Kwaliteitsrapport Stichting De Berkelhof 2020 - korte versie
2020 was het jaar van de coronacrisis. Veel is anders gegaan dan gepland. De situatie had voor de
cliënten, hun netwerk en de medewerkers een grote impact. Er is dan ook vaak ingespeeld op de
continuïteit van zorg en veiligheid. Bij alle maatregelen stond de cliënt centraal. Geborgen zorg!
www.deberkelhof.nl

individuele zorg

Wat vind ik ervan

Zorgproces

Inzetten van en omgaan met communicatiemiddelen: dit doel is meer dan
behaald. Er is een nieuw elektronisch cliëntensysteem geïmplementeerd.
Beeldbellen en video-overleggen zijn normaal geworden.

Gezond eten en bewegen: vanwege de hele coronasituatie zijn groepen
opgesplitst en zijn de groepen zelf gaan koken. Hierdoor wordt beter
ingespeeld op wensen, behoeftes en ritme. Het erf biedt veel mogelijkheden
voor beweging. Hier wordt ruim op ingezet.
Een stabiele dagbesteding aan kunnen bieden voor bewoners en extramurale
deelnemers: er is nu een veilige opzet qua groepsindelingen. Faciliteiten zijn
gerealiseerd om de afstandsregels (corona) te kunnen waarborgen. Personeel
is duurzaam ingezet. Mantelzorgers en woonsituaties worden ondersteund.

Er was een nauwe samenwerking met de cliënten- / verwantenraad. Enkele
leden hadden zitting in het crisisteam. Er is veel overlegd rondom de directe
zorg en het emotionele welzijn. Via videobellen zijn korte lijnen gerealiseerd
en op informele basis is er nauw samengewerkt.

Cliëntenraadsleden hebben hun ervaringen
in het kwaliteitsrapport gedeeld.
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Zelfreflectie teams

Intervisie en cursussen zijn na maart 2020 nauwelijks doorgegaan. Er is veel
individueel overleg geweest. De taken van de functie 'teamleider zorg' zijn
uitgebreid, zodat medewerkers een vast en goed te bereiken aanspreekpunt
hebben.

Begeleiders werden door de personeelvertegenwoordigers (PVT)
vertegenwoordigd in het crisisteam.

Visitatiebezoek
Het visitatiebezoek is aangepast en georganiseerd in twee bezoeken. Op deze manier kon de visitatie
toch doorgaan, en wel op een veilige manier in kleine groepen. De waarnemingen zijn positief. Bij
De Berkelhof staat de cliënt centraal en de kleinschaligheid maakt dit ook echt mogelijk. Tips en
adviezen worden meegenomen in de jaarplanning en in de opmaak van het recente
kwaliteitsrapport.

Overige bijzonderheden:
De Berkelhof doet mee aan het project volwaardig leven vanuit het VWS, genaamd ‘begeleiding á la
carte’. Binnen deze kaders is een nieuwe dagbestedingsgroep voor EMB en VG-ouderen
gerealiseerd.
Er zijn voorbereidingen en gesprekken geweest rondom een uitbreiding voor wonen op De Berkelhof
voor de doelgroep EMB en VG-ouderen.
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