Rapportage
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon – maart 2022

Voorwoord

Met genoegen bieden wij u hierbij het rapport aan over het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het rapport bevat uitkomsten van het MTO op basis van een door
Vitalr ontworpen vragenlijst.
Het MTO is uitgevoerd door Vitalr in opdracht van St. De Warme Huizen. Vitalr is er voor organisaties
die inzicht willen in de complexiteit rondom sociale zekerheid en de mens binnen de organisatie.
Anders dan bij andere dienstverleners beantwoorden wij de vraag door middel van het continu
reflecteren, formuleren, activeren en realiseren van doelen waarbij persoonlijke aandacht en
deskundigheid het uitgangspunt is. Dit doen we met een team van specialisten die dagelijks bezig zijn
met het strategisch en toekomstgericht werken aan enthousiaste en bevlogen medewerkers.
De succesvolle uitvoering van dit MTO is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de
samenwerking met St. De Warme Huizen. Op deze plaats bedankt Vitalr mevrouw J. Hampsink voor de
plezierige samenwerking gedurende het onderzoek. Tevens bedanken wij de medewerkers van St. De
Warme Huizen, van locatie Huize Herfstzon, voor hun medewerking aan het onderzoek.

Hardenberg, maart 2022
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Methode
Toegevoegde waarde MTO
Vitalr gelooft in het creëren van een werkomgeving waar mensen graag zijn en die mensen gelukkig
maakt. Met andere woorden: een omgeving waar arbeidsvreugde centraal staat. Dit wordt
gerealiseerd door welbevinden, collegialiteit, waardering, goede prestaties, groei/ontwikkeling en
betekenisvol werken.
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek, ookwel MTO genoemd, is een goede indicator om te
meten hoe medewerkers in de organisatie staan en hoe het met hun arbeidsvreugde gesteld is. Het is
een kwalitatief instrument om onder andere de tevredenheid, betrokkenheid, motivatie en loyaliteit
van de medewerker te toetsen. De bevlogenheid van de medewerker heeft namelijk direct gevolgen.
Dit heeft effect op de werksfeer, het verloop, verzuim, effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid en
productiviteit binnen een organisatie. Belangrijk dus voor organisaties om met regelmaat uit te voeren
en het beleid (zowel strategisch als operationeel) hierop aan te passen.

Vragenlijst
Voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder medewerkers van St. De Warme Huizen, locatie
Huize Herfstzon is een door Vitalr ontworpen vragenlijst gebruikt. Deze is samen ontwikkelt met De
Warme Huizen en wordt jaarlijks afgenomen. Zo kan het verloop worden gevolgd. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden op anonieme basis. De medewerkers die deelgenomen hebben aan het onderzoek
hebben de vragenlijst ingevuld, waarbij per stelling een score van zeer eens tot zeer oneens
aangegeven is gevraagd. De vragenlijst is dusdanig opgesteld, dat een beeld verkregen wordt van de
tevredenheid over een breed scala onderwerpen.
Deze vragenlijst bestaat uit 43 stellingen en 3 open vragen en is digitaal afgenomen. In de vragenlijst
komen een aantal onderwerpen aan bod, namelijk: functie, belastbaarheid, leiderschap,
samenwerking, ontwikkeling, organisatie en veiligheid. De 3 open vragen betreffen het thema ‘recente
Covid uitbraak binnen Huize Herfstzon.

Response
In totaal hebben 63 medewerkers de vragenlijst ontvangen. 37 medewerkers hebben de vragenlijst
ingevuld. Hiermee komt het responsepercentage op 59%.
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Uitkomsten onderzoek
In dit hoofdstuk zullen alle resultaten per onderwerp uiteen worden gezet.
Alle stellingen (en uitslagen) uit de vragenlijst worden getoond en eveneens zal er per deelonderwerp
een conclusie gegeven worden. Ook zullen de belangrijkste algehele bevindingen worden gedeeld.

