
 

FEEDBACK LEREND NETWERK 
 
Vanuit ons lerend netwerk hebben 2 organisaties in juni 2018 het kwaliteitsvenster van St. 
Franciscus kritisch bekeken. Hieronder treft u de opmerkingen aan. De vragen/opmerkingen 
zijn reeds opgepakt. 
 
Stichting Maria-oord 
 

 Alle onderwerpen (bijlage 5 handreiking kwaliteitsverslag in kwaliteitskader) komen 
terug, en/of zijn uitgeschreven. 

 Goed en mooi om te zien dat cliëntgericht werken extra aandacht krijgt en daarin ook 
op verschillende manieren in wordt geïnvesteerd.  

 Thema basisveiligheid, is beschreven. Je ziet dat een start is gemaakt om dit te gaan 
borgen en goed te gaan registreren.  
Mooie ervan is om straks met andere organisaties  benchmarking uit te gaan voeren. 

 Het is niet geheel helder wat de kwaliteitsplandoelen waren,  door het vele klikken 
maakt het dit voor mij een beetje onduidelijk. 

 Een organisatie die vooruitstrevend is als ik het zo lees. 
 
 
Stichting Maasduinen 
 
Ziet er goed uit deze weergave en helemaal van deze tijd. Fijn dat er steeds met linkjes naar 
onderliggende rapporten/documenten is gewerkt zoals naar Zorgkaart Nederland, 
mantelzorgbeleid, uitkomsten VTO e.d. 
 
Enkele vragen/opmerkingen: 

 In de toelichting van de besteding extra middelen staat er nu nog regelmatig ‘ 
toelichting volgt vanaf 1ste kwartaal 2018’. Is dat iets wat jullie tussentijds steeds 
willen aanvullen? 

 De koppelingen naar diverse overzichten bij de indicatoren kwaliteit is helder. Goed 
dat jullie daar al een kwartaalrapportage van bijvoorbeeld de ziekenhuisopnamen 
ingericht hebben. Ik merkte alleen dat de pagina ‘aantal opnames afgelopen kwartaal 
o.b.v. vallen/heupfractuur…..’ niet opende. Dan krijg je een foutmelding. 

 In het overzicht personeelsformatie wordt ook het percentage ziekteverzuim 
genoemd. Hebben jullie daarbij een normering waar naar gestreefd wordt. 

 Jullie hebben een VTO laten uitvoeren, super. Door wie hebben jullie dat laten doen 
(een extern bureau of zelfonderzoek?). In het blokje staat ook een linkje naar de 
resultaten. Dat is een beetje verwarrend aangezien er wordt gesproken over een 
onderzoek in het najaar van 2017, de link heet ‘ resultaten VTO 2016’ en als je die 
opent staat daar weer dat het gaat om 2017 (ws. dus alleen een foutje in de titel van 
het linkje). 

 Jullie hebben gekozen voor duidelijke blokjes t.a.v.: cliënten en waardering, 
mantelzorg, vrijwilligers en medewerkers. Bij medewerkers wordt de term liefdevolle 



 

zorg genoemd, dat zag ik als een verwijzing naar persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning maar is niet verder toegelicht.  In de inhoudsopgave van het 
kwaliteitsverslag wordt benoemd dat uitkomsten en acties genoemd kunnen worden 
t.a.v. onder andere persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid etc. 
Persoonsgerichte zorg en wonen en welzijn had ik wellicht verwacht bij de informatie 
over cliënten en waardering maar kon ik niet echt terug vinden. Is dat een bewuste 
keuze omdat dat in de Visie en missie en zorg en wonen wordt beschreven? 

 
Leuk om op deze manier onderling te zien hoe ieder het verslag heeft ingevuld. Die van St. 
Franciscus is verfrissend en goed om te zien dat jullie al t.a.v. kwaliteitsindicatoren al een 
monitor ingebouwd hebben, voor de uitvraag in het najaar al goed om te hebben! 
 


