
Hoe ervaart u onze zorg?

Uw mening telt

Juli - September 2021

Wat vindt ú belangrijk? Dat is waar Avoord voor staat. Daarom blijven wij ons

voortdurend ontwikkelen en verbeteren. U helpt ons hierbij door uw ervaringen en tips

met ons te delen. 

 In dit overzicht zijn de resultaten van de afgelopen periode weergegeven

en ziet u welke verbetersuggesties zijn opgepakt. 

 

Uw meest positieve ervaring

Familie van een bewoner
woongroep PG De Willaert

''Bij sommige medewerkers zie ik echt

liefde voor het vak. Dat uit zich door een

omhelzing met moeder, een kus, speciale

aandacht of een dansje. Kleine moeite die

veel betekent!''

“Toen ik corona had en ik jarig was

hebben mijn kinderen met een

hoogwerker gezongen voor mij en alle

zusters stonden beneden te zingen.”

 

 

“Ik ben over het team zeer tevreden, het

woord excellent is zeker nog niet

voldoende. Jullie hebben een geweldig

team, wat mij opvalt bij jullie is dat

jullie allemaal verbonden voelen aan je

baan.”

 

“Dat ze hun persoonlijke ervaringen

met ons delen en betrekken bij de

zorg .”

Familie van een cliënt van Tijdelijk
Verblijf

Cliënt appartement Het Anbarg

Cliënt appartement Kloostergaard

U geeft Avoord een 8,2



Wat hebben we voor u opgelost afgelopen periode?

Verbetersuggesties

100-100

In hoeverre zou u ons aanbevelen

bij familie en vrienden?

De Net Promotor Score geeft aan hoe tevreden cliënten zijn

en of ze Avoord bij andere cliënten zouden aanraden.

Deze score ligt altijd tussen de -100 en 100. Hoe hoger het

getal, hoe positiever.

“Het wordt tijd voor nieuw meubilair.”

 

Medewerker Het Warm Hart De Willaert

“Dat er op de unit altijd iemand aanwezig

moet zijn, het gebeurt te vaak dat er

voldoende mensen zijn maar allemaal op 1

unit. als er iemand valt of iets nodig heeft is

er niemand op de andere unit.

 

Bewoner woongroep PG Het Anbarg

“Als het mooi weer is de bewoners mee

naar buiten nemen voor activiteiten, niet

alleen naar de geitjes en terug.”

 

Familie van een bewoner
woongroep PG Franciscushof

“Misschien iets meer gezamenlijke

activiteiten ik snap dat dat in deze tijd

moeilijk is.”

 

Cliënt zorgappartement
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