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Zorggemeenschap
Programma dat continueren waardige zorg ondersteunt:
- Ondersteunen eigen regie cliënt
- Familieparticipatie
- Activeren sociaal netwerk
- Versterken betrokkenheid vrijwilligers
- Herpositioneren en ruimte creëren voor professionals
Basis: ontmoeten - dialoog - samenwerken

Zonnehuisgroep Vlaardingen wil de best ervaren zorg bieden
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Betere samenwerking huishoudelijke
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Meer samen uitvoering geven aan OER

Meer en betere communicatie en
Informatie over actualiteiten en

(thuis)zorg is efficiënter

activiteiten
Per 1/6/13 training ontwikkeld
Per 1/1/14 alle behandelaren training gevolgd
Per 1/1/14 gedrag bekend en mee gewerkt
Per 1/1/14 inzet mantel/vrijwilligers met 50 %
gestegen tov 1/5/13

Per 15/5/13 prikborden in huiskamers PG
Tussen 7 en 23 uur prikbord aan
Voor 80 % gebruikers te bedienen
Informatie is actueel

Afdelingen zijn op geplande datum
OER gecertificeerd

Per 1/4/13 keus leverancier
Per 1/5/13 pilot 15 cliënten
Per 1/11/13 evaluatie en uitrol

Per 1 ? Vacatures op zorg voor elkaar
Per 1? 90 % clienten/mantelzorgers en
Vrijwilligers geïnformeerd
Per 1/12/13 30 % doelgroepen maakt gebruik

Per 1/5/13 kernelementen samenwerken benoemd
Per 1/12/13 zijn kernelementen geïmplementeerd
Per 1/12/13 werken teams echt samen
Per 1/1/14 geeft 80 % van cliënten aan
dat dienstverlening is afgestemd op wensen
Indicatoren
functiebeschrijving

Per 1/10/13 is begeleiding vrijwilligersgeregeld
Per 1/10/13 2 contactpersonen per afdeling
Per 1/10/13 voeren contactpersonen rol uit
Per 1/10/13 vrijwilligers bij werkoverleg
Per 1/1/14 80 % centrale vrijwilligers heeft in
Teamleider welzijn aanspreekpunt
Vanaf 1/5/13 intakegesprek nieuwe vrijwilliger
Na 2 maand evaluatiegesprek
Per 1/10/13 kwartaalbijeenkomsten vrijwilligers

Per 1//10/13 nulmeting samenspelscan
Per 1/10/13 analyse meting
Per 1/10/13 3 verbeterpunten
Per 1/4/14 samenspelscan:
Samenwerking: 75 % geen verbetering nodig
Ondersteuning: 80% geen verbetering nodig
Faciliteren: 75 % geen verbetering nodig
Afstemmen: 80 % geen verbetering nodig
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