
In gesprek met elkaar
Kwaliteitsrapport 2019 in het kort

‘In gesprek met elkaar’ is de ti tel van het kwaliteitsrapport 2019. Dit is waar het om gaat, geven cliënten en 

verwanten aan. Als je echt met elkaar in contact bent, dan krijg je ook de ondersteuning die je nodig hebt. 

We denken daarbij alti jd in mogelijkheden. Met deze ti tel geven we aan wat een belangrijk thema voor 

De Lichtenvoorde is. In dit kwaliteitsrapport vertellen we wat er in 2019 allemaal is gebeurd. En wat we 

allemaal hebben gedaan. Ook vertellen we wat goed ging en wat beter kan.

  Zorgproces rond de individuele cliënt
Cliënten kunnen erop vertrouwen dat we goede en 

veilige zorg bieden. We gaan hiervoor in gesprek met 

de cliënt over zijn of haar wensen en verwachti ngen. 

De vraag die ons alti jd bezighoudt is: ‘Wat kunnen we 

daar nog meer aan doen?’.  

Dit gaat goed

•  We hebben de afspraak gemaakt dat cliënten 

minimaal één keer per week een ondersteunings-

afspraak hebben met hun persoonlijk begeleider.

•  We doen de zorgplanbespreking als het voor de 

cliënt nodig is om in gesprek te gaan. Dat doen we 

dan minimaal twee keer per jaar. 

•  In 2018 hebben we cliënten ondersteund bij het 

invullen van een speciaal Geluksmoment. 

Dit hebben we ook in 2019 gedaan. 

•  Op de locati es zijn alle cliëntgegevens digitaal 

beschikbaar. 

•  We geven de cliënt zoveel mogelijk vrijheid. 

Ook als er maatregelen nodig zijn voor de veiligheid 

van cliënten. 

•  We doen conti nu onderzoek naar de kwaliteit van 

de zorg.  

Dit kan beter

•  Cliënten ervaren dat ze voldoende contact 

hebben met hun persoonlijk begeleider.

Ervaringen van cliënten
Ons uitgangspunt is hoe de cliënt zijn of 

haar leven wil leiden. We vragen cliënten 

of we dat goed doen. Hierover zijn we 

alti jd samen in gesprek. En we doen hier 

onderzoek naar. 

 Dit gaat goed

•  Op meer locati es praten cliënten mee 

over wat goed gaat en wat beter kan. 

•  80% van volwassen cliënten die bij 

ons wonen hebben meegedaan aan 

het cliëntervaringsonderzoek ‘cliënten 

aan het woord’.

•  We gaan in gesprek met cliënten over 

de uitkomsten van de onderzoeken. 

We kijken samen naar wat beter kan. 

En hoe dat beter kan. 

•  I n 2020 wordt gestart met 

cliëntervaringsonderzoek voor alle 

doelgroepen

 Dit kan beter

•  Individuele invulling van werken en 

vrije ti jd.

•  Cliënten ervaren niet dat begeleiders 

alti jd goed naar hen luisteren.



Vragen over het kwaliteitsrapport?
Wil je meer weten? Of wil je meer uitleg over het kwaliteitsrapport?

Stel je vragen gerust aan je begeleider. Je kunt het 

kwaliteitsrapport ook bespreken in het woonoverleg 

of het groepsgesprek op je locati e.

Onze missie
Bij De Lichtenvoorde staat ‘het verder 

verbeteren van de kwaliteit van leven 

gezien door de ogen van de cliënt’ 

centraal. Dat is onze missie. Daarom 

hebben we gewerkt aan de volgende 

onderwerpen:

•  De kwaliteit van leven door de ogen 

van de cliënt staat centraal in alles 

wat we doen.

•  Ontwikkelen van medewerkers zodat 

ze hun werk nog beter kunnen doen. 

•  Ondersteunen van medewerkers 

zodat ze hun werk zo goed mogelijk 

kunnen doen. 

•  We onderzoeken conti nu of we 

werken zoals we met elkaar hebben 

afgesproken.

Dit gaat goed

•  De organisati e is trots op zijn 

medewerkers.

•  We willen van cliënten en 

medewerkers horen wat we kunnen 

verbeteren.

Dit kan beter

•  We gaan soms te snel met 

veranderingen. We moeten blijven 

lett en op het tempo. 

Medewerkers
We hebben betrokken medewerkers die 

goed zijn in hun werk. Ze gaan met elkaar 

in gesprek over vragen waar ze in hun 

werk mee te maken hebben. Hierdoor 

worden ze steeds beter in hun werk. 

Bij alles wat we doen, stellen we ons 

steeds de vragen: ‘Wat is goede zorg?’, 

‘Hoe doe je dat met elkaar?’ en 

‘Hoe wordt de cliënt hier beter van?’

 Dit gaat goed

•  Minder administrati e zodat er 

meer ti jd is om de cliënten te 

ondersteunen.

•  We zett en ons ervoor in dat 

zorgteams voldoende en deskundig 

personeel hebben.

•  We onderzoeken wat zorgteams 

nodig hebben om hun werk zo goed 

mogelijk te kunnen doen.

•  De medewerkers denken zelf mee 

over hoe we kunnen verbeteren.

 Dit kan beter

•  Het team moet goed organiseren om 

alles wat er is afgesproken zo goed 

mogelijk te doen. 

•  Meer aandacht voor het voorkomen 

dat medewerkers ziek worden of ziek 

blijven. 


