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Verbeterplan 
 
 
Afdeling / locatie: Hamrikheem verzorging                Opgesteld / bijgewerkt d.d.:september  2014 
 

                            resultaat vastgelegd in: diverse notulen 
 
 
Startdatum Op basis van 1 Te verbeteren  Doel (SMART 

geformuleerd) 
Actie /besproken in + 
datum 2 

Door wie Evaluatiedatum Resultaat  
v.d. evaluatie 

vervolgactie 

25-9-14 Ervaringsonderzo
ek bewoners juli 
2014 

66% van de ondervraagde 
bewoners ervaren dat de 
eigen woonruimte niet goed 
schoongehouden wordt 

Er is duidelijk voor 
bewoners wat ze kunnen 
verwachten t.a.v. 
schoonhouden 
appartement. 
 
Uit het volgend 
ervaringsonderzoek zal 
verbetering zichtbaar zijn. 

In de maandelijkse 
etageoverleggen 
uitleggen wat er 
verwacht mag worden 
van de huishoudelijke 
dienst. 
 
Per 15-11-14 is er per 
etage een medewerker 
huishoudelijke dienst  
werkzaam, deze komt 
2x per week een half 
uur: beide keren wordt 
het toilet 
schoongemaakt. 1x 
basis werkzaamheden 
als vloer/natte 
cel/buitenkant 
keukenblokje en  1x  in 
overleg/samen met de 
bewoner een aantal 
werkzaamheden uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Januari 2015 
 
 
 
 
 
 
Januari 2015 

  

25-9-14  55,6 % van de Bewoners zijn op de hoogte  In de maand januari     

                                                 
1 Dit zijn alle bijeenkomsten en resultaten daarvan, waar verbeterpunten worden geconstateerd, besproken en opgesteld; dit zijn bijvoorbeeld cliënttevredenheidsonderzoek, 
(interne / externe) audit, monitor werkbeleving, prestatie-indicatoren of op basis van de bedrijfsvoering 
2 Bijvoorbeeld het werkoverleg, bijeenkomst met de cliëntenraad etc. 
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ondervraagde bewoners 
ervaren dat de 
zorginstelling te weinig 
informatie over de rechten 
van de bewoners verstrekt. 

waar de informatie t.a.v. 
rechten& plichten terug te 
vinden is 

2015 zullen de folders 
besproken en opnieuw 
uitgedeeld worden 
tijdens de 
etageoverlegge. 

 
 

 
 

25-9-14  57,1 % van de 
ondervraagde bewoners 
ervaren dat er te weinig 
activiteiten door het huis 
georganiseerd worden. 

Bewoners weten wat de 
(on) mogelijkheden zijn t.a.v 
het activiteiten aanbod. 

Tijdens de 
maandelijkse etage 
overleggen is 
activiteiten een vast 
bespreekpunt, 
bewoners wordt 
gevraagd mee te 
denken over de 
activiteiten die 
georganiseerd kunnen 
worden. 
Tevens wordt 
besproken wat het 
budget is en wat 
activiteiten kosten. 

 
 

 
 
 

Oktober 2014; op 
verzoek van 
bewoners is er 
een eigen koor 
opgestart. 
 
Volgende 
evaluatie Januari 
2015 

  

25-9-14  44% van de ondervraagde 
bewoners ervaren de 
maaltijden als niet lekker 

Uit een volgend ervarings 
onderzoek blijkt dat 
bewoners toenemend 
tevreden over de kwaliteit 
van de maaltijden zijn 

Tijdens 
etageoverleggen blijken 
met name de bewoners  
die individuele 
maaltijden krijgen 
ontevreden over de 
smaak; het wordt als laf 
en smakeloos ervaren, 
het product zelf is goed 
maar erg kaal. 
Bewoners die dagelijks 
in het restaurant eten 
zijn daarentegen  
tevreden. 
 
In november 2014 is 
een pilot gestart op de 
3e etage waarbij 7 
bewoners dagelijks een 
maaltijd uit het 
restaurant krijgen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de evaluatie op 
26-11-14 blijkt dat 
bewoners alle 
zeven tevreden 
zijn, ook de 
bewoners die 
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In december 2014 is er 
een adviesaanvraag 
t.a.v. Wijzingen 
individuele warme 
maaltijden naar de CR 
gegaan. 
Het doel is starten met 
meals on wheels zodat 
alle individuele 
maaltijden vanuit het 
restaurant geserveerd 
kunnen worden. 
 

vooraf niet 
ontevreden waren 
merken een 
verbetering van 
smaak op. 

 
 
NB: in Hamrikheem was tijdelijk geen cliëntenraad actief. Het beleid is, dat het aantal verzorgingshuisplekken worden afgebouwd en het aantal 
plekken voor GGz bewoners uitgebreid wordt. Om de medezeggenschap voor deze groeiende doelgroep goed te regelen, heeft Hamrikheem zich 
eind 2014 aangesloten bij de cliëntenraad Ouderenpsychiatrie van Lentis. De belangenbehartiging zal de komende periode nader worden 
uitgewerkt. 


