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Inleiding  

  

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Mienskipssintrum Leppehiem, daarna benoemd als 

Leppehiem. De status van de kwaliteitsdoelstellingen vanuit het kwaliteitsplan 2018 

worden hierin beschreven.   

Het kwaliteitsjaarverslag is een openbaar document en wordt op de website van 

Leppehiem gepubliceerd. Leppehiem brengt naast dit kwaliteitsververslag tevens een 

jaarrekening uit over 2019 en levert alle benodigde kerngegevens aan over het 

functioneren van de organisatie in Digi MV.  

  

  

Hoofdstuk 1   Ontwikkelingen Leppehiem  

  

In 2018 heeft Leppehiem besloten mee te draaien in de pilot Waardigheid en Trots op 

Locatie. In december 2018 is hiermee gestart door het doen van een organisatie scan, 

gebaseerd op de 8 thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De uitkomsten van 

deze scan zijn door de twee coaches van Waardigheid en Trots op Locatie besproken met 

de groep cultuurdragers en de interim bestuurder. Op basis van deze gesprekken is er 

vanuit de coaches de aanbeveling uitgegaan naar Waardigheid en Trots op locatie (WOL), 

om op Leppehiem te gaan starten met een kwaliteitstraject. Dit traject is in april 2019 

van start gegaan. Dit traject is in grote lijnen vooral gericht op het tot bloei brengen van 

persoonsgerichte zorg, meer aandacht voor welzijn van bewoners, het op orde brengen 

en houden van de veiligheid thema’s, het samen leren en verbeteren en voldoen aan de 

juiste personeelssamenstelling. Met de komst van de huidige bestuurder in september 

2019 is dit traject een gezamenlijk doel geworden en in een stroomversnelling gekomen.   

 

Leppehiem heeft in 2019 twee maal bezoek gehad van de Inspectie voor 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Na het tweede bezoek heeft de IGJ uitgesproken dat er 

goede vorderingen gemaakt zijn, dat er inmiddels grotendeels aan de gestelde eisen 

wordt voldaan en dat de IGJ vertrouwen heeft in het lerend vermogen van Leppehiem.  

De IGJ geeft aan dat de cliënten van Leppehiem liefdevolle en veilige zorg krijgen van de 

zorgverleners. De zorgverleners kennen de cliënten goed en betrekken andere 

zorgdisciplines bij de cliënten waar de zorg complexer wordt.  

De zorgverleners zijn bezig om de levensloop en informatie over de wensen en behoeften 

van de cliënten in kaart te brengen en zichtbaar te maken in de cliëntdossiers. De 

aangeboden activiteiten kunnen nog beter aansluiten op de individuele wens van de 

cliënt.  

Een aandachtspunt is nog het beter betrekken van de cliënten en/of 

cliëntvertegenwoordigers bij het opstellen van de doelen voor de zorg en de evaluatie 

daarvan.  
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitsbeleid  

  

Uitgangspunt: Kwaliteitsontwikkeling vindt vooral plaats in de samenwerking 

tussen bewoners/familie en zorgteams  

 

Bij Mienskipssintrum Leppehiem staat persoonsgerichte zorg centraal: wat heeft de 

bewoner en hun geliefden nodig om zich comfortabel te voelen? En deze 

persoonsgerichte zorg willen we van goede kwaliteit laten zijn.  

Onze visie op kwaliteit is dat wij net iets meer doen dan men verwacht. Dat doen we in 

een omgeving die veilig is. We vinden het gewoon om elkaar feedback te geven en we 

mogen al struikelend leren. Door met elkaar te leren, uit te voeren, te evalueren en bij te 

stellen, willen wij onze zorgverlening doorlopend verbeteren. 

Daar bij de bewoner wordt kwaliteit in de ultieme vorm ervaren. De zorgverleners die de 

zorg voor deze bewoner uitvoeren doen dit op een kwalitatieve goede en veilige manier. 

Mienskipssintrum Leppehiem ondersteunt en faciliteert de zorgverleners hierbij. We 

sluiten aan bij de praktijk situatie en vandaar uit ontwikkelen we altijd samen met 

zorgverleners beleid, getoetst aan de wettelijke kaders. We zijn terughoudend in het 

maken van beleidsstukken: wanneer we beleid ontwikkelen doen we dat alleen wanneer 

het ten dienste staat van concrete resultaten in de praktijk.  

Daarnaast maken we kwaliteitsbeleid samen met vertegenwoordigers van bewoners 

(Cliëntenraad) en vertegenwoordigers van medewerkers 

(Ondernemingsraad/Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad). Door middel van 

inspraak, samenspraak en ook tegenspraak bereiken we dat we de hoogst mogelijke 

kwaliteit kunnen bieden. We zijn transparant in onze manier van werken en leggen 

verantwoording af aan belanghebbenden.  