Onderwerp: Functie
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Conclusie onderwerp functie:
Wanneer gekeken wordt naar de uitkomsten binnen het cluster functie wordt gezien dat medewerkers
over het algemeen zijn/haar functie met plezier uitoefenen. Ook geeft het overgrote deel aan dat ze
goed op de plek zitten in de huidige functie en dat er voldoende variatie aanwezig. Variatie is ook een
belangrijke pijler in de mate van uitdaging die medewerkers ervaren. 4 van de 37 medewerkers geven
aan op dit moment onvoldoende uitdaging te ervaren, dit komt neer op een ruime 10% van de
medewerkers. De stelling die gaat over de waardering die de medewerkers ontvangen voor het werk
dat ze verrichten is het slechtst scorend binnen het cluster. 5 medewerkers geven aan onvoldoende
waardering te voelen voor het werk dat ze doen.
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Onderwerp: Belastbaarheid
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Conclusie onderwerp belastbaarheid:
Binnen het cluster belastbaarheid vallen een aantal zaken in de positieve zin op. Medewerkers ervaren
het werk bij St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon, over het algemeen als nuttig en zinvol. Ook
weten ze wat nodig is om in de toekomst goed hun functie te blijven uitvoeren. Daarnaast geeft 86%
van de medewerkers geeft aan zin in het werk te hebben als ze ’s morgens opstaan.
Wanneer kritisch gekeken wordt naar de uitkomsten zien we dat de medewerkers te weinig tijd
hebben om het werk af te ronden. Meer dan de helft van de medewerkers (55%) geeft dit aan. Ook
geeft 38% aan dat er sprake is van een verstoorde werk-privé balans en dat het regelmatig niet lukt
om thuis afstand te nemen van het werk. Deze signalen duiden op een te hoge belastbaarheid voor de
medewerkers binnen St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon.
Ten slotte is de vraag aan de medewerkers gesteld of ze, naast het werk bij Huize Herfstzon, ook
mantelzorg verlenen. 30% van de medewerkers geeft aan dat dit het geval is.

Onderwerp: Leiderschap
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Conclusie onderwerp leiderschap:
Wanneer gekeken wordt naar de uitkomsten binnen het cluster leiderschap wordt gezien dat
medewerkers vinden dat de leidinggevenden binnen Huize Herfstzon de algehele visie duidelijk
nastreven. Wanneer verdiepend gekeken wordt naar bijvoorbeeld de ondersteuning vanuit
leidinggevenden wordt gezien dat 32% van de medewerkers hier ontevreden over is.
81% van de medewerkers vindt dat de direct leidinggevende oprecht oog heeft voor hem of haar. De
rekensom maakt dat 19% van de medewerkers dit niet ervaart vanuit zijn/haar direct leidinggevende.
78% van de medewerkers geeft aan dat de direct leidinggevende bezig is met het stimuleren van
zijn/haar ontwikkeling.
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Onderwerp: Samenwerking
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Conclusie onderwerp samenwerking:
Binnen het cluster samenwerking zijn er aantal zaken die opvallen. Medewerkers vinden over het
algemeen dat er een prettige werksfeer heerst binnen de organisatie. Ook zijn ze tevreden over de
samenwerking binnen de eigen afdeling (89%) en geven ze aan dat collega’s bereid zijn elkaar te
helpen. Ook dit draagt bij een positieve werksfeer. Naast dat ze tevreden zijn over de samenwerking,
hebben ze het ook naar de zin op de afdeling waarop ze werken. Een snelle conclusie hierin is dat
medewerkers op dit moment op de juiste plekken binnen St. De Warme Huizen, locatie Huize
Herfstzon, aan het werk zijn.
Kijkend naar de samenwerking met andere afdelingen wordt gezien dat 27% van de medewerkers hier
ontevreden over is. Ook wordt duidelijk aangegeven (door 62% van de medewerkers) dat ze er last van
hebben als collega’s zich negatief uitlaten over elkaar. Zelfs 22% geeft aan dat ze daar zeer veel last
van hebben.
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Onderwerp: Ontwikkeling
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Conclusie onderwerp ontwikkeling:
Binnen het cluster ontwikkeling is er op één stelling unaniem positief gereageerd, namelijk:
de medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunde om zijn/haar functie goed uit te oefenen.
Ook geeft 89% van de medewerkers aan dat de organisatie voldoende mogelijkheden biedt voor
scholing en ontwikkeling.
Als gekeken wordt naar eigenaarschap op het gebied van ontwikkeling wordt gezien dat bijna alle
medewerkers dit toepassen. Ze nemen zelf het initiatief om bevoegd en bekwaam te zijn en blijven
voor het werk dat moet worden verricht.
Een kritische noot binnen dit cluster zijn de mogelijkheden die er zijn in de loopbanen van de
medewerkers en het bespreken van deze mogelijkheden met de leidinggevende. 24% van de
medewerkers geeft aan dat dit op dit moment niet (of niet genoeg) gebeurd.

