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Voorwoord 

 

Voor u ligt de jaarverantwoording van het jaar 2019. Met de blik van nu blijkt 2019 een jaar vol veranderin-

gen te zijn geweest voor Zorgplein Maaswaarden. Per maart ben ik gestart als nieuwe bestuurder. Begeleidt 

en ondersteunt door de Raad van Toezicht, is mijn inwerkprogramma vlot van start gegaan. En in prettige 

afstemming positief verlopen. Mede door de ontvangst van alle collega’s had ik al snel het gevoel ingebur-

gerd te zijn in de organisatie.  

In mijn eerste maanden heb ik vooral intens kennis gemaakt met collega’s, stakeholders intern en extern, 

bewoners, cliënten en vrijwilligers. Op basis van deze gesprekken, informatiebijeenkomsten en alle reguliere 

overleggen heb ik, samen met het managementteam (MT), een ondernemingsplan kunnen schrijven voor de 

komende vier jaar. Een ambitieus plan waar op hoofdlijnen beschreven staat welke kansen en uitdagingen er 

zijn. Een routekaart om niet ad hoc maar vanuit visie te werken naar de stip op horizon: een moderne, pro-

fessionele en betrokken kleinschalige zorgorganisatie, die voor de burgers van Altena als ‘eigen’ voelt.  

Als afgeleide van het ondernemingsplan is er door het managementteam een jaarplan gemaakt. Dit jaarplan 

is gebaseerd op de diverse kwaliteitskaders. Het jaarplan is een dynamisch plan dat ieder kwartaal wordt 

geëvalueerd en bijgesteld. Twee keer per jaar wordt dit plan gedeeld met de raad van toezicht en de mede-

zeggenschapsorganen ter bespreking. In het jaarplan zijn ook de diverse subplannen van aanpak, gericht op 

specifieke onderwerpen, opgenomen.  

In de teams van zowel zorg als ondersteuning worden de operationele punten uit het jaarplan opgehaald 

en/of besproken. Het doorlopen van de complete PDCA-cyclus is de basis van alle plannen. Door de commu-

nicatie van beneden naar boven en andersom te laten plaatsvinden proberen we betrokkenheid en draag-

vlak te creëren.   

Door een aantal vacatures in het leidinggevend kader en de ondersteunende diensten, had ik alle ruimte om 

het organogram van Zorgplein Maaswaarden opnieuw in te richten. Een luxepositie als je start als bestuur-

der. Een groot deel van 2019 is opgegaan aan werving en selectie van nieuwe managers, teamleiders, be-

stuurssecretaris en HRM-adviseur. Een uitdagende en spannende periode die we succesvol hebben kunnen 

afsluiten. Voor alle functies hebben we professionals gevonden. Vanaf 1 januari 2020 is dan ook het leiding-

gevend kader weer compleet. En zijn we van start gegaan met alle plannen.  

Gezien de tijd waar we inmiddels al zijn aangeland, namelijk juni 2020, kan ik het niet laten een bruggetje te 

maken naar het nu. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen, de corona crisis en de, waarschijnlijke, eco-

nomische crisis in het vooruitzicht, staan we de komende jaren voor enorme uitdagingen. Ook binnen Zorg-

plein Maaswaarden spelen deze al of gaan op ons pad komen. Daar ben ik van overtuigd. Om te zorgen dat 

we als Zorgplein Maaswaarden toekomstbestendig zijn en blijven, gaan we starten met het ontwikkelen van 

scenario’s die tijdig inspelen op alle ontwikkelingen. Leidend tot duurzame verbeteringen, waarmee de con-

tinuïteit en stabiliteit van deze prachtige organisatie is gewaarborgd.  

Liselotte van Bokhoven 

Bestuurder  
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Hoofdstuk 1. Missie en visie  

Hoger doel – Waarom bestaan wij? 

Bij Zorgplein Maaswaarden zijn wij er voor de mensen. Onze zorg volgt de mens, de cliënt en 

medewerker staan voorop. Wij streven kwaliteit van leven na zoals men dat van thuis gewend 

is en hoe het nu gewenst is. Wij leveren maatwerk en kennen onze cliënten en medewerkers.  

Gewaagd doel – Waarheen gaan wij? 

Bij Zorgplein Maaswaarden zijn we ambitieus en gaan wij mee met de ontwikkelingen, met be-

houd van het goede. Waar gaan/willen wij de komende jaren naar toe? 

- Positieve gezondheid; 

- Bindend en boeiend werkgeverschap; 

- Vanuit kleinschaligheid en eigenheid, aantrekkelijk en onderscheidend zijn; 

- Vertrouwd waar kan, vernieuwend waar moet. 

Kernkwaliteiten – Waar blinken wij in uit? 

De kernkwaliteiten van onze organisatie maken Zorgplein Maaswaarden tot wat het is. Waar 

zijn wij met elkaar echt goed in?  

- Bij Zorgplein Maaswaarden werken mensen met het hart op de juiste plaats, we zijn be-

trokken en respectvol; 

- Er is oog voor de mens, we kennen onze mensen, zowel cliënt als medewerker; 

- We zijn flexibel, behulpzaam en (onder meer) onze kleinschaligheid maakt ons wend-

baar; 

- Bij Zorgplein Maaswaarden verstaan we ons vak, we hebben een passie voor de zorg en 

zijn kwaliteitsgericht.  

Kernwaarden – Waar staan wij voor? 

Zorgplein Maaswaarden staat voor kwaliteit in alle opzichten. Met elkaar geven we dagelijks 

vorm aan deze kwaliteit, dat is onze opdracht. Hoe doen we dat dan? Bij Zorgplein Maaswaar-

den doen wij dat met normen en waarden, respect, enthousiasme, empathie, lef, betrokken-

heid, oprechtheid, flexibiliteit en met oog voor tradities en historie. Wat goed gaat gaan we ze-

ker niet veranderen! 

