
aantal 
ingevuld Voorstellen thema's volgende scholingsdag:

website (1) 12 kleinschalig wonen (4)
persoonlijke mail (2) 33 PGB, wat blijft mogelijk, gevolgen voor de kwaliteit v zorg, kosten van de zorg, keuzevrijheid zorgvrager, e.d.
per post (3) 10 omgang arbeidsconflicten, flexibilisering

thuiswerken, grenzen beloning
wat is doel vakbond, wat kan ik doen als bv VBC, wil ik wel bij helpen 

OR-lid (1) 11
vakbondsconsulent (3) 7
nee(4) 28

contact andere cnvleden 18
locatie 4
onderwerpen 49
netwerken 11
anders,nl… 6

gemiddelde 
waardering Opmerkingen:

spreker 1  kwaliteit/keurmerken 56 4,52 goed georganiseerd, leuke workshops, leerzaam (6)
spreker 2  marktwerking 57 4,09 het uitlopen van de sprekers is jammer
spreker 3  Governamce in de zorg 56 2,96 heel interessant en bijzonder leuke afsluiting
spreker 4   VVTK enquete 51 3,78 organisatiebreed kan beter, maar blijft een specialisme, graag beamerpresentaties mailen

bij workshop  te weinig tijd, te veel op 1 middag (2)
spreker governance in zorg vind ik niet zo sprekend, alleen laatste stuk vond ik belangrijk

workshop 1 zelfsturende teams 32 4,09 thema kwaliteit is m.i. onvoldoende uit de verf gekomen, weinig pragmatisch
workshop 2 werklastmeting 29 4,10 governance was slecht, te veel eigen ego, totaal de plank missen voor deze groep mensen (2)
workshop 3 kleinschalig wonen/PGB 13 4,54 inspirerende sprekers en onderwerpen
workshop 4 WAI 28 3,89 Ik vond het al met al te abstract. Bekende constateringen, maar geen oplossingsrichting

ik stond niet op de lijst van de workshops (gaf een 3 voor vraag deze dag is met zorg georganiseerd)

leerzame dag 56 4,09
blij dat ik gekomen ben 56 4,20
goed kunnen netwerken 54 3,41
reader is prettig 49 3,84
inhoud reader is zinvol 46 3,63
volgende keer weer aanwezig 52 3,90

bekend met mijn vakbond.nl/zorg 54 4,28
kijk vaak op webpagina 54 3,44
weet waar LGB mee bezig is 55 3,38
bij vragen contact met LGB 53 3,72

verzorging koffie/thee/lunch goed 55 4,62
dag met zorg georganiseerd 54 4,44
ludieke afsluiting is prettig 52 4,58

Vragen tav CNV/LGB:

Tot slot:

     Evaluatie Themadag Kwaliteit van Zorgen, 21 september 2011

Beoordeling sprekers: van 1 tot 5

Beoordeling ìnhoud workshops:

Stellingen:

van deze dag op de hoogte gesteld via:

ben je actief lid?

wat is de voornaamste reden deelnemen?

 


