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PREM resultaten 
In november 2020 hebben wij via de PREM vragenlijst 
Wijkverpleging de tevredenheid van onze cliënten 
laten meten. We zijn als organisatie enorm trots op de 
resultaten! Maar liefst 89,5% van de cliënten heeft de 
vragenlijst ingevuld. Hierdoor hebben we een goed 
beeld kunnen krijgen van onze zorg. Op de 9 
hoofdonderdelen is onderzoek gedaan; vaste 
zorgverleners, afgesproken tijden, wensen, leven, 
aandacht, gemak, deskundigheid, gezondheid en 
kwaliteit. Op alle 9 onderdelen scoort Nova Zorggroep 
van een 8,9 tot een 9,6. Dat is een hele mooie score! 
De hoogste score, namelijk een 9,6, is gegeven op de 
vragen “voelt u zich op uw gemak bij de 
zorgverleners” en “behandelen de zorgverleners u 
met aandacht”. Daarnaast scoren de onderdelen 
leven, gezondheid en kwaliteit allemaal een 9,5.  
 
De NPS is uitgekomen op +63. Dat is enorm hoog! De 
NPS score zegt iets over of cliënten onze organisatie 
zouden aanbevelen bij vrienden of familie. 68,75% 
van de cliënten zouden Nova Zorggroep zeker 
aanbevelen. Andere soortgelijke organisatie scoorde 
in 2019 een gemiddelde NPS van +31. Wij danken alle 
cliënten/naasten voor het invullen van de vragenlijst 
en streven ernaar deze mooie resultaten voort te 
zetten in 2021! 

 
 

Van Stichting naar BV 
Vanaf 1 januari 2021 is het definitief. Nova Zorggroep 
is van een stichting naar een Besloten Vennootschap 
gewijzigd. Dit heeft achter de schermen voor veel 
veranderingen en aanpassingen gezorgd, maar voor 
de zorg die wij aan u leveren verandert er uiteraard 
niets. Wel zullen er nieuwe zorgovereenkomsten, PGB 
overeenkomsten en zorgbeschrijvingen opgemaakt 
worden, omdat de vorige overeenkomsten zijn 
gesloten met de stichting. Wij zullen met iedereen 
waarvoor dit geldt contact opnemen en de te nemen 
stappen uitleggen en afronden.   

Vaccinaties tegen COVID-19  
Vanaf 8 januari starten de vaccinaties in de zorg. Eerst 
zullen de medewerkers en cliënten die zorg 
ontvangen in een intramurale setting (verpleeghuis, 
verzorgingshuis en ziekenhuis) aan de beurt zijn. 
Zodra wij op de hoogte worden gesteld door het 
Ministerie van VWS over wanneer de vaccinaties voor 
wijkverpleging gaan starten, zullen wij u op de hoogte 
stellen.  

Vertrek medewerkers 
We hebben in 2020 medewerkers mogen 
verwelkomen, maar ook afscheid moeten nemen van 
enkele medewerkers. Wij willen Ikram, Mimount en 
Kaouter danken voor hun inzet en wensen hun heel 
veel succes met hun voornemens in hun privé- en 
werksituatie. 

Aanstellen cliëntenraad 
In de zorg is er medezeggenschap nodig, omdat 
cliënten die zorg krijgen het vaak moeilijk vinden om 
aan te geven wat zij willen of onvoldoende gehoor 
vinden.  Een cliëntenraad is er om deze cliënten een 
stem te geven en op te komen voor hun belangen. 
Daarnaast draagt medezeggenschap bij aan betere 
zorg en dat is voor Nova Zorggroep zeer belangrijk.  

Vanaf 2021 zal er conform de nieuwe eisen van het 
ministerie van VWS een cliëntenraad worden 
opgestart. Hiervoor zoeken wij drie cliënten (of 
‘partners van’ of mantelzorgers) die zitting willen 
nemen in deze cliëntenraad. Bij interesse kunt u een 
mail sturen, met daarin uw motivatie en waarom u 
hiervoor geschikt bent, naar info@novazorggroep.nl 
o.v.v. aanmelding cliëntenraad. Wij nemen vervolgens 
contact op met de drie personen die deel gaan 
uitmaken van de cliëntenraad om de vervolgstappen 
door te nemen. 
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