
Kwaliteit bij de
Amarant Groep

Welzijn en geluk voor 
alle cliënten, daar 

gaan we voor.

Verslag van het jaarrapport van 2017 voor zorg die valt onder de 
Wet langdurige zorg

Jaarrapport 2017

Goede 
samenwerking



Samen denken, regelen en beslissen.
We werken hierin samen met jou, je netwerk en begeleiders. 

De Amarant Groep kijkt naar zichzelf
Om te zorgen dat de zorg goed blijft, kijkt de Amarant Groep hoe het afgelopen jaar is 
gegaan.
We leren hiervan en kijken hoe we het nog beter kunnen doen. Het verslag gaat over 8 
kwaliteitsthema’s.

Welzijn en geluk voor alle cliënten,  
dat is wat de Amarant Groep wil voor jou 



Weet je dat het belangrijk is dat je zorg krijgt die bij jou past 
en die jij nodig hebt?

In 2017
 De Amarant Groep is gaan werken met zorgprogramma’s. Dit is uitgeprobeerd bij 

divisie Jeugd. 
Met vragenlijsten onderzoeken we of de zorg het juiste oplevert. 

 Het Persoonlijk Plan is verbeterd en werkt goed. 
Het beschrijft wat de cliënt wil en nodig heeft. De cliënt bespreekt het met zijn 
begeleider.

2018
 Verder gaan met het maken van zorgprogramma’s.

 We brengen de resultaten van behandeling in kaart.

 Er komt een nieuw computersysteem. Het heet ECD. Hierin zetten alle 
hulpverleners informatie over de zorg die jij krijgt.  
Ook jouw Persoonlijk Plan komt hierin.

1. Werken volgens een plan  
(methodisch werken)

Staat alles goed 
opgeschreven?



De Amarant Groep vindt het belangrijk dat cliënten en 
medewerkers veilig kunnen wonen en werken. 

In 2017
 Het Persoonlijk Plan beschrijft ook de situaties die onveilig kunnen zijn. Hoe dit 

voorkomen kan worden of wat er gedaan wordt als iets niet goed gaat.

2018
 We gaan door met het beschrijven van situaties die onveilig kunnen zijn. We 

werken hierin samen met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger.

2. Risico’s

Samen werken aan veiligheid
in wonen en werk



Weet je dat de Amarant  Groep goed kijkt wat er beter kan?

In 2017
 Er is meer mis gegaan met medicatie. 

Vooral bij cliënten die ouder zijn. Zij vergeten bijvoorbeeld hun medicijnen in te 
nemen.

 Er is meer aandacht besteed aan het voorkomen van vallen. Daarom is dit ook 
minder gebeurd.  
Ouder wordende cliënten in de wijk zijn vaker gevallen dan vorig jaar. 

 Er was meer agressie. 
Dat komt omdat er meer mensen zijn met moeilijke problemen.

2018
 Bij medicatie wordt overal een bepaald systeem gebruikt (medicijnen in zakjes). 

 We schrijven goed op hoe en wanneer medicijnen gegeven worden.

 Cliënten die zelf voor hun medicatie zorgen ondersteunen we met een takenapp 
in Quli.

 Om vallen te voorkomen gaan we meer verpleegkundigen inzetten in de wijk.

 We onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor minder agressie.

3. Ongevallen en vervelende gebeurtenissen 
(Incidenten en calamiteiten)



Weet je dat de Amarant Groep het belangrijk vindt dat ieder 
mens in veiligheid en vrijheid kan leven?

In 2017
 We leren medewerkers hoe cliënten zich voelen als ze minder vrijheid krijgen. 

Bijvoorbeeld bij afzonderen.

 Samen bedenken hoe het anders kan.

2018
 We zorgen dat begeleiders goed op de hoogte zijn van de wetgeving over wat wel 

en niet mag.

 Een team kan hulp krijgen bij moeilijke situaties.

 Minder afzonderingsruimtes.

4. Vrijheidsbeperkende maatregelen



Weet je dat de Amarant Groep klachtenfunctionarissen heeft?

Alle medewerkers van de Amarant Groep doen hun werk zo goed mogelijk.
Toch kan het zijn dat cliënten of verwanten niet tevreden zijn. Of denken dat het 
beter kan.
De Amarant Groep vindt het belangrijk dat je dan een klacht kunt indienen. En dat die 
klacht goed behandeld wordt.

In 2017
 De Amarant Groep heeft klachtenfunctionarissen. 

Dat zijn mensen waarbij je een klacht kunt indienen. 
Bijvoorbeeld over begeleiding die je krijgt. Of als je niet tevreden bent.

 Dit werkt goed. Alleen weet niet iedereen dat er klachtenfunctionarissen zijn.

