Kwaliteitsrapport 2018
voor cliënten
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Wat is een kwaliteitsrapport?
Philadelphia is er voor jou. We willen dat je het beste uit jezelf haalt.
Daar doen we alles aan. We willen graag weten: doen we dit goed? In het
kwaliteitsrapport onderzoeken we dit. Door te vragen wat cliënten vinden en
wat begeleiders vinden. Want we willen blijven leren. Om het steeds een
beetje beter te doen.
Stefan:

Het gaat om mij. Ik hoop dat
Philadelphia dat blijft volhouden.
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Wat zeggen cliënten?
Wat zeggen begeleiders?

Wat zeggen de cijfers?
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Wat zeggen cliënten?
Wij vinden het heel belangrijk om te weten wat jij vindt.
Van je leven, én van de ondersteuning die je krijgt.
Daarom praat je hier elk jaar over met je begeleider.
Bijvoorbeeld over hoe je je voelt. En wat je doet in je
vrije tijd. Dit gesprek heet ‘Dit vind ik ervan!’.

Mark:

In 2018 heb ik vlogs gemaakt van
mijn locatie tijdens het koken en ik
heb Prinsjesdag gefilmd.
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De meeste cliënten zijn tevreden over hun leven.
En bijna iedereen zegt dat ze bij Philadelphia het beste uit
zichzelf kunnen halen. Maar het kan natuurlijk altijd beter.
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Wat zeggen cliënten?
Phi - zorgrobot:

Als cliënten willen kiezen,
geef ik ze tips.

Leren over gevoel
Veel cliënten vinden het thema ‘Gevoel’ belangrijk. Daarom gaan begeleiders aan
de slag met een nieuwe versie van Leerbaar & Weerbaar. Met deze methode helpen
ze cliënten bij emoties. En hoe cliënten met emoties kunnen omgaan. Zo kun je alles
leren over gevoelens, en ook relaties.

Meer bewegen, minder moe
Als cliënten over het thema ‘Lijf’ praten, vertellen sommigen dat
ze vaak moe zijn. We gaan kijken hoe dit komt, en wat we eraan
kunnen doen. Ook blijven we bezig met gezond leven. Bijvoorbeeld
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gezond eten en bewegen. We kijken samen met jou wat bij je past.
En hoe je wilt bewegen.

Zelf keuzes maken
Zoveel mogelijk zelf kiezen en beslissen over je eigen leven.
Dat heet zeggenschap. Een deel van de cliënten vindt keuzes maken
moeilijk. Dat zeggen ze als ze praten over het thema ‘Kiezen’.
Daarom ondersteunen we je als je het moeilijk vindt om te kiezen.
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Wat zeggen begeleiders?
Begeleiders van Philadelphia zijn
enthousiast over hun werk.
En ze gaan helemaal voor de cliënt.

Tips voor begeleiders

Maar er kunnen ook dingen beter.

Begeleiders hebben gekeken wat
er beter kan. Ze willen beter leren
samenwerken en elkaar vaker tips
geven. Daarom gaat Philadelphia
begeleiders helpen om dit beter te
doen. Ze krijgen advies, maar bepalen
zelf hoe ze jou ondersteunen. Zo
kunnen begeleiders nog beter kijken
wat bij je past. Want zij kennen jou
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natuurlijk het beste.

Tip van Mijke voor begeleiders:

Zeg me niet wat ik niet
moet doen, maar zeg me wat ik
wel moet doen.
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We verminderen ongelukken
We willen natuurlijk dat jij veilig
bent. Daar zijn we altijd actief

stellen.

mee bezig. Maar soms gaat er iets
mis. Bijvoorbeeld met medicijnen.
Of misschien heb je je weleens
verslikt, of ben je een keer
gevallen. Gelukkig zijn er in 2018
minder cliënten gevallen dan in
2017. We helpen begeleiders om

Diana - moeder van Ilse:

ongelukken te voorkomen.

Ilse kan niet zelf gaan zitten als ze
staat. Daarom laat ze zich weleens
vallen op de zitzak. Ze weet dat de
zitzak haar opvangt.

Jouw vrijheid vinden we belangrijk
Philadelphia wil dat iedereen zoveel mogelijk leeft in vrijheid. En natuurlijk dat
iedereen veilig is. Daarom doen begeleiders er alles aan om cliënten te beschermen.
Het kan zijn dat iemand dan even minder vrijheid heeft. Bijvoorbeeld omdat ze een
cliënt verplichten om medicijnen te nemen. We doen dit gelukkig steeds minder. Dit
komt doordat we de laatste jaren meer aandacht besteden aan leven in vrijheid.
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