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Inleiding 

Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gehouden en wordt een vragenlijst aan de aangesloten organisaties 

gestuurd om de mate van tevredenheid over de geleverde diensten te meten.  

Aan ons onderzoek hebben alle 15 organisaties, aangesloten bij FBPN meegewerkt. Een respons van 100%! 

 

De ambities van een patiëntenorganisatie (PO) sluiten niet altijd aan bij de financiële middelen die beschikbaar 

zijn. FBPN wil zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Daarom is zo veel mogelijk standaardisatie nodig om 

de kosten zo laag mogelijk te houden, maar ook wordt maatwerk geleverd. FBPN kan bovendien de diensten 

bieden zonder BTW te hoeven berekenen. Ook dat houdt de prijs laag.  

 

De cijfers 

Gevraagd is een ’rapport’ cijfer te geven voor de algehele dienstverlening van FBPN.  

 Het hoogste cijfer op een schaal van 1-10 is een 10 en het laagste is een 6,5 

 Gemiddeld is de score een mooie 8,6. Dit is 0,2 hoger dan vorig jaar 

 De medewerkers krijgen samen gemiddeld zelfs een 8,9! 

 Per afgenomen dienst is:  

124 x zeer goed gegeven  

92 x goed gegeven 

In 7 gevallen was er een incident en is daarom lager gescoord. Uiteraard is met de betreffende 

organisatie gesproken, zodat FBPN een misverstand uit de wereld kon helpen of een verbetering kon 

doorvoeren. 

 

Uit de gegeven scores blijkt dat de dienstverlening erg goed en efficiënt verloopt.  

 

Persoonlijke benadering door medewerkers 

De kracht van FBPN, zo blijkt uit de toelichtingen bij de cijfers die organisaties hebben gegeven, zit in de 

persoonlijke benadering. Het feit dat de PO een vast contactpersoon heeft wordt erg gewaardeerd. Vragen 

worden snel opgevolgd en ook de proactiviteit wordt genoemd. Men ervaart de medewerkers als toegewijd, 

betrokken en actief. Kortom: een professionele aanpak, efficiënt en effectief met een persoonlijke benadering. 

 

Inrichting van het werk 

Aangegeven wordt dat de werkzaamheden goed en efficiënt zijn ingericht. Vervanging bij afwezigheid wordt 

goed opgevangen. Rapportages worden op tijd aangeleverd. Het meeste werk verloopt soepel dankzij goede 

planningen door het bureau. Soms moet men wennen aan de standaardprocedures. Dit is vooral in het begin als 

de oude werkwijze omgezet moet worden naar de nieuwe. Is dit eenmaal gebeurd, merken organisaties dat het 

vaak zelfs een verbetering blijkt. 

 

Reden om bij FBPN diensten onder te brengen 

Er is vertrouwen dat het werk goed en snel wordt uitgevoerd. Vooral de mate van vooruit denken door de 

medewerkers krijgt veel lof. Ook de continuïteit (bij ziekte of vakanties) wordt genoemd. Men vindt het prettig 

dat het werk uit handen wordt genomen, zodat men zich op andere zaken kan richten. Aangezien het aantal 

vrijwilligers hier en daar terugloopt zouden diverse PO’s graag meer werk bij FBPN onderbrengen. Hun 

financiële positie laat dat niet altijd toe. 

 

Suggesties voor verdere ontwikkeling 

FBPN wil graag state of the art kunnen bieden en heeft ook gevraagd naar de wensen van de PO’s. Het 

belangrijkste vindt men: 

- Verdere benutting van digitaliseringsmogelijkheden: meer transparantie en directe toegang tot eigen 

documenten en systemen 

- Uitbreiding van de mogelijkheden moderne, sociale media  

- Scherp blijven waar nog kosten gereduceerd kunnen worden 
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Alle genoemde punten worden zeer ter harte genomen en ongetwijfeld weer leiden tot verbeteringen. 

 

Conclusie 

Al met al kan vastgesteld worden dat: 

 De aangesloten PO’s tevreden tot zeer tevreden zijn over de verleende diensten. De vaste 

contactpersoon, de continuïteit en effectiviteit worden veel genoemd waardoor men graag bij FBPN 

aangesloten is.  

 Meedenken, proactief, hoe het werk het beste ingeregeld kan worden wordt ook gewaardeerd.  

 Naarmate het secretariaat van FBPN meer betrokken is bij de inhoudelijke werkzaamheden (denk aan 

vergaderingen notuleren en actiepunten uitwerken e.d.) hoe gemakkelijker het is, zo blijkt, met de 

deelnemende organisatie (DO) mee te denken over mogelijkheden. 

 Voor sommige is het jammer dat er door nauwere samenwerking van DO’s onderling niet nog meer 

synergie is te halen.  

 Een andere belangrijke conclusie is dat FBPN moet blijven zoeken naar kostenreductie en innovatie.  

 

Al met al een mooi resultaat met opnieuw stof tot nadenken hoe het nog beter kan. 

 
 

Jos van Straten 

Bestuurslid contacten/belangenbehartiging DO’s 

 


