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1. Aanleiding pilot 
 
Er zijn voor de visitatieronde 2020 twee thema’s (1. Ow en 2. Grondwater) voorbereid. De 
werkgroep heeft deze thema’s uitgewerkt in een notitie POKB-thema 2020-20191126 met 
vragen (22 voor thema 1 en 42 voor thema 2). Deze notitie is geactualiseerd per 10.12.2020.  
   
Voor de uitvoering van de visitatieronde 2020 is een pilot visitatie op afstand voorbereid door 
OZHZ en Hengelo, uitgaande van de voorbereide hulpmiddelen (presentatievorm). De aanpak 
van de pilot is toegelicht in POKB van 5.11.2020 (zie presentatie op website) en 10.12.2020 
(zie verslag).  
In POKB is afgesproken om de duo-vorm toe te passen voor de resterende 7 visitaties van 
2021. Hiervoor is een nieuwe visitatieplanning gemaakt (v3). Hierin zijn telkens 2 deelnemers 
gekoppeld voor de visitatie op afstand (MS Teams).  
 
2. Aanpak visitatie op afstand (volgens leidraad pilot) 
 
De aanpak van de visitatie is beperkt tot: 
1. Zelfevaluatie van visitee en visitor op thema 1 en 2 door het noteren van een eerste 

antwoord op de vragen in de themanotitie (in Word) en deze uit te wisselen.   
2. Online vergadering in MS-Teams van ca. 2 uur tussen visitee en visitoren per thema en 

voor de follow up, dus 3 bijeenkomsten. Denk hierbij aan 4-6 personen totaal om het 
thema n.a.v. de zelfevaluatie door te nemen en vragen te stellen. Dit gebeurt wisselend 
tussen de 2 organisaties. De 2 teamleiders zorgen voor de doorloop en het verslag.  

3. Schriftelijk afronden door invullen van de korte presentatie volgens het opgezette 
verslagleggingsmodel met de conclusies voor de 2 thema’s en de follow up en als bijlagen 
de zelfevaluaties voor de 2 thema’s. 

4. Terugpresenteren bevindingen in bijzijn van het management in een 4e en afrondende 
elektronische bijeenkomst. 

5. Afronden door de teamleiders en toesturen van de brief in overleg met begeleider POKB.  
 
Er is een gewijzigd draaiboek opgesteld waarbij de oorspronkelijke 12 stappen zijn 
teruggebracht tot 6 stappen. De raming van de benodigde tijd per visitatie van 2 thema’s is 
eveneens teruggebracht tot circa 1,25 dag (in Word bijgevoegd). Ook het presentatiemodel is 
aangepast aan de nieuwe vorm (.ppt bijgevoegd).    
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