
 

Cliënten ervaren dat ze welkom 
zijn en voelen zich gezien, 
gehoord en thuis. 
 
Resultaten:  
Drempelloze cliëntreis, uniek 
zijn en slimme zorgoplossingen.  
Ontwikkelen MPT/VPT 

Conclusie: ��� 
Ontwikkelen MPT/VPT vervolg in  
2022 

Persoonsgerichte zorg & 
ondersteuning 

 

Kwaliteit van zorg in 2021 
Specifieke aandacht voor 

• Medicatieveiligheid 
• Decubituspreventie 
• Implementatie Wet zorg en dwang 
• Advanced care planning 
• Cliëntoordelen 
• Leren en verbeteren 

 
Meer lezen? Zie ons kwaliteitsverslag 2021  

 

 

Cliënten voelen zich thuis en 
kunnen altijd bij iemand terecht  

 
Resultaten:  

Moreel beraad, meer inzet 
medewerkers welzijn, nieuw 

beleid Vrijwillige inzet, 
individuele wensen 

wooncomfort en slimme 
oplossingen thuis 

Conclusie: ��� 

Wonen & Welzijn 

Cliënten ervaren dat wordt 
gewerkt volgens richtlijnen en 

(wettelijke) veiligheidseisen  
 

Resultaten:  
Wet zorg en dwang, 

medicatiereviews, BHV 
organisatie, facilitaire dienst 

Conclusie: ��� 

BHV en facilitaire dienst vervolg 
in 2022 

Veiligheid 

Cliënten ervaren dat 
medewerkers tevreden zijn en 

weten wat van hen wordt 
verwacht. 

 
Resultaten:  

Herijken besturingsmodel, 
organisatie ontwikkeling en 

continu verbeteren. 

Conclusie: ��� 

Leiderschap, Governance & 
management 

Cliënten ervaren dat er 
voldoende persoonlijke tijd en 

aandacht is door inzet 
hulpbronnen. 

 
Resultaten: Grote mate van inzet 
in zorgtechnologie en innovatie, 
nieuw elektronisch clientdossier 

en nieuw personeel- en 
financieel administratiesysteem 

Conclusie: ��� 
Implementatie nieuw 
elektronisch clientdossier 
vervolg in 2022 

Gebruik van hulpbronnen 

Cliënten ervaren dat 
medewerkers weten wat er op 

de afdeling speelt. Ze 
beschikken over de nodige 

informatie  
 

Resultaten:  
Uitkomsten 

cliënttevredenheidsonderzoeken 
worden gesproken in de teams. 
Nieuw elektronisch clientdossier 

en oriëntatie naar nieuwe 
Business Informatie Tool. 

Conclusie: ��� 

Implementatie nieuw 
elektronisch clientdossier en 

keuze nieuwe Business 
Informatie tool vervolg in 2022. 

Gebruik van informatie 

Cliënten ervaren dat er continu 
toezicht in de huiskamer is en 
dat de medewerkers werken 
volgens een gezond rooster. 

 
Resultaten: Kwalitatieve 

bezetting 24 uurs zorg. Nieuwe 
visie op verzuimbeleid ‘Jij bent 

belangrijk’. Strategische 
personeelsplanning.  

Conclusie: ��� 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     
  

         

 

Personeelssamenstelling 

Cliënten ervaren dat 
medewerkers vaardig en 

deskundig zijn. 
 

Resultaten:  
Methodisch en cyclisch werken, 
scholing onbegrepen gedrag en 

kennisuitwisseling.  
 

Conclusie: ���  

 

Leren en verbeteren van 
kwaliteit 

 

https://www.zorggroepsintmaarten.nl/over-ons/kwaliteit-van-zorg/kwaliteitsplan-2022-en-kwaliteitsverslag-2021/

