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Kwaliteitsrapport 2017

TALENT maakt elk jaar een kwaliteitsrapport. Dit is een 
rapport waarmee we laten zien wat we op het gebied van 
kwaliteit allemaal doen binnen TALENT en hoe we zorgen 
dat we aan jou en aan alle andere Talenten goede zorg 
leveren. In dit rapport nemen we ook jouw ervaringen 
en die van jouw ouders/vertegenwoordigers uit het 
tevredenheidsonderzoek mee. Ook laten we zien wat we 
graag zouden verbeteren binnen TALENT, zodat we jou 
en onze andere Talenten de beste zorg kunnen verlenen. 
Wat goede zorg is, dat bepaal jij! Daarom staan in dit 
kwaliteitsrapport veel verhalen van Talenten net zoals in 
ons TALENTmaggezien.

ALS IETS GOED WERKT
LEER HET EEN ANDER

1. ALS IETS NIET WERKT, 
STOP ERMEE 
EN DOE IETS ANDERS

2. ALS IETS GOED WERKT, 
DOE ER MEER VAN

3.
TALENT heeft in 2017 heel veel verbeteringen doorgevoerd, maar blijft 
ook in 2018 en daarna steeds verbeteren!

TALENT probeert goede 
zorg te verlenen aan de 
hand van 3 basisregels:
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Wat heeft TALENT al gedaan in 
2017 en wat gaat TALENT nog 
doen in 2018?

•  TALENT is druk bezig met het opnieuw inrichten van 
het zorgproces. Zo wordt het voor alle begeleiders
precies duidelijk wat ze wanneer moeten doen. 
Dat houdt het ook voor jou en de andere Talenten 
makkelijk en duidelijk! In 2018 zal het nieuwe zorgproces 
af zijn en zullen begeleiders er mee gaan werken.

•  TALENT is ook druk met ontwikkelen van een nieuw 
Plan van Aanpak! Een nieuw plan waarbij jouw 
begeleider nog beter en duidelijker kan opschrijven 
aan welke doelen we met jou werken.

•  TALENT heeft een nieuw tevredenheidsonderzoek 
uit laten voeren. Zo heb jij kunnen laten weten wat je 
van onze zorg vind, wat goed gaat, maar ook wat nog 
beter zou kunnen. Ook jouw ouders/vertegenwoordi-
gers en jouw begeleiders hebben met dit onderzoek 
kunnen laten weten wat ze van de zorg vinden. Op basis 
hiervan weten we wat we goed doen, maar ook wat we 
nog zouden moeten verbeteren. Zo kunnen we jou nog 
betere zorg bieden.

•  TALENT maakt vanaf 2017 een duidelijker jaarplan. Een 
jaarplan is een groot plan van TALENT waarin staat wat-

Wat heeft TALENT al gedaan in 
2017 en wat gaat TALENT nog 
doen in 2018?

•  TALENT is druk bezig met het opnieuw inrichten van 
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De Talenten waren blij met:
•  De zorgzaamheid en de betrokkenheid van de 

begeleiders 
• De positieve instelling van de begeleiders 
•  De activiteiten, uitstapjes en dagbesteding 

die voor de Talenten wordt georganiseerd
•  De aandacht voor het emotioneel welzijn van 

de Talenten; het luisterend- en inlevingsvermogen
van de begeleiders

Verbeterpunten volgens de Talenten:
Als verbeterpunten hebben de Talenten aangege-
ven dat ze graag meer contact hebben met hun 
begeleiders en dat de communicatie beter kan. 
Ouders en vertegenwoordigers waren het daarmee 
eens. Dat zijn de punten waar TALENT in 2018 dan 
ook extra aandacht aan zal besteden!

Verbeterpunten volgens de medewerkers:
TALENT heeft ook een nieuw tevredenheidonder-
zoek voor medewerkers laten doen. Als mede-
werkers tevreden zijn en blij zijn om bij TALENT te 
werken, dan komt dat de kwaliteit van zorg ten 
goede.

•  Sinds 2017 refl ecteren jouw begeleiders ook. 
Refl ecteren is kijken naar hoe zij als begeleiders 
werken, hoe de andere begeleiders werken en 
wat dat voor een gevolg heeft, of kan hebben, 
voor jou. Jouw begeleiders vonden dat er nog 
beter aan doelen gewerkt kan worden en dat 
er nog beter gerapporteerd en geëvalueerd zou 
kunnen worden. Uit het Talenttevredenheidon-
derzoek bleek dat de Talenten en hun vertegen-
woordigers het daar ook mee eens zijn. 

TALENT zal in 2018 dus extra hard werken om dit 
te verbeteren!

��
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Waarschijnlijk heb je het al gemerkt, maar 
TALENT gaat vanaf 2018 in regioteams werken. 
Dat betekent dat er 1 teamleider is voor alle zorg 
in bijvoorbeeld Maastricht. Zo weten alle Talenten 
en alle ouders altijd bij wie ze terecht kunnen, maar 
ook voor mensen buiten TALENT wordt het dan een 
stuk duidelijker.

Als je nog vragen hebt over het rapport kun je dit 
altijd aan je begeleider laten weten, hij/zij kan dan 
contact opnemen met de afdeling beleid. 

Misschien heb je het al gezien? Maar soms zijn er 
mensen van TALENT op jouw Talentlocatie die je 
nog niet zo goed kent en die kijken hoe alles er 
bij jullie aan toe gaat. Dat zijn auditors. Auditors 
kijken of alles gaat zoals we dat bij TALENT graag 
zouden willen, daarnaast kijken ze bijvoorbeeld 
of jouw locatie veilig is door te checken of er 
genoeg brandblussers hangen!  In 2017 hebben we 
dit voor het eerst op een nieuwe manier gedaan, in 
2018 en 2019 gaan we hiermee verder. De auditors 
komen minder vaak, maar wel langer. 

Als de begeleiders jou goede zorg willen verlenen 
moeten ze ook genoeg kennis hebben. TALENT 
heeft daarom in 2017 een begin gemaakt aan 
een nieuw scholing- en ontwikkelingsbeleid voor 
medewerkers.  Jouw begeleiders kunnen zich in-
schrijven voor cursussen en opleidingen, sommige 
mogen ze zelf kiezen, sommige kiest TALENT voor 
hen uit. Zo kunnen zij jou nog betere zorg bieden. 

TALENT heeft in 2017 en 2018 extra aandacht 
voor gezondheid en vitaliteit.

Zoals je weet is TALENT in 2017 gaan samenwer-
ken met één apotheek en hebben we duidelijkere 
regels en afspraken gemaakt met elkaar. Dit om te 
zorgen dat we veilige zorg leveren!
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TALENT maakt vanaf 2017 een duidelijker jaarplan. Een 
jaarplan is een groot plan van TALENT waarin staat wat 
TALENT het jaar daarna graag wil gaan bereiken en hoe 
TALENT dat graag wil gaan doen. Als iedereen binnen 
TALENT weet wat de doelen zijn dan kunnen we samen 
zorgen dat we deze gaan bereiken! 


