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Hoe goed is de ondersteuning
van Philadelphia?
Philadelphia wil jou en alle andere cliënten graag zo goed mogelijk helpen. Om je goed te
voelen en om nieuwe dingen te leren bijvoorbeeld. Zodat jij het beste uit jezelf kunt halen.
Gaat het goed? Kan het beter?
De mensen van Philadelphia willen graag weten of ze het goed doen. Ze willen weten
of de kwaliteit van de ondersteuning goed is. En of het nog beter kan.
Maar hoe komt Philadelphia dat te weten?
•G
 ewoon door het te vragen aan jou en aan de mensen die jou goed kennen,
bijvoorbeeld je familie.
• Dit heet een ‘Dit vind ik ervan!’-gesprek. Dit gaat over verschillende thema’s.
•D
 e begeleiders van Philadelphia hebben ook gesprekken met elkaar. En met mensen die
werken bij andere zorgorganisaties.
Zo komt Philadelphia veel te weten.

Er zijn in 2016 veel gesprekken gevoerd
Philadelphia weet nu wat iedereen vindt van de kwaliteit van de ondersteuning. De meeste
cliënten en hun familie vinden dat Philadelphia het goed doet. De meeste begeleiders vinden
dat ook. Maar er zijn ook dingen die beter kunnen. En daar gaat Philadelphia aan werken.

Dit vinden cliënten en hun familie
Veel cliënten vinden dat het beter kan met het
thema ‘Gevoel’.
Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe het met je gaat. Of je
tevreden bent met je leven. En hoe je omgaat met emoties.
Philadelphia gaat ervoor zorgen dat alle begeleiders meer
hierover leren. Zo kunnen ze cliënten beter helpen.
Ook vinden veel cliënten dat er meer aandacht moet
zijn voor ‘Vrienden en kennissen’.
Het gaat dan over vriendschappen, contacten met anderen,
liefde en relaties, knuffelen en seks.
De medewerkers van Philadelphia gaan cliënten hierin beter
ondersteunen. Ze kijken goed naar wat iedere cliënt nodig heeft.
De familie van cliënten vindt dat er meer aandacht
moet komen voor het thema ‘Lijf’.
Bij het thema ‘Lijf’ gaat het over gezondheid, uiterlijk, eten en
drinken, bewegen en verzorging van cliënten.
Philadelphia vindt een gezond leven ook heel belangrijk.
Daarom komt er nog meer aandacht voor bewegen,
verzorging en gezondheid.
Er zijn verschillen in wat cliënten vinden van de thema’s en wat hun
familie ervan vindt.
Philadelphia gaat verder onderzoeken wat nu precies deze verschillen zijn.

Dit vinden begeleiders

Wat gaat goed?
Begeleiders zijn er trots op dat zij goed naar cliënten luisteren. En zij vinden dat ze
goed kunnen samenwerken.
Wat kan beter?
Begeleiders vinden het moeilijk om tegen elkaar te zeggen wat niet goed gaat.
Ze vinden het ook moeilijk om cliënten de ruimte te geven om nieuwe dingen te
doen. Want dat is soms best spannend.

Philadelphia gaat ervoor zorgen dat de begeleiders makkelijker met elkaar kunnen
praten. Op die manier kunnen mensen veel van elkaar leren. En zo worden ze beter
in hun werk.

Huis op orde

Huis op orde

Philadelphia vindt de gesprekken met
cliënten en familie heel belangrijk.
Maar belangrijk is ook dat alles op
de locaties goed geregeld is.
We noemen dat ‘Huis op orde’.
En dat zit wel goed bij Philadelphia.
Goede kwaliteit leveren kan alleen als het
‘Huis op orde’ is en blijft.
Daarom zorgt Philadelphia er altijd voor dat het veilig is op de locaties.
Bijvoorbeeld:
• Dat we precies weten wat we moeten doen als er brand is.
• Dat we geen fouten maken bij het geven van medicijnen.
• We passen goed op dat vooral oudere cliënten niet vallen.
• En dat cliënten zich niet verslikken.
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Meer weten?
Wil je meer zien, horen en lezen over het kwaliteitsrapport van Philadelphia?
Ga dan naar internet: www.philadelphia-kwaliteitsrapport.nl

