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Stichting AZOV heeft afspraken over goede zorg. 

 

Jij krijgt zorg. 

Stichting AZOV geeft de zorg.  

Een ander woord voor zorg is hulp. 

Bij wonen.  

Of bij eten. 

Of bij werken. 

Of bij aankleden. 

 

 

Een goed leven. 

Jij wilt een goed leven.  

Zoals jij dat zelf wil.  

Stichting AZOV helpt je bij een goed leven. 

 

De hulp moet steeds beter. 

Veel mensen vinden dat de hulp beter moet. 

De afspraken over goede hulp zijn opgeschreven in je 

ondersteuningsplan. 

Stichting AZOV moet zich houden aan de afspraken. 



Kwaliteits-kader. 

De afspraken over goede hulp staan in een boekje. 

Het boekje heet kwaliteits-kader.  

 

 

Samen. 

Het boekje is gemaakt door veel mensen samen: 

 Cliënten: de mensen die hulp krijgen. 

 Familie van cliënten. 

 Medewerkers: de mensen die de hulp geven. 

 Het zorgkantoor: de mensen die de hulp betalen. 

 De inspectie: de mensen die kijken of de hulp goed is. 

 

 



Wat staat in het boekje? 

Stichting AZOV moet 5 dingen doen. 

 

1. Persoonlijk begeleider praat met jou over je hulp. 

 

                  
 

 

 

 

Je PB er praat met jou over een goed leven. 

En praat met jou over wat je wil.  

Je PB er praat met jou over wat je alleen kunt. 

En over de hulp die je wil. 

Je PB er moet goed naar jou luisteren. 

 

Je PB er praat ook met je familie en vrienden. 

 

Je PB er en jij maken samen een plan. 

In het ondersteuningsplan staan alle afspraken. 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 

Het plan verandert als er iets in je leven verandert. 

Dan moet het plan misschien anders. 

Jij kunt altijd in je eigen plan kijken. 



2. Je  PB er wil je mening weten over je hulp. 

 

 

 

Je PB er stelt je vragen: 

 Wat vind je van de hulp die je krijgt? 

 Wat is voor jou belangrijk? 

 Wat gaat goed? 

  Wat kan beter?                                         

 

Je PB er vraagt ook de mening aan je familie en vrienden. 

Je PB er vraagt ook de mening aan alle andere cliënten. 

 

Wat gaat goed:  

- Goede sfeer, begeleiding prettig en als helpend ervaren.  

- Bewoners voelen zich gehoord  

- Dag afsluiting werkt goed  

 

Wat kan beter? Is er al iets aan gedaan? 

Contacten buiten boerderij Maatjesproject 

Nieuwe vrijwilliger voor cliënt G. 

Actief vrijwilligers vinden m.b.v. 



poster die huis aan huis is 

rondgebracht en via Facebook 

gedeeld. Actie loopt nog : één 

vrijwilliger aangemeld (mei 

2019) 

Persoonlijke afspraken nakomen Blijft actiepunt 

Wat als Ben wegvalt, 

onzekerheid over toekomst 

Ben is plan aan het maken. 

Beter op was letten Daarom gaat washok nu op slot 

Verveling in weekend L dienst begint eerder zodat er 

een begeleider iets kan doen 

met cliënten. 

Let op medische klachten van 

cliënt, cliënt komt er zelf niet 

mee. 

Dit is in team besproken 

Gezonde voeding nu kok D. 

weg is. 

In overleg met diëtiste is naar 

voeding gekeken en wordt 

inkoop nu anders gedaan. 

 

3. Stichting AZOV praat met begeleiders over hun werk. 

Begeleiders praten met elkaar over hun werk. 

 

 

 

Stichting AZOV en begeleiders praten over: 



 Hoe geven begeleiders hulp. 

 Hoe gaan begeleiders om met de cliënten. 

 Hoe gaan begeleiders om met de afspraken. 

 Hoe kunnen begeleiders prettig werken. 

 

4. Stichting AZOV schrijft over de hulp. 

 

 

 

Stichting schrijft op wat goed gaat. 

En schrijft op wat beter kan. 

Wat Stichting AZOV schrijft heet een kwaliteits-rapport. 

 

Stichting AZOV geeft het kwaliteits-rapport aan: 

 de medewerkers. 

 de cliëntenraad, bij ons is dat het huiskamer overleg 

 de inspectie. 

 het zorgkantoor. 

 

De mensen lezen het kwaliteits-rapport. 

Iedereen kan het rapport opvragen bij Marjolein. 

 

 



5. Stichting AZOV praat over het kwaliteits-rapport met:  

 de medewerkers. 

 de cliëntenraad. 

 de inspectie. 

 het zorgkantoor. 

 

Medewerkers. 

 

De medewerkers lezen het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de medewerkers. 

De medewerkers vertellen hun mening over het kwaliteits-rapport. 

 

De cliëntenraad. 

 

Het kwaliteits-rapport wordt besproken in het huiskameroverleg. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de cliënten. 

De cliënten vertellen hun mening over het kwaliteits-rapport. 

 

 



“ Kwaliteitsrapport cliënten is besproken in 
huiskameroverleg van april 2019: dit is duidelijk. Bewoner R. 
vindt het niet fijn dat het washok steeds op slot gaat. 
Cliënten vinden het fijn dat Ben bezig is om Zorgboerderij 
door te laten gaan als er iets met hem gebeurt. “  

 

Inspectie. 

 
 

De inspectie leest het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van de inspectie. 

De inspectie vertelt haar mening over het kwaliteits-rapport. 

 

Zorgkantoor. 

 
 

Het zorgkantoor leest het kwaliteits-rapport. 

Stichting AZOV vraagt de mening van het zorgkantoor.  

Het zorgkantoor vertelt haar mening over het kwaliteitsrapport. 

 

 

We maken samen de zorg beter. 

 