Onderwerp: Organisatie
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Conclusie onderwerp organisatie:
Wanneer gekeken wordt naar de uitkomsten binnen het cluster organisatie wordt gezien dat
medewerkers zich over het algemeen verbonden voelen met de organisatie. Ook zijn ze trots om voor
St. De Warme Huizen, locatie Huize Herftzon, te mogen werken. Ruim 40% van de medewerkers is op
dit moment ontevreden over de interne communicatie. Ook geeft bijna 19% aan hun netwerk niet aan
te bevelen bij St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon, te gaan werken. De kernwaarden van
Huize Herfstzon zijn algeheel bekend en medewerkers zijn van deze kernwaarden op de hoogte.
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Onderwerp: Veiligheid
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Conclusie onderwerp veiligheid:
Binnen het cluster veiligheid zijn er tweetal stellingen waar unaniem positief op is gereageerd,
namelijk: medewerkers hebben niet te maken gehad met seksuele intimatie en ook weet iedereen hoe
de externe vertrouwenspersoon bereikt kan worden indien dit nodig is.
Wanneer er een ongeval op het werk is, weet 89% van de medewerkers hoe ze de BHV’ers binnen
Huize Herfstzon zo snel mogelijk kunnen bereiken. Een ruime 10% weet op dit moment dus niet hoe
ze contact kunnen leggen in geval van nood.
Een aantal medewerkers geeft aan dat ze te maken hebben met pesten op de werkvloer (5%),
arbeidsdiscriminatie (5%) en agressie & geweld (14%). Ook geeft 1 medewerker binnen Huize
Herfstzon aan zich op dit moment niet veilig te voelen op het werk.
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Onderwerp: Recente Covid uitbraak Huize Herfstzon

