KWALITEITSRAPPORT 2019
Samen werken
aan zorg en
begeleiding!

Dit is het kwaliteitsrapport van Albero Zorggroep 2019. De Albero
Zorggroep bestaat uit De Kroon Zorginstelling, De Kroon Plus,
Albero Gezinshuizen, Albero Zorg en de Betuwe Dagbesteding. Dat
betekent dat dit rapport over wonen, werken en vrije tijd gaat. In dit
rapport lees je wat er goed gaat in de zorg en dienstverlening, wat
beter kan en hoe wij dat gaan doen in 2020. Wij stimuleren cliënten
om te ontwikkelen tot de beste versie van jezelf. Onze visie is

‘Je mag er zijn en je mag zijn wie je bent’
Cliënten
Eind 2019 wonen en/of werken er 198 cliënten
binnen Albero Zorggroep. Wij vinden het belangrijk
dat iedereen mag meedenken, dit zie je bijvoorbeeld
terug in onze betrokken cliëntenraad. Alle
beleidsstukken en ideeën rondom activiteiten,

ontwikkeling en maatschappelijke doelen worden
besproken in onze cliëntenraad.
In 2020 gaan wij onze cliëntenraad verder uitbreiden
zodat alle doelgroepen beter vertegenwoordigd zijn.

Positieve ervaringen
Cliënten vertellen over hun ervaringen tijdens
een zorgplanbespreking of in een tevredenheidsonderzoek. De ervaringen zijn vaak positief. Cliënten
zijn het meest positief over de thema’s:

Vertrouwen in begeleiding
Wonen
Vrije tijd (zelf beslissen)
Dagbesteding

Verbeterpunten
Cliënten willen het meest verandering op de thema’s:

Meer uitdaging en afwisseling bij
dagbesteding
Benadering door begeleiding
Contact ouders/netwerk

In 2020 gaan we...
•
•
•
•

De training ‘geven en ontvangen van feedback’ voor cliënten en begeleiders organiseren
De cliëntenraad verder uitbreiden waardoor alle doelgroepen beter vertegenwoordigd zijn
Meer ondersteuning bieden in het contact met ouders en netwerk
Uitbreiden stageplaatsen dagbesteding

Medewerkers
De meeste medewerkers zeggen dat zij plezier
hebben in hun werk. Zij zijn tevreden over het werken
in het team en hebben vertrouwen in hun collega’s
Dit is terug te zien in het percentage ziekteverzuim
en personeelsverloop, dit ligt onder het landelijk
gemiddelde.

Ook vinden medewerkers het fijn om wat vaker te
horen dat ze het goed doen en hoe trots wij op ze zijn.

Positieve ervaringen

Verbeterpunten

Medewerkers praten in hun team over de
ondersteuning die we bieden. Dit vinden
medewerkers goed gaan:

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich, net
als onze cliënten, blijven ontwikkelen en stimuleren
dit.

Dit willen medewerkers verbeteren:

Openheid
Waardering

Samenwerking
Vertrouwen
Bevlogenheid

In 2020 gaan we...
•
•

De personeelsvertegenwoordiging wordt opgevolgd door een Ondernemingsraad (OR) zodat er
meer ruimte is voor de medewerkers om mee te denken
Training en cursussen stimuleren zodat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen

In 2020 gaan we ook...
•
•
•

•

•
•

Medewerkers verder scholen in medicatiebeleid
Zorgmail gebruiken voor het veilig versturen van
cliëntgegevens
Ambulante ondersteuning verder ontwikkelen
om cliënten te ondersteunen in hun
zelfstandigheid
Contact leggen met woningaanbieders voor
passende (zelfstandige) woonruimte voor
cliënten
Cliënt ervaringsonderzoek houden
Medewerkers tevredenheidsonderzoek houden

Heb jij vragen over het kwaliteitsrapport? Wil je meer
weten? Of wil je uitleg over het kwaliteitsrapport?
Stel dan je vragen aan jouw begeleider. Je kunt
het kwaliteitsrapport ook bespreken in jullie
bewonersoverleg.

Postbus 90 - 6850 AB Huissen - www.alberozorggroep.nl

