Cliëntversie Kwaliteitsrapport SmartCoach, mei 2021
Wat gaat goed? Wat kan beter?

Inleiding
Het belangrijkste deel van het kwaliteitsrapport is het
cliëntervaringsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek kun je
hieronder lezen.
In het kwaliteitsrapport is ook te lezen hoe de teams van Smart-Coach
hun werk doen. We hebben bekeken op welke punten de teams nog
betere zorg kunnen bieden. Deze verbeterpunten staan in het
verbeterplan dat op het einde van dit rapport staat.
Tenslotte hebben we in het kwaliteitsrapport gekeken naar de manier
waarop Smart-Coach de zorg biedt aan de cliënten. Hierbij hebben we
bijvoorbeeld gekeken naar het behandelplan en naar de functie van
het MDO. Ook hier hebben we verbeterpunten gevonden en hebben
we deze verbeterpunten opgenomen in het verbeterplan.

Cliëntervaringsonderzoek SmartCoach
Wie?
Lonneke Veldman heeft de cliëntenraadpleging uitgevoerd.
Wanneer?
Begin 2021
Hoe?
Drieendertig cliënten hebben zelf of met hulp de vragenlijst ingevuld.
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Vragenlijst
Er zijn vragen gesteld over:
•
•
•
•
•
•
•

Wonen
Hulp van de persoonlijk begeleider
Hulp van de groepsbegeleiding
Je behandeling
De huishoudelijke hulp
De dagbesteding
Je leven

Rapportcijfer
Aan het einde van de vragenlijst is gevraagd om een
rapportcijfer te geven. De cliënten geven de persoonlijke
begeleiding van Smart-Coach gemiddeld een 7,8; de
groepsleiding gemiddeld een 7,4 en de behandeling gemiddeld een
7,7.
In het volgende hoofdstuk staan de uitkomsten van de meerkeuze
vragen.
De meerkeuze vragen hebben een beoordeling en een kleur
gekregen:
Beoordeling

Als…

Sterk punt

68% of meer van de cliënten positief antwoordt.

Aandachtspunt

25% of meer van de cliënten niet helemaal
positief is.

Verbeterpunt

19% of meer van de cliënten negatief antwoordt.
Als de verhouding tussen positief en negatief
neutraal is.
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Uitkomsten vragenlijst

Wonen
1.

Wat vind je van je woonplek?

Sterk punt

2.

Voel je je prettig in de buurt waar je woont?

Sterk punt

3.

Ben je wel eens bang in jouw woning?

Sterk punt

Hulp van de persoonlijk begeleider
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Beoordeling

Beoordeling

4.

Krijg je de hulp van de begeleiding die jij wilt hebben?

5.

Vertelt de begeleiding jou als er iets verandert in jouw
ondersteuning?

6.

Is jouw persoonlijk begeleider goed bereikbaar?

7.

Leer je nieuwe dingen van je persoonlijk begeleider?

8.

Luistert de persoonlijk begeleider naar je?

Sterk punt

9.

Heeft de persoonlijk begeleider genoeg tijd voor je?

Sterk punt

10.

Moet je vaak wachten op de persoonlijk begeleider?

Sterk punt

11.

Vertrouw je de persoonlijk begeleider?

Sterk punt

Sterk punt

Sterk punt
Sterk punt
Aandachtspunt

Hulp van de groepsbegeleiding

Beoordeling

13.

Krijg je de hulp van de groepsbegeleiding die jij wilt
hebben?

14.

Luistert de groepsbegeleiding naar je?

15.

Heeft groepsbegeleiding genoeg tijd voor je?

Sterk punt

16.

Vertrouw je de groepsbegeleiding?

Sterk punt

Jouw behandeling door Smart-Coach
19.

Ben je tevreden over jouw behandeling?

21.

Wat vind je van jouw MDO?

22.

Wat vind je van jouw behandelplan?

26.

Wat vind je van het overleg over je plan van aanpak?

Huishoudelijke hulp
24.

Wat vind je van de huishoudelijke hulp van SmartCoach?

21.

Wat vind je van jouw MDO?

22.

Wat vind je van jouw behandelplan?

Sterk punt
Aandachtspunt

Beoordeling

Sterk punt
Verbeterpunt
Aandachtspunt
Sterk punt

Beoordeling

Sterk punt
Verbeterpunt
Aandachtspunt
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De Dagbesteding bij Smart-Coach
28.
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Wat vind je van de dagbesteding van Smart-Coach?

Beoordeling

Verbeterpunt

Je leven

Beoordeling

18.

Ben je tevreden over hoe je dagen eruit zien?

Aandachtspunt

19.

Verveel je je wel eens in de avonden en weekenden?

Aandachtspunt

20.

Wat vind je van het contact met je familie?

21.

Ben je nu gelukkig?

Sterk punt
Aandachtspunt

Hoe nu verder?
Het cliëntervaringsonderzoek bij Smart-Coach bij de afdeling WLZ
Beschermd Wonen 2021 heeft als doel:
•
•

Inzicht krijgen in de mening van cliënten over het beschermd
wonen bij Smart-Coach.
Vaststellen van verbeterpunten en verbetersuggesties.

Het vaststellen van verbeterpunten en verbetersuggesties gebeurt op
verschillende manieren:
•
•

Smart-Coach stelt samen met de cliëntenraad een verbeterplan op
voor de afdeling beschermd wonen.
Op individueel niveau bekijken de persoonlijke begeleider en de
cliënt of er aandachtspunten/verbeterpunten zijn die kunnen
worden opgenomen in het PVA.
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Verbeterplan 2021

Verbeterpunt

Verbeterafspraken

De sfeer op de
Om de sfeer op de
woongroepen kan
groepen te bevorderen
worden verbeterd.
is er afgesproken om
meer activiteiten te
organiseren én om
elkaar meer positieve
feedback te geven.

