
Kwaliteitsrapport 2018 in het kort

‘In gesprek met elkaar’ is de ti tel van het kwaliteitsrapport 2018 van De Lichtenvoorde. Dit is waar het om 

gaat, geven cliënten en verwanten aan. Als je echt in contact bent met elkaar, dan krijg je ook de hulp die 

je nodig hebt. Met deze ti tel geven we aan wat een belangrijk thema was en is voor De Lichtenvoorde. 

In dit kwaliteitsrapport vertellen we wat we in 2018 allemaal hebben gedaan. Wat is er allemaal gebeurd 

en gedaan? Wat ging goed en wat kan beter? 

  Zorgproces rond de 
individuele client

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

•  De cliënt goed kennen of leren kennen.

•  We doen de zorgplanbespreking 

als de cliënt het nodig heeft  om in 

gesprek te gaan. Dat doen we dan 

minimaal twee keer per jaar. 

•  We hebben Geluksmomenten 

ingevoerd.

•  We hebben de vraag ‘Zien jullie 

je persoonlijk begeleider genoeg? 

gesteld in de woonoverleggen. 73% 

geeft  aan dat het prima gaat. 25% 

wil hun persoonlijk begeleider 

meer zien. 

•  Veilig omgaan met gegevens.

Dit kan beter

•  Cliënten ervaren dat ze voldoende 

ti jd 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

•  Cliënten kunnen meepraten over 

dingen die zij belangrijk vinden. 

•  We gaan in gesprek met cliënten over 

de uitkomsten van de onderzoeken. 

We kijken samen naar wat beter kan. 

En hoe dat beter kan. 

•  Jongeren geven in 2018 een 7,1. Ze 

zijn vooral tevreden over de veiligheid 

in de nacht. En ook over de hulp 

van de groepsbegeleiding en dat ze 

iemand in vertrouwen kunnen nemen.

 Dit kan beter

•  Cliënten op alle locati es kunnen 

meepraten. 

•  Jongeren en ambulante cliënten 

denken mee in de Centrale 

Cliëntenraad. Hun verwanten denken 

mee in de Centrale Verwantenraad. 

•  Onderzoek doen naar ervaringen 

van ambulante cliënten. 

De Lichtenvoorde
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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.

De organisati e
Bij De Lichtenvoorde staat ‘het verder 

verbeteren van de kwaliteit van leven 

gezien door de ogen van de cliënt’ 

centraal. 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. 

•  Beter ondersteunen van 

medewerkers zodat ze hun werk 

zo goed mogelijk kunnen doen. 

•  Andere organisati es laten bekijken 

of we werken zoals afgesproken.

Dit gaat goed

•  We informeren cliënten steeds meer 

op een manier die ze goed kunnen 

begrijpen. 

•  We willen van cliënten en 

medewerkers horen wat we 

kunnen verbeteren.

•  We zijn in gesprek met cliënten en 

medewerkers om het geld voor de 

zorg zo goed mogelijk in te zett en. 

Dit kan beter

•  We gaan soms te snel met 

veranderingen. We moeten 

het tempo aanpassen.

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. 

Medewerkers worden hierdoor 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

•  We kijken wat zorgteams nodig 

hebben om hun werk goed te 

kunnen doen.

•  De medewerkers denken zelf mee 

over hoe we kunnen verbeteren.

•  We hebben plannen gemaakt om te 

zorgen dat we in de toekomst genoeg 

en goede medewerkers hebben.

•  De medewerkers geven aan dat ze 

tevreden zijn over De Lichtenvoorde. 

En dat ze trots zijn op de organisati e.

 Dit kan beter

•  Teams maken allemaal op dezelfde 

manier een verslag van wat ze 

hebben besproken. En wat ze hebben 

afgesproken om te verbeteren.  

•  Meer aandacht voor het voorkomen 

dat medewerkers ziek worden of ziek 

blijven.
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