Onze kernwaarden: 

- Liefdevol 

- Samen 

- Vertrouwd 

- Professioneel  

Onze klantwaarden:  

- Ik wil met respect behandeld worden;  

- Ik wil vriendelijk benaderd worden; 

- Ik wil dat er aandacht is voor mijn individuele wensen en behoeften. 
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Zorgplein Maaswaarden levert hiermee hoogwaardige, verantwoorde zorg- en dienstverlening 

vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW) en Wet 

Langdurige Zorg (WLZ). Voor de extramurale en WMO-zorg is het werkgebied het Land van 

Heusden en Altena. Voor de WLZ-zorg heeft Zorgplein Maaswaarden twee locaties in een lande-

lijke omgeving: locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg en locatie de Notenhoff in Andel. Beide 

locaties vallen onder de gemeente Altena. 

Vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt op de locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg psy-

chogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg en dagbesteding aangeboden. Op de locatie de 

Notenhoff in Andel wordt vanuit de WLZ psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg 

aangeboden. De door de Zorgverzekeringswet gefinancierde zorglevering van wijkverpleging 

wordt aangeboden aan cliënten in het Land van Heusden en Altena.  

Huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) leveren 

wij aan cliënten in de gemeente Altena. Tevens bezorgen wij maaltijden bij cliënten thuis.  

Met betrekking tot welzijnsdiensten heeft Zorgplein Maaswaarden een beperkte maar wel zicht-

bare wijkfunctie in de gemeente Altena en omstreken. Op deze wijze brengt Zorgplein Maas-

waarden de wereld binnen en buiten met elkaar in verbinding.  

De welzijnsdiensten en arrangementen hebben dan ook een vaste plek in de ondersteuning van 

onze cliënten waardoor we aantrekkelijk en duidelijk herkend zijn én gevonden worden door 

potentiële cliënten. 
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Hoofdstuk 2. Kwaliteit en veiligheid 

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaan over de wijze waarop de mens in alle levensdo-

meinen het uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening. Iemand met een zorg- en onder-

steuningsbehoefte is vooral een uniek mens met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en 

eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vinden plaats binnen een relatie tussen 

cliënt en zijn naaste(n), zorgverlener en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt 

mede de kwaliteit van zorg.  

Vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorg-

verleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning.  

Onderstaande sub paragraaf beschrijft hoe Zorgplein Maaswaarden in 2018 inhoud heeft gege-

ven aan de invulling van persoonsgerichte zorg. De evaluatie is gebaseerd op de uitkomsten 

van de doelen uit het kwaliteitsjaarplan 2019 en de jaarplannen 2019. 

 

Onderwerp Realisatie 

Autonomie en regie van 

cliënten  

Eerste gesprek voor opname wordt door cliëntservice gedaan.  

Tijdens de intake aandacht door EVV-er, in het multidisciplinaire overleg en 

door medewerker welzijn plus.  

Onderwerp blijft altijd actueel en is meegenomen in kwaliteitsplan 2020 

Zorgleefplannen ECD is geïmplementeerd. Met name de rapportage op doelen laat een verbe-

tering zien.  

Actueel onderwerp, is opnieuw meegenomen in kwaliteitsplan 2020 

MDO-planning  MDO-planning voldoet. 

Afspraken vanuit het MDO worden vastgelegd in het ZLP/ECD. 

Hierin is echter zichtbaar dat uniformiteit aandacht behoeft, alsmede het 

vastleggen van wensen en behoeften als basis van de zorg- en dienstverle-

ning. 

Individuele beweeg-

plannen in ECD 

De implementatie van dit thema is gestagneerd: randvoorwaarden waren 

onvoldoende aanwezig. Onderwerp zal opnieuw opgepakt worden in het 

jaarplan 2020. 

Implementatie richtlijn 

onbegrepen gedrag 

Richtlijn onbegrepen gedrag is uitgewerkt in beleid en werkwijze. 

Borging vraagt nog aandacht, meegenomen in kwaliteitsplan 2020. 

Palliatieve zorg Werkgroep palliatieve zorg is gestagneerd door wisseling van personeel. Zal 

in 2020 opgepakt worden in aanloop van de vaststelling kwaliteitskader Palli-

atieve zorg in 2021. 

Opgenomen in het jaarplan 2020. 
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2.2 Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de organisatie en zorgverleners in hun zorg- en 

dienstverlening enerzijds oog hebben voor optimale levenskwaliteit en welbevinden van cliënten 

en betrokken naaste(n), en anderzijds over de wijze van het bevorderen en ondersteunen hier-

van. 

Hierbij zijn de volgende vijf thema’s te onderscheiden: zingeving, een zinvolle dagbesteding, 

een schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

en wooncomfort. Deze thema’s zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen 

en welzijn.  

 

Onderwerp Realisatie 

Ontwikkelen integrale 

teams medewerkers 

zorg –en welzijn  

In 2019 heeft de implementatie hiervan op de verpleegafdelingen plaatsge-

vonden. Borging behoeft aandacht en onderwerp zal derhalve in het jaarplan 

2020 opgenomen worden. 

  

Passend  

activiteitenaanbod 

Activiteitenpalet en jaarkalenders zijn ontwikkeld met name voor groepen. 

Nog gaande zijn met name individuele activiteiten (‘activiteitenclubs’).  

In het kader van uitvraag wensen en behoeften van de individuele cliënt zal 

hier aandacht aan worden gegeven met als doel dat iedere cliënt een passend 

activiteiten aanbod heeft op basis van diens wens en behoefte.  

Gastvrije  

medewerkers 

Het project Gastvrije Persoonsgerichte zorg heeft in 2019 vorm gekregen on-

der begeleiding van de coach van Waardigheid en Trots. Implementatie ver-

loopt niet binnen elk team naar wens. 

Verlenging van ondersteuning vanuit Waardigheid en Trots is aangevraagd 

voor een periode tot half 2020. 

Meegenomen in jaarplan 2020.  

Samenwerking vrijwil-

ligers en participatie 

van familie 

Op PG-afdelingen loopt dit redelijk goed. 

Op de somatische afdelingen is de familie minder betrokken.  

Onderwerp blijft actueel en wordt meegenomen in jaarwerkplan.  

 

2.3 Veiligheid 

Het garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruikmaking van 

relevante professionele standaarden en richtlijnen, vermijdbare schade bij cliënten zoveel mo-

gelijk voorkomt en leert van veiligheidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreduc-

tie. 

