Kwaliteitsrapport
in beeld

2018
“Al snel praten ze
vaker direct met
elkaar in plaats van
via de begeleider.
Onze attitude werd
ook anders. Zij wonen
er en wij komen bij
hun werken.”

“Fred wil graag zelf
koken. En zelfstandige
worden. Daar zijn we
mee aan de slag
gegaan. Wat blijkt:
zelf koken levert veel
meer op dan een
lekkere maaltijd.”

“Mensen met ‘complex
gedrag’ moeten ook de
vrijheid hebben om zelf
keuzes te maken. Zelfs
als de veiligheid van de
cliënt én anderen in het
geding komt?”

“We voelen de spagaat
van zelforganisatie. De
kinderen moeten zich
veilig voelen. Dat vraagt
al onze aandacht. Het
laatste wat we willen is
dat ze bang zijn.”

“Annie kreeg haar
warme maaltijd altijd
gemalen. Nu niet meer.
Een hele verandering.
Annie is heel duidelijk;
ze vraagt om meer eten.
Dat deed ze anders nooit.”

“En dan wil hij me ook
nog kietelen. Als het
niet gaat, zoals hij wil
wordt hij boos.
Ik geef dan meer toe,
dan me lief is.”

“Zij maken hetzelfde
mee. Delen dezelfde
passie en gedrevenheid
om koste wat kost
optimale zorg te bieden.
Maar waar stopt dat?”

Feiten en cijfers

Had je een goede dag?
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Dat is waar we het allemaal
voor doen. Voor mensen met een

Samen op weg

Successen om te vieren

Actie

Medewerkers
Client & netwerk
Organisatie

Trotspunt 1

Conclusie
Samen op weg op deze drie wegen met maar één doel

Client is tevreden

voor ogen: een goed dag voor onze cliënten. En dat

Dit vind ik ervan! Resultaten 2018

verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag is dat

hebben ze.

Teams zoeken elkaar meer op

niet altijd eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk. Zij

Dat blijkt uit ‘Dit vind ik ervan!’. Dat maakt ons blij en trots

Kom bijtanken

100%

verdienen de zorg en ondersteuning die uitgaat van wat

dat ondanks de uitdagingen van de huidige arbeids-

90%

hen uit hun eigen unieke eigenschappen en talenten in te

Vierhoek overleg werkt

50%

zetten en behoeften uit te spreken. Zodat zij met hulp van

30%

Inzet ervaringsdeskundigen

20%

veilige omgeving kunnen leren en uitproberen.

dankzij de enorme inzet, betrokkenheid en deskundig-

Intern bij elkaar kijken
inspireert, motiveert
en leidt tot betere zorg.

40%

onze topteams hun grenzen kunnen verleggen en in een

Medewerkers

10%

Goed

Matig
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Slecht

Personeelskrapte.
Zorg krijgt voorrang op
(bij)scholing en TTV-taken.

Gedragsdeskundigen
vraagbaak en hulplijn met
versterkend begeleiden.

Eerste ervaringen
vierhoeksoverleg
veelbelovend.

Wij hebben te gekke banen
en leveren top zorg.
Daar wil je bij horen en bij blijven.
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Het laat zien hoe onze teams in 2018 opnieuw in gesprek

Actiepunten

stem nu af op
wensen netwerk

Versterkend
begeleidenduurzaamheid
in onze genen2 locaties
Bronzen certificaat

Overzicht studenten BBL - BOL

Werkplezier wordt opgenomen in het
verbeterregister

van leven van de client heeft verbeterd. Veiligheid en
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De uitkomsten daarvan staan in dit Kwaliteitsrapport.
Of het nu gaat om wonen, werken, leren of ondersteunen,
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Samenwerking netwerk

2018/2019

Elke dag opnieuw.
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Aantal
vrijwilligers
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Fouten Ongevallen en Bijna Ongevallen

95%

2018

2017

2240

2033

10

25

Medicatie

1421

1360

Vallen/bezeren

522

405

Vermissing/weglopen

114
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Seksueel overschrijdend gedrag en/of misbruik

114

90

Verbranden / brand
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Voeding en/of verslikincident
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Gevaarlijke situatie door defect hulpmiddel
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Vervoer
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Agressie
Huiselijk geweld en/of kindermishandeling

WMO

159

stem bij ieder huisvestingsproject

‘Duivels dilemma’
continue afweging.

Eind 2019 heeft elk zorgteam een all-in-one
computer

jeugdwet

Aantal
cliënten

164

1667

WLZ

1344

Gevaarlijke stoffen en besmettingsrisico

Procedure, instructie of afspraak niet nagekomen
Informatieveiligheid en/of privacy
Anders

609
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Totaal

5423

4930

We inventariseren wat medewerkers bindt aan

Nieuw! Crisisinterventie team

onze organisatie

Overdrachtsmomenten

Huisvesting

Snelheid en beschikbaarheid ICT voorzieningen

Variatie aanbod flexibele dagbesteding

Boeien en binden medewerkers

Onderwijs voor iedereen

Organisatie
Effectieve samenwerking
externe partners.
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Goede huisvesting
blijft aandachtspunt.

nie
cties t gerea
a
r
lis
e
e
et

d
er

Aantal
medewerkers

Samenwerking met het netwerk
vraagt om maatwerk.

Personeelskrapte en werkdruk

Aantal
teamreflecties
Aantal
locaties

We geven de cliënt en/of vertegenwoordiger een

Client praat mee over eigen zorg!
Versterkend begeleiden
en DVIE werkt.

Aandachtspunten

70

bij de Hartekamp Groep voelen mensen zich fijn en veilig.

We gaan de vierhoek doorontwikkelen

Client & netwerk

105

verbonden en cruciaal voor een goede dag.

personeel en zichtbaarheid in de regio.

Geen antwoord

Dit is ons Kwaliteitsrapport in beeld

Kwaliteit zijn twee van die pijlers. Nauw aan elkaar

blijven doen zetten we flink in op binden en werven van

We zijn klaar voor invoering WZD in 2020

Onze medewerkers: betrokken, kundig, gedreven

zijn gegaan over de vraag of hun handelen de kwaliteit

heid van onze medewerkers. Om dit elke dag te kunnen
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70%

prettig, nuttig, gewaardeerd en thuis voelen. Wij nodigen

markt onze zorg staat. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is
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Kwaliteit van onze zorg in deze tijd behouden
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Een jaar
in beeld

Let op
Succesvolle samenwerking
dagcentra speciaal
onderwijs groeit door.

Greendeal certificering.
Duurzaamheidsbesef
neemt toe.

ICT niet op orde.
Cloud valt tegen.

Terugdringen
kostbare inhuur
extern personeel.

