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In dit verslag zijn de hoofdpunten weergegeven. 
 
Kwartaalrapportage kwartaal 1 en 2 
Uit het punt personeelswerving blijkt dat Pieter van Foreest veel aandacht besteedt aan het behoud 
van medewerkers en het uitbreiden van contracten. Op de vraag van de CRT  waar dat uit blijkt 
geeft de directie aan dat er aandacht is voor gezondheid, arbeidsomstandigheden, uitbreiding van 
contracten en het eventueel effect op toeslagen, inkomstenbelasting e.d.. Alles met het doel dat 
medewerkers langer kunnen blijven werken. 

Procedure verbeter-/aandachtspunten 
Pieter van Foreest wil als organisatie zich continu blijven verbeteren. Een vast agendapunt in het 
overleg met de directeur is hoe om te gaan met de binnengekomen verbeter-/aandachtspunten. Om 
de procedure hiervan inzichtelijk te krijgen is de klachtenfunctionaris uitgenodigd. Zij licht toe dat er 
binnen drie dagen contact wordt opgenomen met de inzender om een juist beeld te krijgen en 
samen de mogelijkheden te bekijken om tot een oplossing te komen. Met goedkeuring van de 
inzender wordt contact opgenomen met een medewerker van de desbetreffende locatie/team. Vaak 
lost een gesprek met beide partijen en de komst van de klachtenfunctionaris, die onafhankelijk is, al 
veel op. Mocht er over een afdeling/team meerdere berichten binnenkomen wordt er nader 
onderzoek gedaan en intern besproken. Het belang van de cliënt staat voorop waarbij de 
klachtenfunctionaris altijd werkt naar een oplossingsgerichte oplossing. 
 
Ontwikkeling Volledig Pakket Thuis (VPT) 
De CRT is benieuwd naar de aanpak en invulling door Pieter van Foreest van het VPT. Het doel van 
VPT is om mensen langer thuis te laten wonen vanwege de toename van het aantal mensen op de 
wachtlijsten van de verpleeghuizen de komende jaren. De CRT adviseert om pakketten aan te 
bieden, afhankelijk van de locatie/het zorggebied en volgt deze ontwikkeling met een kritische blik. 
 
Beleid dag oktober 
De CRT wordt uitgenodigd voor een bespreking tijdens de beleid dag over het thema ‘Pieter van 
Foreest is er voor de kwetsbare ouderen’. 
 
Strandgoed Ter Heijde 
Strandgoed Ter Heijde draait weer volledig in Ter Heijde aan Zee. Het proces rondom de 
verbouwing wordt geëvalueerd.  

 
 