 

Onderwerp Realisatie 

Vrijheid beperkende 

maatregelen 

In het afgelopen jaar is de BOPZ-commissie vier keer bij elkaar aanwezig ge-

weest in aanwezigheid van de BOPZ-arts. 

Binnen Zorgplein Maaswaarden zijn in 2019 geen vrijheid beperkende maatre-

gelen toegepast als gevolg op de ingezette maatregelen t.b.v. reductie in 

2018. Hierbij is kritisch gekeken naar de middelen en maatregelen en zijn al-

ternatieven ingezet daar waar mogelijk. In 2019 is vorm gegeven aan de uit-

werking van de Wet zorg en dwang waarbij de bewegingsvrijheid van de be-

woners in 2020 verder vergroot zal worden. Zorgplein Maaswaarden streeft 
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naar een totale fixatievrije instelling eind 2020. 

 

Risicosignalering Twee keer per jaar wordt een risicosignalering uitgevoerd bij iedere cliënt in 

het verzorgingshuis en in het verpleeghuis. Waar nodig vindt er een opvolging 

plaats. De zorginhoudelijke onderwerpen huidletsel, incontinentie, mondzorg, 

mobiliteit, medicatie en stemming/gedrag worden hierbij gemonitord waaraan 

in 2020 eten en drinken zal worden toegevoegd. In de thuiszorg vindt de risi-

cosignalering plaats tijdens de intake en bij evaluatie van de zorg waarna aan-

passing in OMAHA kan volgen. 

 

Hygiëne De hygiëne-infectiepreventiecommissie (HIC) bestaat uit een afvaardiging van 

medewerkers van alle teams. In 2019 is deze werkgroep vijfmaal bij elkaar ge-

weest. Beleid, procedures en werkinstructies zijn besproken en opnieuw vastge-

steld. Aan bod kwamen onder andere legionellabeheer, hepatitisbeleid, handhy-

giëne, persoonlijke bescherming en infectie uitbraken. De GGD heeft in het na-

jaar 2019 een audit uitgevoerd op basis van de Hygiënerichtlijnen voor Ver-

pleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig. Met de uitkomsten uit deze audit 

gaat de hygiëne-infectiepreventiecommissie in 2020 aan de slag waarbij ingezet 

gaat worden op ‘verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie’. 

Hierbij zullen de aandachtsvelders opnieuw gepositioneerd worden en zullen 

intern audits worden afgenomen waarbij de aandachtsvelders een prominente 

rol zullen vervullen. 

  

Klachten In 2019 is 1 officiële klacht binnengekomen waarbij een in de afhandeling een 

onafhankelijke klachtenadviseur betrokken is geweest. 

 

Basisveiligheid Garanderen van basisveiligheid betekent dat een zorgorganisatie met gebruik-

making van relevante professionele standaarden en richtlijnen vermijdbare 

schade bij cliënten zoveel mogelijk probeert te voorkomen en leert van veilig-

heidsincidenten. Het gaat om risicobewustzijn en risicoreductie. Om dit te ver-

groten worden risicoanalyses uitgevoerd. Onder andere is er in 2018 aandacht 

geweest voor het medicatieproces. Echter in 2019 is gebleken dat om tot goe-

de borging te komen coaching en begeleiding noodzakelijk blijft. Hierin spelen 

de kwaliteitsverpleegkundigen een belangrijke rol. In 2020 zal dit proces on-

dersteund gaan worden door een nieuwe werkwijze rondom MIC/MIM onder de 

noemer Veilig Melden. 

Door wisseling in het leidinggevend kader is in 2019 onvoldoende aandacht 

geweest voor de borging van het BHV-proces. Medewerkers zijn geschoold en 

trainingen zijn gegeven. Het proces dient echter herzien te worden en zal in 

2020 verder vorm krijgen. 

Bovengenoemde acties zijn opgenomen in de RI&E en in het jaarplan waarmee 

monitoring plaatsvindt. 

In 2020 zal het jaarplan per kwartaal geëvalueerd en bijgesteld worden. 

Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

is eind 2019 een AVG-functionaris aangesteld die is gestart met de invoering 

van de AVG. Constatering is dat niet alle ingezette acties vanuit het plan 2019 

tot uitvoer zijn gekomen. Deze zullen in Q1 en Q2 2020 geborgd worden in de 

organisatie. 
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Meldingen Incidenten 

Medewerkers (MIM)  

 

In 2019 zijn er 12 meldingen geweest die in behandeling zijn genomen volgens 

beleid. Acties zijn ondernomen waarbij gedacht kan worden aan interventies 

vanuit psycholoog op gebied van omgangsadviezen en coaching aan teams, 

ophogen van indicaties. 

 

Meldingen Incidenten 

Cliënten (MIC)  

 

In 2019 heeft er elke drie maanden een MIC-overleg plaatsgevonden waarbij 

met name de medicatie- en valincidenten werden besproken en geanalyseerd. 

De huidige werkwijze dient in 2020 herzien te worden waarbij ook hier inge-

stoken zal worden in de ‘verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organi-

satie’ te beleggen. Hierbij zullen de analyses maandelijks in de teams plaats-

vinden waarbij direct geschakeld kan worden op leren en verbeteren. Hierbij 

zullen de kwaliteitsverpleegkundigen binnen de intramurale teams en de wijk-

verpleegkundigen in de extramurale teams, sleutelposities vervullen. Dit zowel 

op coaching als ondersteuning van de teams in het kader van gezamenlijk 

leren en verbeteren. 

De analyses in 2019 geven een wisselend beeld met betrekking tot stijging en 

daling van de gemelde incidenten. Dit verschilt per team en hierbij is onvol-

doende geanalyseerd wat hiervan de basisoorzaken zijn. 

