorgt daarvoor. Je voelt je serieus genomen en trots op de behaalde resultaten.
In september 2017 meldde een van onze teams dat de zorg erg zwaar werd. Meer cliënten in een
rolstoel. verzorging op een brancard en meer hulp bieden. Met als gevolg dat de ruimte te klein
werd. Bovendien ontstond een situatie dat de meer mobiele cliënten van de tegenoverliggende
groep steeds gebruik moesten maken van het toilet in de hal. Dit zorgde voor negatieve interacties
tussen bepaalde cliënten.
We zijn met het team gaan brainstormen om de zorg voor beide groepen te optimaliseren. Het
idee ontstond om beide groepen van groepsruimte te laten wisselen en van een slaapruimte een
verzorgingsruimte te maken. We hebben ons plan besproken met de manager en naar financiële
mogelijkheden gezocht. Toen we groen licht kregen, zijn we direct betrokken bij de bouwplannen. de
projectmanager en uitvoerders.
Vervolgens hebben we met alle groepen gezocht naar de beste plek voor elke client. Om hen mee
te nemen in de plannen hebben we de uitkomst besproken met de familie. Bovendien hebben we
de personele bezetting aangepast. We gaan op één zorggroep twee collega's inzetten.
De andere groep krijgt een betere leefruimte met de faciliteiten dichter bij de hand.

Uitkomsten reflecties
Trots

Vakbekwame medewerkers.

Verbeteracties
•
•
•
•

Ontwikkelen kennis op het gebied van
psychiatrische ziektebeelden
Werven en behoud van gekwalificeerd
personeel mbo/hbo 4 en 5
Aandacht hebben voor het
verminderen van werkdruk
Verminderen van administratieve
lasten

Teamreflecties
Bouwsteen3

Het geeft ontzettend veel energie dat een goed plan en
goede voorbereiding tot deze resultaten leiden.
Het sleutelwoord hierin is goede contacten met
iedereen die een rol speelt. Met uitvoerders. familie en
cliënten en alle collega·s. Het hele team staat achter de
plannen. We gaan samen de verhuizing inzetten en
verhuiskaartjes versturen.
Dianne van Klink. senior begeleider Richard Holkade

"elkedagrogoodmogelijk

---

Kwaliteit van de behandeling.
Uitleg
Uit de reflectieverslagen van de teams is naar voren gekomen dat zorgteams
de inhoudelijke ondersteuning, samenwerking en continuïteit van
gedragsdeskundigen missen.

Kwaliteit van de
ondersteuning.

Uitleg
De ondersteunende diensten en
de behandelaren namen zelf het
initiatief om deel te nemen aan
de reflecties.
Zij wilden reflecteren op de
kernvraag: "Hoe is de kwaliteit
van de ondersteuning naar onze
klanten'.

Voor de gedragsdeskundigen was dat niet nieuw. Ze liepen al langer rond met
vragen over hun positie in de organisatie.
Stand van zaken
Marieke Leegwater vertelt over de huidige stand van zaken:

ïnnovember2017 zijn we gestart met een intensief traject waarmee we
samenwerking tussen teams. managers. teamcoachen. andere disciplines en
gedragsdeskundigen willen verbeteren.
Wezijn begonnen met te beschrijven waarwe nu staan en waar we willen staan.
Dan wordt duidelijk wat we moeten doen om dat te bereiken. We hebben
antwoord gegeven op vragen als: ·wat zijn nu eigenlijk onze taken en
verantwoordelijkheden?', ·waar spreken wij elkaar op aan?'. ·spreken wijonze
verwachtingen uit naar elkaar en naar onze samenwerkingspartners?'. ·wat zijn
overigens onze communicatiestijlen?'. 'Wie is de eigenaar van een onderwerp?'
en 'Wanneer zijn we tevreden?'.
Halverwege 2018 moet er duidelijkheid zijn. Hiermee proberen we te komen tot
een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen·.
Verbeteracties
Gedragsdeskundigen zijn dragers van Versterkend Begeleiden bij alle
doelgroepen on geven in dialoog bindende adviezen.

Uitkomsten teamreflecties
Trots

• nv taken worden goed opgepakt

Ontwikkelpunten
• Onderlinge samenwerking
met andere ondersteunende
dienste
• Balans teamtaken en andere
werkzaamheden
• ICT problemen oplossen
• samenwerking met CSP
(stagnatie in- en doorstroom)

elke dag zo goed mogelijk

Verbeteracties
Er is een uitgewerkt beleidsplan van
ICT en Informatiemanagement

Wil je meer weten? Ga
naar onze website
hartekampgroep.nl en
lees ons volledige
kwaliteitsrapport
2017.
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