Verbeterplan van locatie: Vincentiushof
Welzijn

Wat willen we bereiken

Als cliënt gaat u ervaren dat er meer tijd en aandacht is en dat de daginvulling en beleving beter aan gaat sluiten
bij uw individuele behoeften. Er is een gevarieerd aanbod van welzijnsactiviteiten die u kunt bezoeken. Wij willen
meer naar buiten treden en gebruik maken van mogelijkheden en faciliteiten in de dorpskern.

Wat gaat u als cliënt hier van merken?

Wat ga jij als medewerker hier van merken?
Door toevoegen van extra handen in het werk en mogelijk door extra praktische materialen , krijg jij als
medewerker meer tijd en ondersteuning om aan te sluiten bij de zorg- en welzijnsvraag van de cliënt.

Wooncomfort

Wat willen we bereiken

Vincentiushof is een fijne en veilige plek om binnen / thuis te komen en om te wonen en om te werken.

Wat gaat u als cliënt hier van merken?
Aanpassingen om het wooncomfort bij Vincentiushof te verhogen (nieuw meubilair, volume voordeurbel,
veiligheid tuin, zoeken naar mogelijkheden om gehorigheid te verminderen)

Wat ga jij als medewerker hier van merken?
Er wordt onderzocht of er voldoende parkeergelegenheid is voor avond- en nachtdiensten en of er
mogelijkheden zijn om veilig de fiets te stallen.
De aanpassingen binnen de locatie zullen bijdrage aan een beter werkklimaat.

Leren en werken aan kwaliteit

Wat willen we bereiken

Door het ‘goede gesprek’ met u en met elkaar te voeren (zorgmedewerkers, behandelaren en ondersteunende
diensten) sluit zorg en welzijn beter aan bij uw behoeften. Tevens zijn alle medewerkers op de hoogte van de
kritische processen en handelen hiernaar (zorg en dwang, veiligheidssituatie, hygiëne en infectiepreventie). Het
ECD is duidelijk en concreet, cliënt en netwerk kunnen goed volgen wat er gebeurt.

Wat gaat u als cliënt hier van merken?
Meer medewerkers in verschillende functies om de zorg aan u beter vorm te geven (voldoende tijd voor
coördinatie van zorg, welzijn en individuele begeleiding, eten en drinken, geestelijke zorg).
Medewerkers worden bijgeschoold op thema's waarbij meer deskundigheid gewenst is om uw zorg en
begeleiding zo optimaal mogelijk te laten zijn.
De samenwerking tussen behandelaren en zorg worden verder geoptimaliseerd om u nog betere zorg te bieden.
Wij gaan regelmatig met u in gesprek om de zorgverlening verder te optimaliseren en evalueren.
Jaarlijks onderzoeken we de kwaliteit en bespreken we de verbeterpunten met u om deze op te nemen in het
jaarplan.
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 Door een sterk veranderde zorgomgeving is er veel aandacht voor het leren en ontwikkelen van medewerkers
 zowel in teamverband als individueel, als samen met de behandelaren. Er is een ruim aanbod van opleiding,
 functiedifferentiatie en deskundigheidsbevordering. Daarnaast worden er dit jaar 2 workshops georganiseerd
 door behandelaren gericht op de veranderde zorgvraag.
 Jij en je team worden door de teamcoach begeleid en gecoacht in vakmanschap en eigenaarschap (organiseren
 en coördineren van zorg en processen rondom de cliënt).












Klik hier om het ingevulde formulier te mailen.

