Klantcase Zorgcentrum het Bildt

Zorgcentrum Het Bildt
Het Bildt is een van de laatste zelfstandige verzorgingstehuizen op twee locaties
gevestigd in Friesland. Het Bildt levert op twee locaties een breed scala aan zorg,
zowel intramuraal als extramuraal. Ook de zorgvraag varieert bij het centrum van
hoog tot laag. De missie van Het Bildt? De cliënt de beste zorg bieden die
mogelijk is en daar speelt kwaliteitsmanagement een continue rol in.
De doelstelling: tien auditoren trainen
Begin 2019 is gestart met het trainen van een nieuw auditorenteam. Een nieuwe
aanpak die alle deelnemers met enthousiasme zijn aangegaan. Het doel van de
Brown Paper Audit binnen Het Bildt is om meerdere een-op-een interviews te
combineren. Daarnaast is het doel dat de Brown Paper Audit verbeterslagen
binnen de organisatie versnelt en daarbij de medewerkers op een interactieve
manier bij kwaliteitsmanagement te betrekken.
Kwaliteitsmanager Jetske Smits – Filemon
Jetske is ruim zeven jaar actief binnen Het Bildt en initiatiefneemster van de start
met de Brown Paper Audit. Volgens haar ontbreekt het binnen de organisatie
soms aan opvolging van de punten die voortkomen uit de interne audits. De
Brown Paper Audit geeft meer inzicht en grip op de monitoring daarvan.

Mijn inschatting is dat er bij 70% tot 80% van de medewerkers
draagvlak is ontstaan om deel te nemen aan interne audits
door de Brown Paper Audit.
Jetske Smits-Filemon

Uitdagingen in de zorgsector
Jetske merkt dat de ontwikkelingen in de ouderenzorg snel gaan. In de zorg is
zichtbaar dat de cliënt steeds vaker zelf de regie krijgt om persoonlijke zorg in te
richten. Jetske staat met haar organisatie voor de uitdaging om persoonsgerichte
zorg vorm te geven en te borgen. De protocollen worden steeds vaker losgelaten
door Certificerende Instanties en er is meer ruimte voor eigen inrichting binnen de
opgestelde kaders.

Kwaliteit wordt steeds breder in de organisatie belegd. De visie
is dat kwaliteit continu onderdeel van de dagelijkse
werkzaamheden moet zijn. We willen dat medewerkers zelf
nadenken over kwaliteit in de zorg en waar mogelijkheden
blijven om dit te verbeteren.
Jetske Smits-Filemon

Concrete verbeterslagen
“Als ik kijk naar het begeleidingstraject hebben we echt een verbeterslag
gemaakt. Mijn inschatting is dat er bij 70 tot 80% van de medewerkers draagvlak
is ontstaan om deel te nemen aan interne audits door de Brown Paper Audit.
Volgend jaar gaan we de Brown Paper Audits opvolgen en gaan we de
verbeterslagen in de praktijk terugzien” vertelt Jetske.
Over de tweedaagse training is ze enthousiast: “Ik ben in twee dagen stap voor
stap meegenomen in de methodiek. De training is erg interactief. Je leert gelijk
hoe je de informatie zelf kunt toepassen. Ik vind het fijn dat er betrokkenheid blijft
vanuit de trainers en dat je ook vragen kunt stellen. Na het traject is het een
kwestie van doen.”

Onze visie
Drijvende krachten achter de Brown
Paper Audit zijn Emiel Kort (links) en JanBert van de Water (rechts). Het doel is om
audits weer deel te laten maken van de
business en organisaties te laten zien dat
audits leuker en effectiever kunnen.
De kracht van groepsgewijs een audit
doen geeft gemeenschappelijk inzicht,
meer draagvlak en meer resultaat dan uit
een reguliere of traditionele audit.
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