Hieronder zal per deelvraag een korte, algehele conclusie gegeven worden. De uitgebreide
antwoorden die zijn gegeven kunnen terug gevonden worden in bijlage 1, te vinden op pagina 20.
Waar kreeg je, ondanks de Covid uitbraak, kracht en energie van die je nodig had om het zware
Covid werk uit te voeren?
In de antwoorden die door de medewerkers zijn gegeven zijn twee duidelijke rode lijnen te herkennen.
De medewerkers krijgen kracht en energie van de samenwerking met andere collega’s en de
bereidheid om een stapje extra te zetten voor elkaar. Samen de schouders eronder zetten is wat
leidend is geweest en waar de medewerkers kracht vandaan hebben gehaald. Daarnaast kregen ze ook
kracht en energie van de bewoners. Het was nodig om een helpende hand te bieden en er voor hen te
zijn. Ook de dankbaarheid van de bewoners is hierin een belangrijke reden geweest om door te gaan.
Wat was de grootste energievreter gedurende de Covid uitbraak bij Huize Herfstzon die jouw werk
bemoeilijkte?
De grootste energievreter die het werk bij Huize Herfstzon bemoeilijkte was het dragen van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Medewerkers geven aan dat het vermoeiend was om
steeds de kleding aan en uit te doen naast het zware werk dat moest worden geleverd. Ook geven de
medewerkers aan dat de diensten die gedraaid moesten worden veel energie kosten. Veel uren achter
elkaar werken, soms alleen moeten werken en het overwerken waar nodig werken als energievreters
ervaren.
Welke opmerking of suggestie wil je Huize Herfstzon meegeven bij een volgende Covid uitbraak?
De suggesties die zijn gegeven voor een (mogelijke) volgende Covid uitbraak gaan met name over de
interne communicatie. Deze moet duidelijk en doorlopend zijn en sommige medewerkers geven aan
dat dit beter moet ten aanzien van hoe het tot nu toe is geweest. Een grote groep medewerkers geeft
ook aan dat Huize Herfstzon op dezelfde voet door mag gaan zoals ze dat tot heden hebben gedaan.
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Algehele conclusie en advies
In de algehele conclusie zal gekeken worden naar de stellingen die er, binnen het gehele MTO, in de
positieve zin en opbouwende zin uit zijn gesprongen. Ook wordt er geformuleerd hoe deze punten
richting de toekomst aangepakt kunnen worden.
TOPS
De medewerkers die werkzaam zijn bij St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon, doen het werk
dat ze verrichten met veel plezier. Ze geven aan dat ze goed op hun plek zitten binnen de huidige
functies en dat er voldoende variatie in het werk aanwezig is. Ook voelen ze een hoge mate van
autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Dit maakt ook dat ze zelf het initiatief nemen om bevoegd
en bekwaam te blijven voor de functies.
Binnen Huize Herfstzon ervaren de medewerkers dat ze nuttig en zinvol werk verrichten. Ook weten
ze wat nodig is om het werk in de toekomst op een kwalitatief hoog niveau te blijven uitoefenen.
Aanvullend zijn de medewerkers op de hoogte van de kernwaarden die gelden binnen Huize Herfstzon
en de visie die is neergezet wordt ook door de leidinggevenden goed nagestreefd. Ten slotte zijn de
medewerkers zeer tevreden over de samenwerking met collega’s binnen de eigen afdelingen.
TIPS
De rode draad die wordt gezien in de opbouwende uitslagen is de (te) hoge werkdruk. De medewerkers
geven aan te weinig tijd te hebben om het werk goed af te ronden. Ook is er regelmatig sprake van
een verstoorde werk-privé balans. Het lukt medewerkers moeilijk om thuis afstand te nemen van het
werk. Daarnaast verleent ook nog eens 30% van de medewerkers mantelzorg. Veel medewerkers
moeten dus continue meerdere ballen in de lucht houden.
De dagelijkse ondersteuning vanuit de leidinggevenden is aanvullend ook niet altijd optimaal. Ook
geven de medewerkers aan dat de samenwerking met andere afdelingen wel verbeterd zou kunnen
worden. Een tip die de medewerkers meegeven is ook te werken aan het verbeteren van de interne
communicatie. Een ruim deel van de medewerkers is ontevreden hoe dit op dit moment geregeld is.
Medewerkers hebben er ten slotte ook last van als collega’s zich negatief uitlaten over elkaar.
Ten aanzien van de veiligheid en werkomstandigheden zijn er een aantal belangrijke conclusies: een
aantal medewerkers geeft aan dat er sprake is van agressie en pesten op de werkvloer. Ook is er
kenbaar gemaakt dat medewerkers arbeidsdiscriminatie ervaren binnen Huize Herfstzon.
ADVIES
Er zijn een aantal punten die al heel goed gaan binnen St. De Warme Huizen, locatie Huize Herfstzon.
Blijf ook in de toekomst focus houden op deze punten om zorg te dragen dat de medewerkers hierover
tevreden blijven. Gekeken naar de tips is het advies te kijken naar de verdieping achter de resultaten
die zijn gedeeld. Wat maakt het dat de ondersteuning vanuit leidinggevenden niet optimaal is en waar
is behoefte aan? Hetzelfde geldt voor de interne communicatie. Wat zou een instrument of aanpassing
zijn die zou werken om de interne communicatie te verbeteren? Ten aanzien van de negatieve
uitlatingen zou nagedacht kunnen over hoe de gedragscode ”Hoe zijn onze manieren” waarborgt dat
een positieve houding de maatstaf is binnen Huize Herfstzon. Houd daarnaast in gedachten dat je als
organisatie medewerkers te allen tijde mag aanspreken op vertoond gedrag. Blijf in gesprek met de
medewerkers (doorlopend) om de veiligheid van de medewerkers te blijven toetsen en te waarborgen.
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Bijlage – Antwoorden op open vragen
Waar kreeg je, ondanks de Covid uitbraak, kracht en energie van die je nodig had om het zware
Covid werk uit te voeren?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Van de collega’s onderling.
Ik dacht aan de oudere dat ik het zo erg voor hun vond.
Behulpzame en live collega's die voor je klaar stonden en in waren voor een fijn gesprek.
Mijn gevoel geeft aan dat ik geen bewoners en collega’s in de steek laten in deze extreme tijd!
Dan sta je er gewoon.
Het samen overleggen met mijn team.
Tevredenheid van de cliënten.
Gezelligheid binnen het team.
Samenwerking en bereidheid elkaar te helpen.
Ik kreeg energie om het werk zo goed als mogelijk uit te voeren. Om de Covid niet verder te
verspreiden op andere afdelingen of tussen negatieve & positieve bewoners.
Omdat ik het werk met plezier doe.
Het feit dat collega's ziek waren er op jou gebouwd moest worden omdat er geen opties meer
waren.
Waardering van de leidinggevenden en het fijne samenwerken met collega’s en elkaar
steunen.
Samen alles delen.
Samenwerken met collega’s.
Dat ik me in kon zetten waar nodig was. Meedenken om alles door te laten gaan.
We waren met elkaar één.
Cliënten bij te staan in deze moeilijke periode en mijn collega’s in de zorg bij te kunnen staan
in de drukke tijd.
Om een helpende hand te bieden in deze zware tijd.
Van de bewoners. Dat zij ondanks alles toch redelijk positief bleven en het meer vervelend
voor ons vonden.
Van mijn privé leven, relatie met naasten en een fijne thuissituatie.
Van de dankbaarheid van de bewoners en hun familie en van de collegialiteit, samen de
schouders eronder.
De directrice en alle collega’s waren erg betrokken bij alles. Iedereen motiveerde elkaar.
Ik voelde erg druk. Omdat toen die tijd ook stagiaires mee werden geteld waardoor ik het niet
meer als leer plek zag.
Samenwerking.
Het belang en welzijn van de bewoners.
De ondersteuning en het begrip van leidinggevende. Ook het actieve meedenken.
Positiviteit van collega's, ondanks alle maatregelen toch geprobeerd om het leuk en gezellig te
houden en dat is volgens mij wel gelukt.
Om er te zijn voor de bewoners, we deden het met elkaar.
Van mijn collega’s.
Dat iedereen zich even hard inzet en flexibel beschikbaar was. Samen sterk gevoel en ruimte
krijgen om te prioriteren met je team in deze bijzondere situatie.
Van de bemoedigende woorden van collega's, huisgenoten en de dankbaarheid van de
bewoners.
Van de samenwerking en fijne band met de collega’s.
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o

