Dit deed Sjaloom Zorg in 2019

In 2019 gebeurde er binnen Sjaloom Zorg heel veel.
In dit kwaliteitsrapport lees je de belangrijkste dingen.

Meepraten over de nieuwbouw

Lokale en centrale medezeggenschap

In Dirksland bouwen we aan de nieuwe

Sjaloom Zorg praat graag met cliënten over

woonlocatie Bestenwaerd.

De MR vergadert

52 cliënten die nu nog op de woonlocaties Salem,

4x per jaar

Molenzicht en Elkersweide wonen, verhuizen
straks naar de nieuwe woonlocatie toe.

hoe zij willen wonen en werken.
Elke woon- en dagbestedingslocatie heeft daarom
een Lokale Medezeggenschapsraad (LMR).
De MR bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers.

Een paar toekomstige bewoners zijn lid
van de ‘Bestenwaerd-raad’.
Deze raad houdt de toekomstige bewoners
op de hoogte van de nieuwbouw.
De Bestenwaerd-raad vindt het belangrijk dat
de stem van cliënten wordt gehoord: het draait

Van links naar rechts: Josette Boer, Petra Vermeulen en

Centrale medezeggenschapraad (CMR)

Annemiek Vlaspoel. Annette Vellekoop ontbreekt op de foto.

Binnen elke verblijfs- en dagbestedingslocatie is een

uiteindelijk om de toekomstige bewoners!

Lokale Medezeggenschapsraad (LMR).
Daarnaast bestaat er een Centrale Medezeggenschapraad (CMR).
De CMR denkt mee over het beleid van Sjaloom Zorg.

MijnSjaloomZorg

Via Pluriform schrijven medewerkers
verslagen en wordt gewerkt aan het

In 2019 is hard gewerkt

Sandra van Putten is sinds februari 2019 de nieuwe voorzitter van

opstellen van zorgplannen.

de CMR. Samen met de leden bedenkt Sandra wat het beste is voor

aan de afronding van het
cliëntenportaal MijnSjaloomZorg.
Hiermee krijgen cliënten en hun
verwanten nog meer inzicht in
zorggegevens.
MijnSjaloomZorg is gekoppeld
met Pluriform.

de cliënten van Sjaloom Zorg. Sandra woont in Dirksland.
MijnSjaloomZorg is goed beveiligd.
Alleen cliënten en hun eerste verwant/
contactpersoon heeft toegang.
Inloggen kan alleen door middel

Is er iets aan de hand op je locatie? Vertel het dan tegen
de LMR. Als het nodig is bespreken de lokale leden dat
met de Centrale Medezeggenschapraad (CMR)

Sandra met haar paard Nodessa

van een extra verificatie per sms.

Door met de thema-avonden
Twee jaar geleden werd gestart met thema-avonden voor cliënten en verwanten. Deze bijeenkomsten werden ook in
april en oktober 2019 weer druk bezocht. In april werd nagedacht over het thema vrijetijdsbesteding.
Naar aanleiding van deze avond stelde Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg voor iedere locatie een bedrag beschikbaar
voor het organiseren van een uitje. Op de thema-avond in oktober werd gesproken over medezeggenschap.

Tijdens de thema-avond

De thema-avonden worden

Cliënten kunnen

kunnen dove cliënten

verdeeld over Zeeland en

gebruikmaken van busvervoer

gebruikmaken van een tolk.

Goeree-Overflakkee.

om de avonden bij te wonen.

Dit vinden cliënten van Sjaloom Zorg
In 2019 werd cliënten gevraagd hoe ze het vinden om bij Sjaloom Zorg te wonen en/

Appartementen Ouddorp zitten vol
slimme oplossingen

of werken. Ook de cliënten die ambulante begeleiding krijgen werd naar hun mening
De ramen bestaan uit

gevraagd. Hieronder zie je de uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek.

driedubbel glas
Hoe tevreden zijn cliënten
over dagbesteding?

Hoe tevreden zijn cliënten
die wonen bij Sjaloom Zorg?

66% 30% 3%

76% 21%

Warmte wordt 130 meter

2%

onder de grond opgeslagen

In december 2019 werd woonlocatie De Vyver in Ouddorp
geopend. De 26 appartementen zijn heel goed geïsoleerd.
Alle ramen zijn voorzien van driebubbel glas.

Hoe tevreden zijn
ambulante cliënten?

Hierdoor gebruiken ze veel minder gas dan een normaal huis.

Op het dak liggen

Een warmtepomp slaat warmte in de zomer zo’n 130 meter onder

zonnepanelen

de grond op. In de winter wordt die warmte gebruikt om het

83% 15%

gebouw te verwarmen.
Op het dak liggen zonnepanelen die elektriciteit opwekken.

1%

Het kwaliteitsmagazine Quality werd door verschillende mensen gelezen.
Hieronder lees je hun reactie op het kwaliteitsrapport.

Dit vinden vrijwilligers van Sjaloom Zorg
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk. Zij pakken taken op waar de begeleiding
niet aan toekomt. In 2019 vroegen wij hen wat zij van Sjaloom Zorg vinden.

Werkgeverschap

Sandra van Putten, voorzitter Centrale

Martien Briët, kwaliteitsmedewerker:

Medezeggenschapsraad (CMR):

“Goed om te horen dat het belang
van medezeggenschap breed wordt
gedragen, zowel bij de cliënten als
binnen de organisatie!”

“Sjaloom Zorg valt op met de
positieve uitkomsten uit de
tevredenheidsonderzoeken
zowel onder cliënten, als onder
medewerkers en vrijwilligers.”

Aad Hoek en Dirk Jan Bestman, leden van

Ondernemingsraad:

de Commissie Kwaliteit en Veiligheid:

“Wij zijn erg blij met de tevredenheidsonderzoeken die in 2019 zijn
uitgevoerd en hopen dat de genoemde
aandachtspunten binnen de teams
worden besproken, geëvalueerd en
daadwerkelijke actie opleveren.”
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“Sjaloom Zorg probeert de kwaliteit
van zorg en hulpverlening steeds
verder te verbeteren.
Het is mooi om te zien dat iedereen
zich daar voor inzet. Bedankt voor
jullie inzet, passie en enthousiasme!”