Naar aanleiding van de medicatie- en valincidenten in 2019 is er met mede-

werkers en cliënten het gesprek gevoerd over hoe incidenten verminderd en 

voorkomen kunnen worden. Belangrijke punten hierbij zijn het realiseren van 

een aanspreekcultuur, het uitvoeren van audits door collega’s en de borging 

van afspraken. Met betrekking tot de gemelde medicatie-incidenten is zicht-

baar dat door de invoering van het elektronische voorschrijfsysteem in 2019 

een daling zichtbaar is. Met betrekking tot de val-incidenten is een zeer gerin-

ge daling zichtbaar. Dit heeft met name te maken met het inzetten van het 

geaccepteerd risico volgens de richtlijnen bij cliënten waarbij dit multidiscipli-

nair is besproken en wordt gemonitord. 

Bij het herzien van de werkwijze rondom MIC zal daarom het volledige meld-

gedrag binnen de organisatie meegenomen worden waarbij ook onderwerpen 

als Datalekken, SIDAG (Seksuele Intimidatie, Discriminatie, Agressie en Ge-

weld) richting medewerkers alsmede de Meldcode Kindermishandeling en Hui-

selijk geweld opnieuw onder de aandacht zullen worden gebracht. 

 

Agressie en  

onbegrepen gedrag 

 

Bij onbegrepen gedrag (waaronder agressie) worden de arts en de psycholoog 

ingeschakeld. Vooral omgangsadviezen leiden tot afname van het onbegrepen 

gedrag. Dit staat echter onder druk vanwege het te kort aan beschikbare uren 

van de psycholoog. Hier worden interventies op ingezet zoals de scholing van 2 

gespecialiseerde gedragsdeskundigen. 

Onbegrepen gedrag leidt vooral op de PG-afdelingen tot de nodige MIC-

meldingen. Het protocol en het beleid met betrekking tot onbegrepen gedrag 

behoeft ook in 2020 aandacht om tot borging te komen.  

 

2.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

Leren en verbeteren van kwaliteit gaat over de wijze waarop de zorgverlener en zorgorganisatie 

op dynamische en lerende wijze zorgdragen voor optimale zorg en verzorging voor cliënten. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke 
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literatuur, professionele richtlijnen, landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgege-

vens en kwalitatieve informatie.  

 

Het is de bedoeling het Kwaliteitskader volledig en in alle teams te implementeren met behulp 

van de KwaliteitsVerbeterCyclus; de KVC. Voor de begeleiding van de teams is in 2018 een pro-

jectleider aangesteld met een doorlooptijd tot oktober 2020. 

Naast het ophalen van gegevens laten de ervaringen met de KVC zien dat de KVC tevens een 

hulpmiddel is voor teams om:  

• leren te leren; te groeien in initiatief en zelfstandigheid; 

• cyclisch en methodisch te leren → PDCA (plan – do – check – act); 

• samen te verbeteren; 

• te groeien van onbewust onbekwaam naar het minimumniveau van bewust bekwaam; 

• inzicht te krijgen dat hun professionele handelen aan (landelijke) eisen is verbonden; 

• elk thema uit het kwaliteitskader van een norm en actieplan te voorzien; 

• het ‘goede’ gesprek aan te gaan met bewoners, familie, vrijwilligers, behandelaars etc.  

• “de opstelling’’ in het eigen team te verbeteren/aan te scherpen door een heldere en duide-

lijke rol- en taakverdeling aan te brengen tussen (kwaliteits-)verpleegkundigen, EVV-er, 

verzorgenden, helpende/huiskamermedewerkers. 

De concrete verbeteracties die worden uitgevoerd door de teams hebben een positief effect op 

de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de cliënt. Het team ervaart dat zij zelf in-

vloed heeft op kwaliteit en dat zij kwaliteitsverbeteringen kan realiseren. Daarnaast draagt het 

bewust en dagelijks werken aan positieve cliëntervaringen bij aan de teamontwikkeling: veran-

deringen in houding en werkwijze, betere onderlinge communicatie en afstemming. Hierin is 

echter veel verschil per team zichtbaar. Eind 2019 is de werkwijze van het KVC geëvalueerd en 

zijn binnen het managementafspraken gemaakt om verdere implementatie in 2020 door te la-

ten lopen om tot borging van de verbetercyclus te komen.  

 

 

Onderwerp Realisatie 

Kwaliteitsbeleid Het beleid van Zorgplein Maaswaarden is beschreven in een onder-

nemingsplan 2019-2023 en vertaald in een integraal jaarplan.  

Jaarlijks wordt door het management en de bestuurder bepaald welke 

zaken het komende jaar worden opgenomen in het kwaliteitsplan. 

Verantwoording hierover wordt jaarlijks afgelegd in het jaarverslag 

en per kwartaal gemonitord bij de evaluatie van het integraal jaar-

plan op management en bestuursniveau. 

Toetsing kwaliteitsmanage-

mentsysteem (KMS) 

In 2019 hebben de volgende toetsingen plaatsgevonden met betrek-

king tot het KMS: Managementreview, interne audits en externe au-

dits. 

 

Interne- en externe audit 

 
 
 
 

 
 

 

Op gebied van de AVG heeft een externe audit plaatsgevonden vanuit 

Verdonck Klooster & Asssociates. De uitkomsten vanuit deze audit 

zijn vertaald in een verbeterplan die deels in 2019 is uitgerold, maar 

een vervolg krijgt in Q1 en Q2 in 2020. 

De GGD heeft een drietal audits over 2019 uitgevoerd op het gebied 

van hygiëne en infectiepreventie. Met de uitkomsten vanuit deze 

rapporten zijn in overleg met de HIC-commissie stappen gezet ter 

verbetering en zal ook in 2020 verder doorlopen. 
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Managementreview De managementreview vindt jaarlijks plaats met als doel om geza-

menlijk te bepalen of het KMS de juiste managementinformatie ople-

vert en of hiertoe de juiste instrumenten worden ingezet. Mocht blij-

ken dat delen van het KMS niet werken zoals gewenst, dan worden 

verbeterpunten opgesteld. De verbeterpunten liggen met name bij 

het gebruik van de uitkomsten van de instrumenten. Bijvoorbeeld de 

cijfers die uit de MIC voortkomen gebruiken als input voor het oplei-

dingsbeleid. 

Op basis hiervan is eind 2019 gekozen voor een integraal jaarplan 

waarin kwartaalevaluaties op basis van de uitkomsten leidend zullen 

zijn. 

