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Inleiding

Fijn dat je belangstelling hebt voor de WSV Zelfanalyse! 

Dit is een voorbeeld presentatie met een beknopt aantal dia’s. Van de thema’s maatschappelijk, 

organisatie, leren & verbeteren en persoonlijk hebben we als voorbeeld maatschappelijk en leren en 

verbeteren in deze rapportage meegenomen. Van de 34 vragen hebben we in deze rapportage 5 vragen 

als voorbeeld opgenomen. 

Voorbeeld



WSV Voorbeeldneemt deel aan de Pilot zelfanalyseom te kijken

waarhet WSV staat in haarontwikkeling. De uitkomstenvan de 

zelfanalysemakende sterke-en ontwikkelpuntenvan de WSV 

inzichtelijk.

Doel en programma
DOEL

• Voorstelronde

• Achtergrond

• Korte introductiewerkwijze

• Per thema de uitkomsten van de analysebespreken

• Indruk na bespreking

• Vervolg (afsprakenen acties)

Programma (28 Maart van 12:30-15:00)



Uitkomsten

Ontwikkelfase

Maatschappelijk
vraag 2-8

Organisatie
vraag 10-18

Leren en verbeteren
vraag 20-26

Persoonlijk
vraag 28-33

Ontwikkelen

Aandacht

Aan de slag!

Op orde

Top!  



Maatschappelijk



Maatschappelijk

V7: Het WSV werkt gestructureerd en goed samen 

met de samenwerkingspartners in het sociaal domein. 

We betrekken de samenwerkingspartners bij onze 

doelen, het maken van beleid en het uitvoeren 

daarvan.

Stelling



Maatschappelijk

V8: De rolverdeling en samenwerking tussen WSV en 

regio-organisatie/zorggroep is duidelijk en werkt naar 

tevredenheid.

Stelling



Cultuur van leren en
verbeteren



Cultuur van leren en verbeteren

V21: In onze samenwerking vertrouwen wij elkaar als 

persoon, verwijspartner en samenwerkingspartner.

Stelling



Cultuur van leren en verbeteren

V26: Onze besluiten verlopen soepel en duidelijk en 

men houdt zich aan de genomen besluiten.

Stelling



Samen kunnen we voor de 
patient zoveel meer betekenen 

dan alleen.

Wat maakt jou het meest trots/tevreden als het gaat
om jouw WSV?

We staan altijd voor 
elkaar klaar! 

Dat we de inwoners 
zolang mogelijk gezond 

houden

Dat iedereen als 
waardevol wordt gezien



Bedankt voor het 
lezen van deze

voorbeeld
presentatie!

Vragen?

Neem contact op met

Jan Kamp

06-51409386

Of

Eva van Steenbergen

06-18425567