2018
 De Amarant Groep kijkt waar de klachten over gingen en wat ze ervan kunnen 

leren.

 De klachtenfunctionarissen maken we beter vindbaar.

 Er wordt een folder gemaakt. 
Op de website kun je de folder voor laten lezen.

 In de teams komt er meer aandacht voor klachten.

5. Klachten

Praten met een klachtenfunctionaris

Bij jou kan ik open 
en eerlijk zijn Je kan alles 

bij me kwijt



Weet je dat de meeste cliënten tevreden zijn over hun zorg?

Elk jaar vraagt de Amarant Groep aan jou en je naasten of je tevreden bent over de 
zorg. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt.
Op sommige locaties wordt de C-toets gebruikt, op andere het BIT (Ben Ik Tevreden).
De Amarant Groep kijkt op welke punten er goed gescoord is en op welk punten 
minder. 

In 2017
 Het aantal ingevulde vragenlijsten en de resultaten is per divisie verschillend. 

 Cliënten van Wonen in de Wijk en Specialistische zorg zijn behoorlijk tevreden. 

 Cliënten van Intensieve behandeling zijn voldoende tevreden.

2018
 De tevredenheidsgesprekken worden nog niet elk jaar bij alle cliënten afgenomen. 

Dit kan beter en hier wordt aan gewerkt in 2018.

6. Tevredenheid

Jasper en zijn familie



Weet je dat je op heel veel manieren kunt mee denken, mee 
praten en mee beslissen?

In 2017
 Is er hard gewerkt aan medezeggenschap. 

Cliënten, verwanten en personeel werken steeds meer samen aan goede zorg. 
Talenten van cliënten worden meer ingezet.

 Consulenten medezeggenschap ondersteunen cliëntenraden en andere vormen 
van medezeggenschap.

 Is er aandacht voor informatie die cliënten begrijpen.  
(folders, uitleg in de “Prikkel”, een cliëntenintranet).

 Verwanten mochten in de rapportage kijken. Dit is goed bevallen.

2018
 We werken verder aan medezeggenschap.

 Cliënten en vertegenwoordigers kunnen de cliëntrapportage inzien.

 Cliënten en verwanten zijn zo nog meer betrokken. En werken goed samen.

 Cliëntenintranet ontwikkelt verder. 

 We organiseren bijeenkomsten waar cliënten, verwanten, vrijwilligers en 
medewerkers elkaar ontmoeten.

7.Medezeggenschap

Ouders denken mee in 
familieoverleg ...

Over regels, koffie, 
voeding, activiteiten en 

nog veel meer!

En cliënten denken ook mee in 
de cliëntenraad!

Medezeggenschap vergroot betrokkenheid



Weet je dat een veilige sfeer ook belangrijk is voor teams?

In 2017
 Teams werken samen met elkaar, de cliënten en verwanten.

 De Manager Krachtige Teams geeft steun, vertrouwen en waardering aan zijn 
teams.

 Het is belangrijk dat er genoeg personeel is.

 Daarom is er onderzocht hoe we genoeg medewerkers krijgen en houden.

 In 2017 waren er meer ziekmeldingen dan het jaar ervoor.

 Er is een onderzoek opgestart om te kijken hoe dit komt.

 Teamcoaching door de manager zorgt ervoor dat inzetbaarheid van de teams 
groter wordt en er minder zieken zijn.

 Gevoel van veiligheid is voor teams belangrijk. Een fijn team praat met elkaar, 
werkt goed samen en hebben een goede leidinggevende.

 Er is een hulpmiddel voor managers om veiligheid in teams te verbeteren (Veilig 
Plus).

 Er is een medewerkers onderzoek geweest. De resultaten zijn per divisie en team 
bekend.

2018
 Er komt scholing voor managers over gespreksvoering en teamcoaching.

 Teams gaan meer zelf doen. 
Ze kunnen daarvoor een computerprogramma gebruiken dat heet: ‘Webapplicatie 
Krachtige Teams’.

 Er zijn nieuwe plannen om medewerkers goed en voor een langere tijd in te 
zetten.

Samenwerken en elkaar 
ondersteunen

De kracht van het team

8. Personeel



Weet je dat de Amarant Groep wil blijven leren?

Leren van elkaar! 
Bij elkaar op bezoek en kijken hoe de zorg wordt aangepakt, hoe er gewerkt wordt.
Dat doet de Amarant Groep samen met Middin.
Middin is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen.
Het is fijn dat Middin meekijkt. Zij dragen punten aan die we zelf nog niet gezien 
hebben. Ook aan deze punten wordt gewerkt.
 

Bij elkaar in de keuken kijken

Wij willen ons blijven 
ontwikkelen

Daar worden 
we alleen maar 

beter van

Lerende organisatie
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