 

Lerend netwerk Het lerend netwerk wordt vanaf juli 2017 gevormd met de zorgorga-

nisaties De Wijngaerd en Het Hoge Veer. 

In 2019 hebben 6 overlegmomenten plaatsgevonden waarbij leren 

van elkaar centraal heeft gestaan. Inhoudelijke onderwerpen zijn 

besproken alsmede werkwijzen en de efficiëntie hiervan voor de di-

verse organisaties. Dit jaar heeft geen uitwisseling plaatsgevonden 

van verzorgenden en verpleegkundigen. In 2020 zal dit verder opge-

pakt worden in combinatie met de uitwisseling van auditteams op een 

aantal onderwerpen zoals Medicatieveiligheid, Hygiëne en Infectie-

preventie en ECD. Hiervoor is in 2019 een start gemaakt in de ont-

wikkeling van toetsingskaarten. 
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Hoofdstuk 3. Rand voorwaardelijke thema’s 

3.1 Leiderschap, governance en management  

Leiderschap, governance en management gaan over de aansturing en governance van de zorg-

organisatie. Bestuur en management zijn faciliterend voor kwaliteit, zoals het beleggen van 

verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement en over de strategische, statutaire 

en financiële verplichtingen. In dit hoofdstuk worden het functioneren van raad van toezicht, de 

governancecode en risicomanagement toegelicht. 

 

Onderwerp Realisatie 

Raad van toezicht De kern van het toezicht richt zich op toezicht houden op de kwaliteit en vei-

ligheid van de zorg, de continuïteit van de organisatie, het terzijde staan van 

bestuurder met advies en als klankbord en het op de juiste wijze invulling ge-

ven aan de werkgeversrol.  

De raad van toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur en elk lid van 

de raad van toezicht functioneert zonder mandaat of ruggenspraak. De leden 

van de raad van toezicht beschikken ieder over een specifieke deskundigheid 

c.q. specifieke achtergrond. Tevens is elk lid van de raad van toezicht een ge-

neralist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal 

af te wegen.  

De raad van toezicht werkt niet met vaste commissies. De raad kiest ervoor 

om voor de bespreking van specifieke thema’s een separaat overleg te organi-

seren waarin de gehele raad van toezicht participeert. Een dergelijk overleg 

kan ook op initiatief van de bestuurder worden georganiseerd. Op deze wijze 

kan de bestuurder een beroep doen op de specifieke deskundigheid van de 

raad. De raad van toezicht conformeert zich in zijn toezichthoudende functie 

aan de vigerende Governancecode Zorg. De raad onderschrijft de zeven princi-

pes voor goed bestuur en toezicht zoals in de code is vastgelegd.  

NVTZ-programma “Goed Toezicht” 

De raad van toezicht spant zich maximaal in om aan de door de NVTZ gestelde 

eisen in het programma “Goed Toezicht” en binnen de gestelde termijnen te 

voldoen. De door de NVTZ gestelde doelen voor 2018 ten aanzien van “goed 

beslagen ten ijs”, “transparantie” en evaluatie en reflectie” zijn in 2019 be-

haald. Op genoemde onderdelen staat de NVTZ-barometer op groen. 

 

Cliëntenraad  

 

De cliëntenraad is duidelijk aanwezig binnen Zorgplein Maaswaarden en denkt 

structureel mee in de ontwikkeling van de organisatie. De cliëntenraad verga-

derde in 2019 negen keer, waarvan twee keer met oud-bestuurder mevrouw E. 

Lageweg, zes keer met huidige bestuurder mevrouw L. van Bokhoven. Bij twee 

van deze vergaderingen was mevrouw H. Treffers aanwezig, de vertegenwoor-

diger namens de cliëntenraad in de raad van toezicht. 

Besproken onderwerpen 

Instemming en adviesrecht: 

- wasverzorging ZPMW -> positief advies 

- betrokken bij werving en selectie van nieuwe manager Zorg en dienstverle-

ning. Heeft een positief advies gegeven over aanstelling. 

De cliëntenraad heeft kennisgenomen van: 

- de begroting voor 2019 

- de kaderbrief 2019 
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- kwartaalrapportages financiën 

- IGJ en HKZ-audits 

- Financieel resultaat 2019 

De cliëntenraad is geïnformeerd over het financieel resultaat over 2019 en 

heeft hierover, op verzoek, een nadere mondelinge toelichting ontvangen. 

 

Begroting 2020 

De cliëntenraad heeft kennisgenomen van de begroting voor 2020 en heeft 

hier, onder voorwaarden, mee ingestemd. 

Kaderbrief 2020 

De cliëntenraad heeft kennisgenomen van kaderbrief 2020 en heeft hier, onder 

voorwaarden, mee ingestemd. 

Financiële rapportages 

De cliëntenraad heeft in 2019, door interne miscommunicatie, geen kennisge-

nomen van drie financiële kwartaalrapportages. Vanwege het belang hiervan 

zijn de toelichtingen op de kwartaalrapportages voor 2020 reeds gepland. 

Overleg Zorgkantoor  

De cliëntenraad heeft tweemaal deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met 

het Zorgkantoor CZ en de bestuurder over de ontwikkelingen binnen ZPMW. 

Tevens heeft de cliëntenraad samen met het MT, de OR en de RvT deelgeno-

men aan de themabijeenkomst in oktober met als onderwerp “de toekomstvi-

sie van ZPMW; Zorg met het hart”. 

Scholing 

Op woensdag 4 december 2019 is de cliëntenraad aanwezig geweest op het 

landelijk congres voor cliëntenraden in Nieuwegein, met als onderwerp “Veer-

krachtig samenwerken”. 

 
Ondernemingsraad Onderwerpen 

De OR heeft in 2019 over ruim 50 onderwerpen met de bestuurder gesproken. 

