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 Veel loopt prima, qua voorbereiding, modellen, thema’s, begeleiding. 

 De modellen zouden tevoren uitgewisseld (vragen ingevuld) moeten worden 

 Tempo moet strakker gepland en gehandhaafd 

 De verslaglegging moet sneller en kernachtiger.  

 Vragenlijst moet geen keurslijf worden. 

   

 Strakker te plannen en elkaar meer te houden aan afspraken 

 2 thema’s uit te werken 

 De vragenlijsten hiervan en van follow up tevoren uit te wisselen en in te vullen (zelfevaluatie) 

 Tijdens visitatie in de middag een uur voor verslaglegging in te ruimen  

 Terugkoppeling is direct het conceptverslag is 

 Snel aanvullen en afhandelen zodat brief en verslag binnen maand na afloop klaar is. 

 



Uitvoering pilot  

2021.11.10 Visitatieronde 2020-2021 Tussenstand 3 

 Duo-visitaties opgezet i.v.m. Covid-19 (POKB  18 juni 2020) 

 Pilot elektronisch visiteren op afstand opgezet  OZHZ-Hengelo en uitgevoerd nov-dec 2020 

 Ervaringen zijn goed en mede gezien Covid-19 overige visitaties op dezelfde manier   

 Extra bespreking 10 dec. 2020 met eerste leerpunten van de pilot 

 

 Modellen van update voorzien en resultaten pilots (in maart 2021) toegezonden 

 Brief 

 Presentatie met hoofdpunten (snelheid, terugkoppeling management en organisatie) 

 Onderliggende vragenlijsten ingevuld en met notities (naslag, specifieke punten) 

 Planning gemaakt en deelnemers ingepland en geholpen met opzet 

 

 



Huidige planning  
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Nr. Datum visit Deelnemer 1 Deelnemer 2 Begeleider

OZHZ: Hengelo:

Carla Bok-Kamermans Mirjam Hassing

OD Haaglanden/ RUD Zeeland Eindhoven / ODZOB:

John Vente / Jeroen Vervaet William Vlamings

ODWH: OD-Nzkanaal (ODNZKG):

Michel Daudt Roel Hillemans/Marc Brink

Haarlem: ODMH:

Anneke Levelt Cees van Wetten

Zuid-Holland: Noord-Brabant:

Ben Middendorp Margot de Boer

Prov. Groningen: ODNHN:

Marjolein Bouwense Nico Bizot

F

F

5

april-mei 2021

6

27 oktober - 23 

november 2021

4

10 mei- 5 juli 

2021

F

F

F

2

12-11 en 19-11 

2021

F

3

najaar 2021

1 - 

pilot

24.11.2020 - 

9.12.2020

 Reacties tot dusverre 

 Afronding blijft belangrijk aandachtspunt  

 Afspraken afronding 



Lessen voor de toekomst  
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1. Instrument visitatie 

 Krijgt veel aandacht  in rapportage TG/SPPS n.a.v. Van Aartsen 

 Structuur, voorbereiding, transparante rapportage en opvolging als pluspunten 

 Wat zijn bevindingen POKB?  

 

2. Toepassing in POKB verband  

 Ervaring deelnemende organisaties (in 2021 eigen financiering) 

 Draagvlak in de organisatie (management, collega’s) 

 Behoefte voor de toekomst  

 

 Tussenstand:    .. - .. 

 

 


