KWALITEITSJAARPLAN 2019
AGENDA 2019

Aanvang/aanleiding

Doelgroep

Aanpak/resultaten tot op
heden

Mijlpalen en Resultaten
2019

Meetinstrumenten/
Kwaliteitsindicatoren

2017 Visie op
preventie/gezondheid/welzijn
geformuleerd
2018 Positie Annenborch
bepaald: als onderdeel van de
samenleving Rosmalen

-Cliënten
Annenborch
-Deelnemers
dagbesteding
Cello
Buurtbewoners
-verenigingen
en partijen
sociale domein

2018
-Team welzijn geformeerd en
gecoacht op competenties
-Start samenwerking Cello
-D.O. PVE multifunctionele
ruimtes
-Teamleider welzijn
aangetrokken

01/04/2019
-Verbouw gerealiseerd
-Inhoud, structuur, planning,
organisatie van
programmalijnen voorbereid
en gecommuniceerd

-Deelname
-Bereik doelgroepen
-Tevredenheid
-Aantal activiteiten
-Aantal bezoekers
-Bezettingsgraad
ruimten
-Aard en variatie van
activiteiten
-Evaluatie proces
-Exploitatie overzicht

01/04/2019
-Visie en plan welzijn voor
mensen met dementie
ontwikkeld
01/07/2019
-Programma, formatie,
samenstelling teams op
groepswoningen uitgewerkt en
akkoord door CR en familie
01/09/2019
-Ombouw van appartementen
naar groepswoning gereed
-Slimme sensoren voor
gezonde nachtrust
geïnstalleerd
01/07/2019
-Nieuwe
kwaliteitsmanagementsysteem
Q-linq en mijn zorgpeiler
geïnstalleerd

Doelstelling
Maatschappelijk
ondernemen:
Langs vier
programmalijnen
activiteiten faciliteren
die gezondheid
bevorderen:
eten/drinken, bewegen,
zin hebben in de dag en
sociale contacten

Ombouw
appartementen voor
verzorgingshuiscliënten
naar groepswoning
voor mensen met
dementie

2017
-Onlogische indeling
appartementen achter
bestaande groepswoningen
-Groei wachtlijst mensen en
echtparen met dementie
-Afronding definitiefase
project: “de nacht is om te
slapen” inzet slimme sensoren

Mensen met
dementie

2018
-Wachtlijst analyse
-Werkbezoeken
-Informatie en voorlichting CR
en betrokkenen
-D.O. PVE derde
groepswoning

Medewerkers

Sturen op kwaliteit,
veiligheid en
medicatieveiligheid

2017
-Nieuwe versie HKZ
-Invoering kwaliteitskader VVT
-Wens om meer op ervaren
kwaliteit te sturen dan op
beheersen van ziekte en het

2018
-Keuze voor
kwaliteitsmanagementsysteem
-Keuze voor
modules/instrumenten voor
kwaliteit van zorgmetingen

01/05/2019
Gezondheidsprogramma in
uitvoer

-Kwaliteitsniveau van
persoonsgerichte zorg is
behouden gebleven
ten opzichte van
inspectierapport
november 2018
-NPS
-Evaluaties
-MDO
-Minder verstoringen in
de nachtrust
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KWALITEITSJAARPLAN 2019
meten van
gezondheidsrisico’s
-Wens te differentiëren in
samenstelling zorgpersoneel
op deskundigheidsniveau
2018
Huidige
kwaliteitsmanagementsysteem
wordt niet meer ondersteund.

-Omzetten en actualiseren
huidige
protocollen/procedures
-Analyse huidig functiegebouw
en contract-analyse om
formatieruimte te berekenen
-Conclusies en advies
inspectierapport nav bezoek in
november

-Functiegebouw en contracten
geactualiseerd
-Arbeidscontracten
gedigitaliseerd
-Gewenste teamsamenstelling
en functiedifferentiatie
geformuleerd
-Formatieruimte bepaald
-(begeleide) Intervisie en
casuïstiek besprekingen per
team vanaf 01/09/2019
-Analyse en aanpak mic en
medicatieveiligheid volgens
prisma methode 2x per jaar.

De kosten van de in rood vermelde resultaten zijn opgenomen in de kwaliteitsbegroting/budget.
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