Dit betreft o.a.: Arbeidsmarktproblematiek, Arbobeleid en RI&E, Arbodienst 

Bakx-Wagenaar, Attentieregeling, HerAVG Privacywetgeving, Begroting 2020, 

Centraal roosteren, Communicatie binnen ZPMW (invoering wekelijkse nieuws-

brieven), Continue rooster, Dieren in de Zorg, ERP/AFAS, ECD, Gastvrije Per-

soonsgericht Zorg, Herinrichting Leeromgeving, HKZ (herinrichting), Hygiëne-

rapporten, Implementatie werkzaamheden medewerkers Wonen en Welzijn, 

Inkoop Zorg, Inspectiebezoeken IGJ, Intramurale WLZ, Kaderbrief 2020, Klok-

kenluidersregeling, Kwaliteitverbetercyclus (KVC), Kwaliteitsverpleegkundigen, 

Lerend Netwerk, Managementrapportage periode januari t/m september 2019 

(driemaandelijks), Medewerkersbijeenkomsten, MedewerkersTevredenheids-

Onderzoek (MTO), Opbrengsten verkoop Bazaar, Opleidingsplan, Openstaande 

vacatures, Organisatieplan en Organogram, Paramedici (inhuur en inzet), Per-

soneelsbeleid (HRM), Personeel Niet In Loondienst (PNIL), Positieve Gezond-

heid, Procedure min-uren, Reiskostenregeling personeel (woon-werkverkeer), 

Restaurant, Richtlijnen fysieke belasting, Sociaal Plan, Vacatures leden Raad 

van Toezicht, Vakantieplanning, Veranderingstraject Bedrijfsvoering, Verloop 

personeel, VVAR (installatie), Wet Zorg en Dwang en WMO (positionering huis-

houding). 

 

Adviesaanvragen 

In 2019 is de volgende adviesaanvraag ontvangen en door de OR behandeld: 

- Herinrichting organisatie met bijbehorend organogram. 

Binnen het management vinden verschuivingen plaats die ten goede komen 

aan efficiënter en slagvaardiger handelen binnen de organisatie. Het organo-

gram wordt dientengevolge aangepast. 
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Instemmingsaanvragen 

In 2019 zijn de volgende instemmingsaanvragen ontvangen en door de OR 

behandeld: 

- Klokkenluidersregeling 

Op grond van het reglement van de bestuurder is ZPMW verplicht een klok-

kenluidersregeling te hanteren. Conform de landelijke richtlijnen is de klok-

kenluidersregeling aangepast. 

- Aanpassing reiskostenregeling (woon-werkverkeer) 

Uitgangspunt wordt CAO 2018-2019 en het maximum van de tegemoetko-

ming welke wordt gehanteerd. In de organisatie betreft het 17 medewerkers 

die een tegemoetkoming in de reiskosten ontvangen en welke gefaseerd 

wordt afgebouwd. Medewerkers worden hierover tijdig geïnformeerd. 

- Attentieregeling 

Ten aanzien van de attentieregeling 2018 zijn de wijzigingen positief te noe-

men. 

- Herinrichting leeromgeving. 

Door het plaatsen en het aanpassen van de frequentie van de inzet van de 

leerlingen zal er meer stabiliteit op de afdeling zijn. Medewerkers van de af-

deling zijn minder tijd kwijt aan het inwerken van een leerling. De leerlingen 

kunnen volledig ingezet worden door een juiste plaatsing. 

 

Pilot continue rooster 

Vooruitlopend op een instemmingsverzoek wordt er gestart met de pilot conti-

nurooster De Haven. Naar aanleiding van de geconstateerde knelpunten wordt 

er op afdeling De Haven gestart met een pilot in het werken volgens een conti-

nurooster voor de duur van 3 maanden. Na drie maanden wordt de pilot ge-

evalueerd. Als deze pilot positief verloopt wordt ook in de andere teams van 

Zorgplein Maaswaarden het continurooster ingevoerd. 

 

Deelname OR aan project- en werkgroepen 

Een afvaardiging van de OR heeft in het verslagjaar 2019 deelgenomen aan 

diverse project- en werkgroepen zoals jaarplannen, kennismaking nieuwe le-

den raad van toezicht en medewerkersbijeenkomsten. 

 

Gezamenlijke thema-avond met RvT-MT-CR-OR 

Op 9 oktober bestond de avond uit een inhoudelijk, interactief programma met 

als thema “Ondernemersplan 2019-2023”. Tijdens de avond werd aan de hand 

van stellingen nader ingegaan op het nieuwe HRM-beleid en Positieve Gezond-

heid. 

 

Training, werkzaamheden en werkwijze van de OR 

Op 24 en 25 september heeft de OR een tweedaagse training gevolgd van RdJ 

Training en Organisatieadvies voor actieve ondernemingsraden. De OR heeft 

tools gekregen en geleerd om (vroegtijdig) te kunnen inspelen en samenwer-

ken met de bestuurder bij de te verwachten adviesaanvragen en instemmings-

verzoeken. Daarnaast werd er gewerkt aan de kwaliteiten van de OR en hoe je 

deze optimaal kunt gebruiken. 

 

Overlegvergaderingen en Artikel 24-overleg 

In het verslagjaar 2019 hebben vijf reguliere overlegvergaderingen en een 

Artikel-24-overleg met de bestuurder plaatsgevonden. Aan het begin van het 

nieuwe kalenderjaar vond het jaarlijkse eenmalig overleg plaats met de onder-

nemingsraad en een afgevaardigde van de raad van toezicht over de gang van 

zaken binnen de organisatie. 
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Communicatie OR 

De vastgestelde verslagen van de overlegvergaderingen worden per email via 

all-users openbaar gesteld. De ondernemingsraad plaatst regelmatig informatie 

in de wekelijkse nieuwsbrief van ZPMW. De ondernemingsraad is bereikbaar 

via email, brievenbus of door persoonlijk contact op te nemen met een lid van 

de OR of de ambtelijk secretaris. 

 

Risicomanagement Ook in 2019 heeft Zorgplein Maaswaarden aandacht besteed aan risicomana-

gement. Risicomanagement wordt beschouwd als een onderdeel van de regu-

liere planning- en control-cyclus. 

De risicoanalyse vindt periodiek plaats en wordt periodiek besproken met de 

raad van toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Alle gerapporteer-

de risico’s worden vier keer per jaar door het managementteam geëvalueerd 

en nieuwe risico’s worden onderkend.  

