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Voorwoord:

Wat vinden wij belangrijk?

Ieder jaar maakt LeekerweideGroep een verslag
We kijken in de spiegel
Wat gaat goed?
En wat kan beter?
En daar gaan we in 2020 aan werken.
Daar kunnen we van leren.

Wij kijken goed naar de vraag van de cliënt
Bij LeekerweideGroep vinden we contact belangrijk
Het contact tussen begeleider en cliënt.
De cliënt kan altijd terecht bij de begeleider
Ook als het wat minder goed met hem gaat
De begeleider kijkt steeds samen met
jou wat jij nodig hebt.
En wat jij wilt.
Op ieder moment in je leven.
Iedere cliënt is anders.
We hebben verschillende manieren om cliënten te
ondersteunen.
Zodat iedereen het gewone leven kan ervaren.
En goede en passende dagbesteding heeft.
Door goed te kijken naar jou en te praten met
jou of je verwant
Kan de begeleider beter afstemmen wat nodig is.

Ondersteuningsplan
Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan
Samen met jou schrijft de begeleider op
Welke afspraken en doelen zijn gemaakt
Wat gaan we doen om de doelen te bereiken?
Maar ook als er risico’s zijn voor jou.
Hoe gaan we daarmee om?
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LeekerweideGroep werkt aan een nieuw
cliëntdossier.
Dat noemen we ONS
Hierin staat de informatie over de cliënt
Alle begeleiders leren hoe dit werkt
We gebruiken ook een werkwijze
Voor het melden van dingen die fout gaan
Als een cliënt valt of boos is
Of wanneer middelen gebruikt worden
Waardoor de vrijheid van de cliënt minder wordt.
Steeds kijken we waar we zaken kunnen verbeteren.
Begeleiders praten met jou
over hoe jij vindt dat het gaat
Dat doen we met de werkwijze van ‘Dit vind ik ervan’.
We schrijven op wat belangrijk is voor jou.
In 2019 wordt dit nog niet genoeg gedaan
Daar gaan we verder aan werken in 2020.

Wij zijn zuinig op onze
medewerkers
Ook in 2019 hebben teams met elkaar gepraat
Over wat goed gaat.
En wat beter kan.
Teams werken beter samen
En nemen zelf besluiten.
Ook gaan zij naar school
Om nieuwe dingen te leren.
Zo kunnen zij jou en andere cliënten nog beter helpen.
Teams schrijven alle afspraken op.
Ook wat zij willen verbeteren.
En gebruiken het om een plan te maken voor
volgend jaar.
De organisatie helpt medewerkers
Zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.
LeekerweideGroep zorgt voor nieuwe projecten
Om voor iedereen de juiste zorg en ondersteuning
te bieden.

Medezeggenschap
Het is ook belangrijk dat cliënten samen
mee kunnen praten
Over wat er op de woning of bij dagbesteding
gebeurt.
Dat noemen we medezeggenschap.
We kijken hoe we dit kunnen verbeteren
Om beter te luisteren naar wat cliënten willen .
Daar gaan we in 2020 mee verder.

Wij zijn heel trots op de cliënten
Die meedoen in de onderzoeken op de woningen.
Zij praten met begeleiders en cliënten
Over belangrijke onderwerpen.
Over wat goed gaat op de woning
En wat nog beter kan.

Fusie met Wilgaerden
Vanaf 1 januari 2020 zijn we samen met Wilgaerden
Dan heten we WilgaerdenLeekerweideGroep
Voor cliënten kunnen we dan nog betere zorg en
ondersteuning bieden
Daar waar de cliënt het wil
Op het moment dat de cliënt het nodig heeft.
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experts in behandelen

Postbus 1
1687 ZG Wognum
Verlengde Kerkweg 1
1687 CC Wognum
T: 0229 - 57 68 68
E: info@wlgroep.nl
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