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Wat is het kwaliteitsrapport?  

In het kwaliteitsrapport vertellen wij wat er goed 

ging in 2018 bij Zozijn. We vertellen ook wat 

beter kan. Dit rapport is van ons allemaal. 

Cliënten, verwanten en medewerkers hebben 

allemaal meegepraat.  

Vragen over het 

kwaliteitsrapport?  

Vraag het aan je 

ondersteuner!  

 

 

De cliënt 

Samen met de cliënt 

maken we een 

zorgplan op maat. Dit 

doen we met hulp van 

zorgprogramma’s.  

De afspraken en 

doelen schrijven we 

op in het zorgplan 

(ONS) van de cliënt. 

Cliënten en 

verwanten van Zozijn 

krijgen toegang tot 

bepaalde delen van 

het zorgdossier. 

 

 

De 

medewerker 

 Zonder 

medewerkers is 

er geen 

liefdevolle en 

vakkundige zorg.  

Daarom volgen 

medewerkers 

opleidingen en 

zorgen wij voor 

stageplekken.  

Teamontwikkeling   

Teams ontwikkelen zich door 

jaarlijks terug te kijken en na 

te denken over hun werk.  

Dat doen we op verschillende 

manieren. 

Dit terugkijken en nadenken 

over het werk gaat over: 

 De zorg aan onze 

cliënten  

 Veiligheid 

 Dat wat teams nodig 

hebben om hun werk 

goed te doen 

 Communicatie 

 

Veilige zorg 

Het is erg belangrijk dat cliënten de zorg altijd krijgen op een veilige manier. Om 

ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt, doen wij het volgende: 

 Er komt een nieuwe meldingsapplicatie zodat we ongelukken beter kunnen 

opschrijven en zodat we beter kunnen zorgen dat ze niet meer gebeuren. 

 We zorgen ervoor dat zorgmedewerkers meer aandacht hebben voor het 

zorgen dat je niet valt. 

 We geven onze medewerkers extra training op het gebied van 

medicatieveiligheid. 

 



 
2 Samenvatting voor cliënten 

 

 

 

 

 

Waar zijn we trots op? 

 We zijn trots op onze 

medewerkers en vrijwilligers. 

 We zijn trots op de inzet en 

vasthoudendheid waarmee we 

werken aan het verbeteren van 

onze zorgverlening. 

 We zijn trots op de manier 

waarop we samenwerken aan 

cliënten- en 

verwantenmedezeggenschap. 

 

Wat kan er beter? 

 De bekendheid van de handboek 

zorgprogramma’s kan beter. 

 Het invoeren van ONS 

Zorgdossier en het beter 

onderzoeken en vastleggen van 

risico’s voor de cliënt. 

 Het invoeren van een 

cliëntenportaal. 

 Over het ontwikkelen van teams 

moeten we betere afspraken 

maken. Ook moeten we de 

uitkomsten ervan beter 

vastleggen. 

 

 

Wat gaan we doen om onze organisatie nog beter te maken? 

 We maken de positie van de aandachtsfunctionarissen Vrijwilligers sterker.  

 We betrekken verwanten bij een themadag over zorgprogramma’s. 

 We gaan de Zozijnschool bekender maken. 

 De Verwanten- en cliëntenraad gaan een eigen, anoniem 

cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. 

 