In 2019 is, met de wisseling van bestuur en managementteam, een eerste 

stap gemaakt om het risicomanagement beter te integreren in de planning- en 

control-cyclus. Dit is gedaan door het koppelen van de risico’s aan het jaarplan 

en de risico’s beter toe te spitsen op de binnen Zorgplein Maaswaarden van 

toepassing zijnde situatie. 

3.2 Personeelssamenstelling 

Onderwerp Realisatie 

Formatie en verloop De arbeidsmarkt is krap. Ook ZPMW ervaart dit, al is het instroompercentage 

erg hoog. Voor ZPMW bedroeg de totale instroom in 2019 12,2%. De totale 

uitstroom was 5,2%. Voor de branche was dit respectievelijk 8,4% en 5,9%. 

Het binnenhalen van personeel loopt over het algemeen voorspoedig in alle 

disciplines, behalve in de zo gewenste groep verzorgenden IG, niveau 3. De 

formatie organisatie breed levert over het algemeen kwantitatief een goed 

beeld op. We kunnen constateren dat de meeste afdelingen de formatie goed 

op orde hebben en/of te maken hebben met geringe tekorten. 

 

Verzuim Het verzuimpercentage in 2019 bedroeg 4,99% met een meldingsfrequentie 

van 0,87. De doelstelling voor 2019 (6,0%) is daarmee behaald. We kunnen 

constateren dat de verzuimbegeleiding goed op orde is. Zeker afgezet tegen de 

cijfers in de branche, zowel landelijk als regionaal. Volgens de Vernet Health 

Ranking die aan het einde van elk kalenderjaar beschikbaar komt, presteert 

Zorgplein Maaswaarden met een score van 9,0 goed op alle verzuimonderdelen 

en mag zij zich meten met de besten uit de branche. In 2019 hebben er een 

aantal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden op het gebied van verzuim. 

Vanaf half 2019 is het leidinggevend kader echter vervangen, waardoor op-

nieuw aandacht nodig is voor ziekteverzuim. Daarvoor zijn diverse aandachts-

punten voor 2020 geformuleerd. 

 

Scholing en Ontwikke-

ling 

Naast alle gebruikelijke activiteiten op dit gebied is in het afgelopen jaar extra 

aandacht geweest voor de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen, E-learning, 

instroom van zij-instromers en herintreders, uitbreiding van mogelijkheden tot 

doorstroom/opscholing en uitbreiding aantallen BBL-leerlingen. Het streven is 

de leerlingenaantallen uit te breiden teneinde in een toekomstige personeels-

behoefte te kunnen voorzien. In 2019 is daartoe een aanzet gegeven dat in 

2020 een vervolg gaat krijgen. De begeleiding van leerlingen is daarbij een 

groot aandachtspunt voor wat betreft het aantal werkbegeleiders en het niveau 

van de werkbegeleiders dat daarvoor nodig is. 
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Ook is eind 2019 een start gemaakt met het ontwikkelen van een Opleidings-

plan, passend bij het Ondernemingsplan 2019-2023 waarbij leren en ontwikke-

len een belangrijk speerpunt is. De formatie om hier optimaal vorm aan te 

kunnen geven binnen de organisatie zal in 2020 verhoogd worden.  

 

Boeien en Binden Het boeien en binden van medewerkers kan in de huidige arbeidsmarkt niet 

genoeg aandacht krijgen. Gezien de verloopcijfers slaagt ZPMW er nog onvol-

doende in haar medewerkers te binden en te behouden. In 2019 is aandacht 

besteed aan boeien en binden. In kwartaal 4 2019 is een onboardingspro-

gramma opgesteld. Het onboardingsprogramma bevat onder andere het aan-

stellen van een mentor en het opstellen van een intensief inwerkprogramma.  

Tevens is er aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid van 

ZPMW. Er is creatief omgegaan met PR-activiteiten. Het gebruik van social 

media is hierin een belangrijke rol gaan spelen. Het voeren van (individuele) 

gesprekken (m.b.t. functioneren, belangstelling, voortgang etc.) op een struc-

turele basis vindt nog onvoldoende plaats. Belangrijke signalen met betrekking 

tot tevredenheid, werkplezier, kwaliteit van zorg en dienstverlening etc. kun-

nen daardoor verloren gaan. In het kwaliteits-plan 2020 zijn hierover doelen 

opgenomen. 

3.3 Gebruik van hulpbronnen 

Het gebruik van hulpbronnen gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om 

de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en 

middelen. 

Het thema ‘gebruik van hulpbronnen’ is in deze paragraaf geëvalueerd door middel van de re-

sultaten op de geformuleerde doelen in het organisatorisch jaarplan en teambeleidsplannen 

2019. 

 

Onderwerp Realisatie 

Visie ontwikkelen om productke-

ten van thuis- naar verpleeghuis-

zorg te optimaliseren  

Niet gerealiseerd vanwege de komende bestuurswisseling. 

Nog gaande, meegenomen in jaarwerkplan 2020 

Dóórontwikkelen VVAR Na bestuurswissel begin 2019 is dit proces opnieuw opgepakt met 

zijn in 2019 de eerste stappen gezet. 

Wordt meegenomen in Kwaliteitsplan 2020. 

 

Onderzoek haalbaarheid restau-

ratieve voorziening i.s.m. Sovak 

Onderzoek is afgerond.  

Er is besloten dat de organisatie zelfstandig het restaurant gaat 

exploiteren. In samenwerking met verschillende organisaties om 

de toeleiding van deelnemers te borgen.  

Nog gaande, wordt meegenomen in jaarwerkplan bedrijfsvoering 

2020  

 

WMO Onderzoek naar WMO-huishouding is afgerond en acties worden 

zijn doorgeschoven naar 2020 in afwachting van de aanstelling 

Manager Cliënt en innovatie. 

 

Invoering ECD ECD is geïmplementeerd, verbeteringen worden aangebracht. 

Onderwerp blijft actueel en wordt meegenomen in Kwaliteitsplan 

2020. 
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ICT Roadmap 

Plannen 2018-2021 vorm geven 

 

Optimaal wifi-netwerk is operationeel.  

