


Had je een goede dag? 

Door de coronamaatregelen 

hebben we deze vraag helaas 

nauwelijks kunnen stellen. Vrijheden voor 

zowel onze cliënten en hun netwerk als 

voor onze medewerkers werden drastisch 

beperkt. Er was géén dagbesteding of 

dagbesteding in de woning en fysieke 

contacten met familie en vrienden was 

niet toegestaan. Gelukkig leek het leven in 

de zomer weer wat normaler te worden: 

we konden weer kijken naar wat wél kon. 

Bezoek was weer welkom op afspraak. 

Er kwam een betere balans tussen veilig

heid en welzijn die werkbaar was, ook 

toen in het najaar voor het eerst cliënten 

en medewerkers besmet raakten. 

Dit is ons Kwaliteitsrapport in beeld 

Het laat zien hoe onze teams in 2020 

opnieuw en ondanks Corona met elkaar 

in gesprek zijn gegaan. Teams reflecteer

den op de kwaliteit van zorg in coronatijd. 

Onderwerpen als trots en de dilemma's 

kwamen aan de orde. Corona heeft ook 

voor positieve ontwikkelingen gezorgd. 

Er was meer persoonlijke aandacht voor 

cliënten en meer individueel maatwerk. 

De uitkomsten hiervan staan in dit 

Kwaliteitsrapport in Beeld 2020. 

Lees ook ons kwaliteitsrapport in woord op 

www.hartekampgroep.nl/kwaliteitsrapport 

Dit vind ik ervan! Resultaten 2020 

Top! ■ G<W:IN ■ Matig ■ Slecht ■ GMnontWl"l()l''1 

Dit zijn de resultaten van 648 

ervaringsgesprekken met cliënten. 

Teams wonen en 
dagbesteding werken 
veel beter samen. 

Het plan voor 
samenwerken met 
het netwerk is klaar. 

Cliënten met corona 
gaan naar de 
ziekenboeg. 

HRD helpt teams bij 
het werven van 
nieuwe collega's. 

Door Corona-maat
regelen zijn cliënten 
onrustig en angstig. 

Werkgroep corona maakt 
afspraken en is vraagbaak 
voor teams en netwerk. 

Medewerkers volgen 
online training 
complexe zorg. 

Aandacht en maatwerk 
verbetert relatie tussen 
cliënt en begeleiders. 

Eigen teststraat in 
september van start op 
locatie Hartekamp. 

Thuiswerken is handig, 
maar we missen 
onze collega's. 

Cliënt en familie 
spreken elkaar 
via de iPad. 

Uitzonderingscom
missie bespreekt 
maatwerk. 

Cliënten en teams zijn 
veerkrachtig en flexibel 
tijdens corona. 
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Sommige cliënten 
vinden dagbesteding 
op eigen woning leuker. 

353.000 
... nieuwsbrieven over 
corona verstuurd naar 
cliënten. medewerkers 
en het netwerk. 

Op een andere manier 

betrekken van het netwerk 

in coronatijd 

Ontdekken en doorontwikkelen van 

allerlei mediavormen zoals digitale 

vieringen van vtenv en het maken van 

vlogjes voor familie. 

Welke (on)mogelijkheden waren 

er in coronatijd? 

Teams bieden cliënten probeerruimte 

en belemmeren cliënten niet door 

onderschatting en/of bescherming. 

Dit wordt een speerpunt in de 

teamreflecties 2021 én een onderdeel 

van ONS. 

Samenwerking tussen teams 

Teams van wonen en teams van 

dagbesteding worden ingewerkt op 

elkaars locatie. 

Het digitaal werken met Teams biedt 

meer mogelijkheden dan we nu 

gebruiken. Dit jaar investeren we in de 

doorontwikkeling van de mogelijkheden 

in Teams. 
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