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KWALITEITSPLAN 2017 – CLIËNTENVERSIE 
 

Amare Zorgcoaching is er trots op om dit kwaliteitsplan te kunnen tonen. Met dit kwaliteitsplan wil Amare 
inzicht geven in waar haar speerpunten liggen voor het komende jaar.  
 
Het kwaliteitsplan behandeld drie bouwstenen, welke kort besproken zullen worden in deze cliëntenversie. 
Per bouwsteen wordt behandeld waar Amare trots op is en waar de ontwikkelpunten liggen. 
 

 
 

Deze bouwsteen vraagt van Amare dat er per cliënt zicht is op een aantal zaken per cliënt: 
 

- De actualiteit van het zorgplan - Het ervaren van kwaliteit van bestaan 

- Het waarmaken van afspraken - Betrokkenheid van ouders/betrokkenen 

- Aandachtspunten rond veiligheid en gezondheid 

 

Binnen Amare zijn we trots op: 

Dat elke cliënt binnen Amare zichzelf kan zijn. Door het bieden van zorg binnen de eigen leef- en 

woonomgeving van de cliënt is Amare in staat om zorg op maat aan te bieden aan haar cliënten. 

 

Ontwikkelpunten 

▪ Omdat cliënten vaak te maken hebben met lastige problematieken duurt het inslijten en 

generaliseren van nieuw gedrag best veel tijd. Het is een voortdurend aandachtspunt om het 

zorgplan van de individuele cliënt steeds bij te stellen en hierop te evalueren. 

▪ Op dit moment hebben we binnen Amare een beperkt aanbod aan dagbesteding. Het kost veel tijd 

en inspanning om dit binnen of buiten Amare mogelijk te maken. Daarom zal er gekeken worden 

of Amare voor de dagbesteding samen kan gaan werken met een partner uit te buurt. 

▪ Hetzelfde geldt voor behandeling aan cliënten die zorg krijgen vanuit de WLZ. Er zal een goede 

samenwerking worden gezocht met partner in de nabije omgeving die meer kennis en ervaring 

heeft met behandeling aan WLZ cliënten. 

 

 
 

Het kwaliteitsrapport geeft aan dat het belangrijk is om met cliënten in gesprek te blijven. Hierbij hebben 

zij een aantal speerpunten opgesteld: 

▪ Cliëntervaring inzichtelijk maken met een erkent instrument uit de waaier 

▪ Aansluiten zorg- en dienstverlening op belangrijke punten binnen kwaliteit van bestaan van de 

cliënt 

Bouwsteen 1: De individuele cliënt

Bouwsteen 2: Cliëntervaring
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Binnen Amare zijn we trots op: 

Dat er steeds zicht is op de cliëntervaring en de voortgang en dat we daar snel op kunnen bijsturen. 

 

Ontwikkelpunten 

▪ De verandering in de regelgeving vanuit de overheid vragen steeds om een bijsturing. Het is 

belangrijk hier aandacht voor te hebben bij het uitvragen van de cliëntervaring in de praktijk.  

▪ Om nog beter zicht te krijgen op de ervaring van cliënten wordt er een 

cliënttevredenheidsonderzoek voorbereid (2019).  

▪ Amare denk dat de cliënttevredenheid toeneemt op het moment dat de medewerkers die binnen 

Amare werkzaam zijn ook tevreden zijn. Er zal daarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

worden uitgevoerd. 

 

 
 
Deze bouwsteen richt zich op het proces rond de individuele cliënt. Is binnen het team duidelijk wat de 

wensen van de cliënt zijn? Worden gemaakte afspraken nagekomen? Doen we als team wat nodig is om 

de gezondheidsrisico’s per cliënt in kaart te brengen en hebben we voldoende zicht op de veiligheid van 

elke cliënt?   

 
Binnen Amare zijn we trots op 

▪ Dat we binnen Amare onze medewerkers jaarlijks hun deskundigheid kunnen laten vergroten.  

▪ Dat onze medewerkers het bieden van zorg aan cliënten met een intensieve en ingewikkelde 

hulpvraag niet uit te weg gaan.  

 

Ontwikkelpunten 

▪ De deskundigheid van medewerkers wordt door scholing de komende periode bevorderd. Het 

scholingsaanbod wordt in het managementoverleg bekeken en waar nodig uitgebreid. 

▪ Om sneller te kunnen werken binnen Amare en om de betrokkenheid van medewerkers te 

vergroten krijgen medewerkers waar mogelijk extra taken aangeboden binnen Amare. 

▪ Samen met andere aanbieders wordt overlegd op welke punten de zorgverlening van Amare en 

deze andere aanbieders verbeterd kan worden.  

 

Bouwsteen 3: Zelfreflectie in teams