Eerste technologische maatregelen geïmplementeerd zoals digita-

lisering personeelsdossiers, e-learning en Carenzorgt. 

Nog gaande, wordt meegenomen in jaarwerkplan 2019 is de im-

plementatie van Afas, ONS nedap m.b.t. zelfroosteren en een 

autorisatieplan. 

 

3.4 Gebruik van informatie 

Gebruik van informatie gaat enerzijds over het actief gebruik maken van informatie rondom de 

inzet van middelen, voor het leveren, monitoren, managen en verbeteren van zorg, alsook over 

het op transparante wijze verstrekken van kwaliteitsinformatie aan cliënten, hun naasten en 

aan de samenleving. 

Onderstaand is beschreven op welke wijze Zorgplein Maaswaarden in 2019 inhoud heeft gege-

ven aan het thema ‘gebruik van informatie’. De focus is gericht op de tevredenheidsonder-

zoeken en de NPS-score. 

 

3.4.1  Tevredenheid van de cliënten  

Iedere verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over 

cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken. Hiervoor dient een erkend instrument gebruikt 

te worden zoals Zorgkaart Nederland. 

Binnen Zorgplein Maaswaarden wordt gewerkt met Zorgkaart Nederland. Met de jaarlijkse uit-

vraag worden waarderingen opgehaald die inzicht verschaffen in waar complimenten voor gege-

ven worden, welke verbeterpunten er zijn en of de organisatie aanbevolen wordt aan anderen.  

Daarnaast werd van 1-12-2018 t/m 31-12-2019 een Cliënttevredenheidsonderzoek middels de 

vaste vragenlijst van Waardigheid en Trots (t.b.v. cliënten en naasten) uitgezet via de link van 

Care Rate.  

Analyse 

Van de 20 waarderingen in totaal wordt Zorgplein Maaswaarden in 95% van de gevallen aanbe-

volen aan anderen. Hiermee scoort Zorgplein Maaswaarden bovengemiddeld. 

 

Locatie Aantal waarderingen Totaal aantal cliënten Gemiddeld cijfer 

Wijkestein 20 85 7.7 

 

Trends: 

Na analyse van de waarderingen kunnen de volgende trends herkend worden: 

1. Personeel heeft niet altijd de tijd om aandachtig te luisteren naar de cliënt door tijds-

druk. 

2. De gemaakte afspraken worden niet altijd nagekomen. 

3. Er is niet altijd sprake van een zinvolle dagbesteding. 
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Acties: 

Nr. Trend Actie Wanneer 

1. Personeel heeft niet altijd de 

tijd om aandachtig te luisteren 

naar de cliënt door tijdsdruk. 

Bespreken in teams 

Invoering ondersteunende teams 

Focus op aandacht en bejegening 

2019 

2. De gemaakte afspraken wor-

den niet altijd nagekomen. 

Bespreken in teams 

Voortgangsrapportages zorgleefplan 

Invoering ECD 

2019 

3. Er is niet altijd sprake van een 

zinvolle dagbesteding 

Activiteitenplannen op maat maken 

Divers activiteitenaanbod ontwikkelen 

2019 

 

Uitkomsten 0-meting van december 2018 t/m december 2019  

op een schaal van 1 tot en met 5 

Onderwerpen De Haven De Zwaan  De Rib VZH Het Anker 

Persoonsgerichte zorg 4.0 4.5 4.1 4.4 4.5 

Wonen en Welzijn 3.8 4.2 4.1 4.3 4.3 

Veiligheid 4.3 4.7 4.1 4.4 4.2 

Leiderschap, governance en management 3.8 4.3 4.1 4.5 4.8 

Samenstelling personeel 3.3 4.3 3.5 4.0 4.3 

Gebruik van informatie 3.6 4.5 4.6 4.4 4.2 

NPS -26 +44 0 +6 +14 

 

Resultaten vanuit medewerkers 

In 2019 heeft in juni een MTO plaatsgevonden.  

De totale respons hiervan bedroeg: 76,4% met een NPS totaal van: -11 

Door de medewerkers werd de NPS-vraag 166x beantwoord en 43% van hen scoorde een 8 of 

hoger. 

De belangrijkste positieve punten alsmede de verbeterpunten zijn opgenomen in de verbeter-

borden van de afdelingen en de teams.  

3.4.2 Net Promotor Score (NPS) 

Deze score geeft de mate aan waarin Zorgplein Maaswaarden wordt aanbevolen bij familie en 

vrienden. Hoe hoger de score hoe meer men Zorgplein Maaswaarden aanbeveelt. Er wordt een 

onderscheid gemaakt in promotors, die erg tevreden zijn en de passief tevredenen. Met daar-

naast de criticasters die kanttekeningen plaatsen en de organisatie niet zullen aanbevelen. In 

onderstaande tabellen worden de scores van de gemeten afdelingen weergegeven. Passief te-

vredenen worden niet meegeteld bij het berekenen van de NPS. 
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Score Wijkestein  

Locatie Wijkestein in Wijk en Aalburg vanuit de cliënten en mantelzorgers.  

Nulmeting december 2018 t/m december 2019 

Cliënten VZH 15 reacties van de 36          NPS score: +6 

Cliënten het Anker 7 reacties van de 16                 NPS score: +14 

Naasten PG afdeling de Haven 23 reacties van de 32                NPS score: -33 

 

Score De Notenhoff 

Locatie De Notenhoff in Andel vanuit de cliënten en mantelzorgers. 

Nulmeting januari 2019 t/m 31-12-2019 

Cliënten de Rib 7 reacties van de 16                   NPS score: 0 

Naasten PG afdeling de Zwaan 16 reacties van de 19                 NPS score: +44 

 

Toelichting score:  

Door de cliënten van Wijkestein en de Notenhoff is de NPS-vraag 29 keer beantwoord waarvan 

2 promotors, 26 passives zijn en 1 criticaster zijn. 

Door de naasten van Wijkestein en de Notenhoff is de NPS vraag 39 keer beantwoord waarvan 

8 promotor, 24 passives en 7 criticasters zijn. 

Deze aandachtpunten zijn in 2019 opgenomen in het proces leren en verbeteren middels KVC. 

 

 

 

 

 