Het samenwerken met je collega`s en leidinggevende. De directrice gaf goed aan wat je mocht
doen tijdens je werk, ook met betrekking na de bewoners. Ze kwam ook persoonlijk vragen
aan je hoe het met je ging.

Wat was de grootste energievreter gedurende de Covid uitbraak bij Huize Herfstzon die jouw werk
bemoeilijkte?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Dat er eerst geen verbetering in zat en er telkens meer besmettingen bij kwamen.
Toen er mensen overleden.
De zware bpm kleding en intensieve zorg bij de Covid patiënten. Telkens nieuwe regels moeten
naleven.
Werken met mondkapje en beschermende kleding. En extra invallen! En afstand houden van
je collega’s! Dit alles was erg vermoeiend!
Als je veel dagen achtereen moest werken.
Het steeds uit en aan trekken van beschermde pakken.
Het in pak moeten werken.
Onzekerheid maatregelen.
Dat je veel meer moest doen, dan haalbaar was op de afdeling.
het administratieve gedeelte.
De zware zorg in de PBM kleding.
De beschermde kleding, hoge werkdruk en de geringe contacten met andere afdelingen, je
wilt elkaar toch zoveel mogelijk steunen.
Steeds PBM kleding uit en aan. Vermoeidheid, fysiek, sterfgevallen.
Lichamelijke vermoeidheid door de vele werkuren. Maar ook mooi om je voor de bewoners in
te kunnen zetten die je op dat moment nodig hadden.
Slechte communicatie.
Niet van toepassing. Werkte alleen op de Covid afdeling om de zorg te ondersteunen mijn
activiteiten op de begane grond werden over genomen door collega.
Bewoners die helemaal in de war waren door de Covid, dit was soms heel zwaar.
De beschermende kleding, het mondkapje. Continu wisselende afspraken.
Negatieve werksfeer.
Veel te weinig mensen om werk uit te voeren. Door vele zieken en ook vele extra administratie
en bureaucratische taken richting GGD en overheid.
Steeds in beschermende kleren moeten. Aan, uit enz.
Veel diensten moeten draaien.
Vele berichtgeving en veranderingen.
Veel overuren en de hete pakken en mondkapjes met bril.
De vraag wanneer het weer over zou zijn.
Thuis: Je continu druk maken of je het niet meeneemt naar huis en daardoor anderen besmet.
Werk: Het feit dat de afdelingen gescheiden moesten blijven en we elke keer met elkaar
moesten bellen als er iets uit de printer naar boven moest of voorraad uit de kast naar beneden
moest. Erg onhandig.
Bepaald gedrag van PG bewoners. Omdat je ingepakt was en afstand moest houden was de
reactie van bewoners veel heftiger.
Dat je alleen was in de nacht.
Lange, intensieve werkdagen en 7 dagen per week bezig zijn met je werk.
Mensen van buiten die je aan moest spreken op de regels.
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o