Actie

Op iedere groep zal
01-07-2021
er een
positiviteitsbord
worden opgehangen
waar je
complimentjes uit
kunt wisselen met
elkaar. Ook de
bewoners zullen
hierin worden
meegenomen.
De CR geeft hierover
aan:
Het is belangrijk om
te zorgen dat de
cliënten ook echt
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Deadline

worden betrokken
bij het
positiviteitsbord.
Ten aanzien van het
organiseren van de
activiteiten gaat
iedere groepswerker
minimaal 1
structurele activiteit
inzetten die bij
hem/haar past.
De CR geeft hierover
aan:
Voor het
ondernemen van
activiteiten staan de
meeste cliënten wel
open. Hun deelname
zal afhankelijk zijn
van de soort
activiteit en of dit
vrijblijvend is of als
onderdeel van hun
zorgtraject wordt
gezien.
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De opzet van het
signaleringsplan
kan worden
verbeterd.

De beeldvorming
kan worden
ingekort.
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De informatie is nu
verdeeld over 2
pagina’s waarbij het
gevoel van de cliënt in
een bepaalde fase
apart moet worden
omschreven. Dit
onderdeel kan beter
worden samengevoegd
met de rest van het
signaleringsplan.

De assistent GD zal
de opzet van het
signaleringsplan
verbeteren conform
de feedback van het
team.

01-08-2021

De CR geeft hierover
aan:
De leden van de CR
die een
signaleringsplan
hebben, zouden
graag wat extra
uitleg hierover willen
krijgen.

De opzet van de
De GD en de
beeldvorming die
Manager Operations
tijdens de intake wordt zullen

Afgerond.

afgenomen, kan
worden ingekort.

samen een nieuw
format vaststellen.

Team Wonen kan
meer uniform
handelen.

Team Wonen gaat
meer gebruik maken
van de procedures en
protocollen in Q-link
waardoor iedereen
hetzelfde handelt.
Hierdoor weten
cliënten beter wat zij
van de begeleiding
kunnen verwachten in
bepaalde situaties.

Dit punt komt
01-07-2021
structureel op de
agenda van het
teamoverleg te staan
om te volgen of dit
blijvend wordt
ingezet.

Er kan meer
begrip komen
binnen Team
Wonen voor
elkaars karakter en
manier van
werken.

De Manager
Operations en de RB’s
zullen intensiever
gebruik gaan maken
van de DISC bij de
aansturing van Team
Wonen.

De Manager
Operations en de
RB’s gaan
onderzoeken hoe zij
de inzet van de DISC
het beste kunnen
vormgeven binnen
Team Wonen. In de
teamreflectie van
2022 zal worden
beoordeeld of het
gewenste doel is
bereikt.

Cliënten mogen
zich meer gehoord
voelen door de
groepsleiding.

Team Wonen zal
onderzoeken of er
daadwerkelijk
verbetering mogelijk is
op het gebied van
“gehoord voelen” door
cliënten.

Dit onderzoek zal
01-10-2021
worden uitgevoerd
door de assistent GD.

01-09-2021

In het KTO van 2022
zal opnieuw aandacht
worden besteed aan
dit thema.
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De CR geeft hierover
aan:
De leden hebben
allemaal het gevoel
serieus te worden
genomen en mocht
dit niet het geval zijn
dan durven de
meeste cliënten dit
ook aan te geven bij
de begeleiding.

De functie van het
MDO en het
behandeplan kan
worden
verduidelijkt aan
de bewoners.

Team Wonen krijgt
concrete,
cliëntgerichte info van
de gedragsdeskundige
over de functie van het
MDO en het
behandelplan.

De assistent GD gaat 01-09-2021
een cliëntgerichte
flyer samenstellen
over het MDO en het
behandelplan.

De mogelijkheden
op de
dagbesteding
kunnen worden
vergroot.

We gaan in kaart
brengen welke wensen
de deelnemers aan de
dagbesteding hebben,
zodat we de
activiteiten op de
dagbesteding
cliëntgerichter kunnen
aanbieden.

De RB van Team
31-12-21
Wonen gaat een
projectplan schrijven
voor het verbeteren
van de kwaliteit van
de dagbesteding.

Er wordt een aparte
RB dagbesteding
aangenomen om de
gewenste
veranderingen te
realiseren.
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Afgerond

Er is blijkens het
KTO verbetering
mogelijk ten
aanzien van
begeleiding op de
thema’s: eenzaam
voelen,
daginvulling en
contact met
familie.

Dit verbeterpunt loopt
nog door vanuit het
verbeterplan 2020. Er
is inmiddels onderzoek
gedaan naar de
verbetermogelijkheden
voor Smart-Coach op
deze thema’s.

Dit onderzoek heeft
geleid tot 3
aanbevelingen:
(1) Onderzoek waar
het netwerk van een
cliënt tegenaanloopt
in de relatie met de
cliënt.

(2) Onderzoek wat
cliënten belangrijk
vinden in steunende
contacten.

01-09-2021

De CR geeft hierover
aan dat zij de
volgende zaken
belangrijk vinden:
Gezelligheid,
wederzijds respect,
wederkerigheid,
dezelfde waarden en
normen en ‘de ander
behandelen zoals je
zelf ook wilt worden
behandeld’.

(3) Zoom in op
meerdere aspecten
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rondom
eenzaamheid bij
cliënten, zoals een
negatief zelfbeeld, en
zet in op verbetering
van deze aspecten.
De resultaten van dit
onderzoek zullen
worden verwerkt in
concrete
verbetermaatregelen.
Deze
verbetermaatregelen
zullen uiterlijk 01-092021 zijn uitgevoerd
en/of
geïmplementeerd.
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