
Het kwaliteitsrapport
  Versie voor cliënten

Daelzicht maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. 
Het kwaliteitsrapport gaat over vorig jaar. 
Dus over het jaar 2019. 
In het kwaliteitsrapport vertellen wij wat goed ging bij Daelzicht. 
We vertellen ook wat beter kan. 
En we vertellen wat Daelzicht in 2020 gaat doen.

Als je vragen hebt over het kwaliteitsrapport, kun je die stellen aan de coördinerend begeleider.

Samenwerken is belangrijk
Voor Daelzicht is samenwerken belangrijk.
Begeleiders van Daelzicht werken samen met cliënten en familie. 
Ze praten met elkaar over wat goed gaat en wat beter kan. 
Dat is belangrijk. 
Want zo kunnen we jouw zorg en ondersteuning goed houden of beter maken. 



Wat kan beter?
• De medewerkers in de zorg kunnen nog beter samenwerken met 
 de medewerkers op het hoofdkantoor. 
 Want dan kan de zorg voor cliënten nog beter worden. 
 Medewerkers op het hoofdkantoor zorgen bijvoorbeeld voor:
 - Goede computers.
 - Onderhoud of reparatie als er iets kapot is.
 - Betalen van rekeningen van Daelzicht. 

Wat doen we in 2020? 
• In 2020 hebben we allemaal te maken met het coronavirus. 
 Door het coronavirus gaat het jaar niet zoals we dat hadden verwacht. 
 Daarom zien onze plannen er misschien anders uit. 
• We gaan verder met onze bouwplannen. 
 Dat gebeurt op verschillende plekken: in Heel, Savelberg en Sevenum. 
 We gaan ook kijken naar nieuwe bouwplannen in Zuid-Limburg.
• We zoeken naar de beste manier om nieuwe medewerkers aan te nemen. 
 En we kijken hoe we medewerkers bij Daelzicht kunnen houden. 
 Dat is belangrijk voor de toekomst, zodat er genoeg goede medewerkers 
 bij Daelzicht werken.
• We zoeken naar een nieuw ECD dat beter is dan het ECD dat we nu 
 gebruiken. 
 Het ECD is een digitaal systeem waar bijvoorbeeld je ondersteuningsplan 
 te vinden is. 

Wat ging goed in 2019?
• Bij de zorg en ondersteuning staat de cliënt centraal. 
 Dat noemen we persoonsgerichte zorg. 
 Dat is zorg die past bij jouw behoeften en wensen.
• Vorig jaar is Daelzicht begonnen met een paar nieuwe bouwplannen.  
 Daelzicht heeft aandacht voor goede woningen.
 Dat betekent dat Daelzicht zorgt voor woningen die passen bij de cliënten 
 die er wonen. 
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