o

o

Wat betreft het rooster, hier word door meerdere collega’s aangegeven dat er wat
veranderen moet . Gelijk matig rooster i.p.v. ene week veel andere week niks werken. Maar
hier word niks mee gedaan. Vakantie dagen die zomaar ingezet worden en zo meer van dat
zonder overleg.
Dat de bewoners niet altijd door hadden waarom er Covid was en dat ze dit aan vroeger
(oorlog) moesten denken. toen mochten ze ook niets en nu ook niets. Het wennen aan dragen
mondkapjes.
De onvoorspelbaarheid.

Welke opmerking of suggestie wil je Huize Herfstzon meegeven bij een volgende Covid uitbraak?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Op dezelfde manier handelen.
Net zoals nu de goeie communicatie en herhaaldelijke afspraken doornemen. Het inzetten van
een corona crisisteam erg fijn.
Dit is lastig om daar wat over te zeggen. We moesten ook aan de maatregelen houden, daar
kan Herfstzon niet van afwijken.
Af en toe rustpauze en niet alleen de pauzes die er zijn. Goede communicatie. Ondersteuning
in zorg van bovenaf.
Nooit meer sluiten.
Een betere voorbereiding bij een eventuele volgende uitbraak. Zorg dat de materialen klaar
staan en niet tijdens de uitbraak nog spullen klaar maken.
Ik denk het zelfde als wat er gedaan is.
Tijd nemen/krijgen om elkaar te kunnen steunen en de situatie gezamenlijk evalueren.
Betere communicatie.
Goede communicatie, waardering en samenwerking, dan gaat dit zekers weer lukken.
Ook dan gaan we er weer voor om de zorg zo goed mogelijk te doen. Verder geen tips, we
hebben het met zijn allen top gedaan.
Communicatie verbeteren.
Heb in de Covid uitbraak meteen dingen doorgegeven en deze zijn ook op gepakt. Voor nu
geen opmerkingen meer.
Het komt zoals het komt, vooruit is dit moeilijk in te schatten.
Zorg dat het draaiboek klaar ligt en niet dat er continu zaken wijzigen. Betere communicatie.
Rustig blijven richting het team, kortdaad optreden met korte duidelijke communicatie.
Tijdens de uitbraak zelf meet "praat-momenten" onderling organiseren.
Op deze voet doorgaan.
Zorgen dat stagiaires ook de tijd hebben om te leren en niet alles ook nog op de stagiaires
gooien.
Duidelijke communicatie.
Zelfde uitvoering als vorige keer. Prima aangepakt en we zijn liefdevol opgevangen.
Geen idee. Het was goed geregeld.
Wat mij betreft weer op dezelfde manier te werk gaan.
Dat je altijd met twee mensen bent.
Elke dag een momentje van beeldbellen inlassen tussen afdelingen, omdat je tussen teams
niet uit mocht wisselen. Via beeldbellen kun je elkaar toch zien.
Ik was tijdens de uitbraak stagiaire en werk er mijns inziens te kort om hier een oordeel over
te hebben/geven.
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Sta open voor verandering. Er zijn teveel dingen die niet lopen of veel makkelijker kunnen om
de medewerkers beter hun werk te laten doen.
Openheid vanuit leiding, gevoel dat het soms niet oprecht overkomt/gemaakt.
Rooster.
Opiaten en pleisters op de kamer. Wondzorg/ doorpakken arts erg slecht.
Duidelijke afspraken m.b.t. leerlingen en stagiaires.
Gewoon doen wat we nu ook hebben gedaan. Goed communiceren naar de werknemers. Ook
duidelijk naar de bewoners. En je kan altijd open en eerlijk vertellen als je er moeilijk mee hebt
als een bewoner is overleden.
Prima werk geleverd. De ervaring uit die periode maakt het mogelijk om zaken anders/beter
te doen.
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