Kwaliteitsrapport Stichting De Berkelhof 2019 - korte versie
De missie van De Berkelhof is geborgen zorg. Deze is verder geïmplementeerd. Meer informatie over
hoe dit is vormgegeven is door middel van een filmpje te bekijken op onze website:
www.deberkelhof.nl

individuele zorg

Zorgproces

Inzetten van en omgaan met communicatiemiddelen: inzet van verschillende
middelen / technieken. Dit blijft in 2020 een hoofdonderwerp.

Gezond eten: de mogelijkheden van het erf benutten. Voedsel produceren,
bereiden en eten. Samenwerking tussen de woongroep en de dagbesteding.
Inzet van een diëtiste. Wordt vervolgd.

Wat vind ik ervan

Aanbod van beweging en vrijetijd verruimen: er is een leuk aanbod aan
activiteiten ontstaan, dat met regelmaat aangeboden wordt. Zowel
groepsgewijs als individueel.

Extern tevredenheidsonderzoek levert een resultaat op van 7,6. Het is
duidelijk te zien dat de aandachtspunten vanuit het afgelopen onderzoek nu
beter scoren. Verbeterpunten worden weer meegenomen in het
kwaliteitsplan 2020.

Uitbreiding medezeggenschap: bewonersoverleg is voor een deel goed
geïmplementeerd. Gezien de doelgroep is medezeggenschap niet in alle
subgroepen naar tevredenheid. Communicatie blijft hoofdonderwerp!

Zelfreflectie teams

Bestaande medewerkers versterken / behouden: inzet op bijscholingen,
individuele werkafspraken, actieve verzuimbegeleiding en intervisie.

Nieuw personeel goed toerusten en houden: extra inzet voor inwerktijd en
begeleiding. Indien nodig bijscholing aanbieden. Kan nog wel structureel
verbeterd worden.

Visitatiebezoek
In maart 2020 zou het visitatiebezoek plaatsvinden. Net voordat het zover was, kwam het Coronavirus ook in Nederland en is alles afgelast.
Het samengestelde visitatieteam zal nu in het najaar uitgenodigd worden, en gevraagd worden om
een reactie te geven ons samengestelde kwaliteitsrapport 2019. Hun advies nemen we dan mee bij
het opstellen van het kwaliteitsrapport 2020.

Overige bijzonderheden:
De Berkelhof doet mee aan het project volwaardig leven vanuit het VWS, genaamd ‘begeleiding á la
carte’.
Er is een meerjarenplan voor De Berkelhof opgesteld, dat ons de juiste richting op helpt gaan.
De organisatiestructuur is aangepast.