 

2.1.  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Persoonsgerichte zorg 

is onderdeel van het 

dagelijks werken (van 

taakgericht naar 

persoonsgericht) 

-Start programma “U woont 

nu hier” van Gerke de Boer  

- E-learning (start februari 

2019)  

- Aanstellen en training van 

interne ‘docenten’ voor het 

begeleiden van intervisie 

groepen 

- Start van intervisie groepen, 

gericht op programma “U 

woon nu hier” 

De organisatie is verdeeld in 3 

groepen. Groep 1 is gestart in 

februari 2019, groep 2 in 

september 2019. De laatste 

groep start in februari 2020. 

Het traject heeft de duur van 

een jaar voor elke groep.  

De verpleegkundige 

heeft een 

coördinerende rol in 

het persoonsgericht 

werken 

- Evaluatie en aanscherpen 

functiebeschrijving 

unitverpleegkundigen, gericht 

op de coördinerende rol 

binnen zorg en 

persoonsgericht werken 

De functie omschrijving is 

aangepast met een nieuwe 

benaming: Verpleegkundig 

Kwaliteitscoach. Deze is 

besproken met de 

verpleegkundigen. 

 Coaching verpleegkundigen 

door projectmanager Zorg en 

Welzijn 

De projectmanager Zorg en 

Welzijn is begonnen met het 

coachen van deze 

verpleegkundigen, samen met 

de coach vanuit WOL. 

In overleg met de 

verpleegkundigen en de coach 

WOL is er een ontwikkeltraject 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

samengesteld met een extern 

bureau voor de 

verpleegkundigen, welke start 

in maart 2020. 

  

2.2.  Wonen en Welzijn  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Aandacht voor 

levensvragen  

Bespreekbaar maken tijdens 

de intervisie modules van “U 

woont nu hier”.  

Deze vragen komen aan bod in 

de intervisies. Met name in 

module 6 familie en 

anticiperend rouwen, is wel de 

rode draad door het 

programma. Wie is de 

bewoner, hoe goed ken je de 

bewoner en zijn behoeften en 

wensen. Hoe ga je om met 

bijvoorbeeld dat iemand de 

wens heeft qua euthanasie.   

Familie participatie en 

vrijwilligers  

Ontwikkelen van beleid 

rondom Informele Zorg, zodat 

als module 6 van “U woont nu 

hier” aan de orde is, er 

voldoende kaders zijn om er 

mee aan de slag te gaan.   

Er is vrijwilligersbeleid. 

Daarnaast is er voor familie alle 

ruimte om deel uit te maken 

van het dagelijks leven van de 

bewoner.  

Schone kamer en 

gemeenschappelijke 

ruimtes.  

Met de huidige 

schoonmaakdienst zijn nieuwe 

afspraken gemaakt. Deze 

afspraken worden intensief 

gemonitord: Actie Hoofd 

receptie en schoonmaak. 

Er zijn nieuwe werkwagens 

voor de zorg aangeschaft en er 

zijn schoonmaakwagens 

aangeschaft voor de Algemene 

schoonmaak. Tevens hebben 

medewerkers een 

schoonmaakinstructie 

gekregen. 

Zinvolle 

tijdsbesteding en 

activiteiten 

Opleiding 

dagbestedingscoaches: start 

voorjaar 2019  

Er zijn 3 medewerkers opgeleid 

als dagbestedingscoaches.  

 Op basis van de individuele 

wensen (met meer aandacht 

voor levensvragen en 

zingeving) worden zinvolle 

tijdsbestedingsactiviteiten 

ontwikkeld. 

Dit heeft vertraging opgelopen. 

In 2020 worden zij verbonden 

aan de afdelingen, waardoor 

meer maatwerk op individueel 

niveau gemaakt kan worden. 

 De zorg krijgt extra tijd om 

ook uitvoering te geven aan 

deze activiteiten. Waarbij ook 

aandacht is voor avond 

activiteiten. 

Hier is budget voor 

aangevraagd en toegekend 

vanuit de Kwaliteitsgelden. 

Daardoor meer formatie in de 

avond aanwezig.  

 Het creëren van huiskamers 

voor dagbesteding dichtbij de 

afdeling (somatiek), zodat er 

een oplossing op maat en een 

Meer structuur in de dag en 

aanbod van zinvolle dag 

besteding voor de mensen die 

hiertoe niet zelf in staat zijn, of 

niet kunnen deelnemen aan de 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

zinvolle dag-invulling kan 

worden gerealiseerd. 

centrale activiteiten. In 2019 

zijn 2 huiskamers gerealiseerd. 

Maaltijden Zowel de keuken als het 

restaurant krijgen tijdelijk 

ondersteuning om zowel de 

beleving als de kwaliteit 

(gezond en gevarieerd) van 

de maaltijden te verbeteren. 

Er is meer aandacht voor 

sfeerbeleving en kwaliteit is 

verbeterd in 2019. Dit wordt 

verder doorontwikkeld in 2020. 

Huisvesting  In 2019 wordt een meer jaren 

huisvestingsplan opgesteld op 

basis van doelgroepenbeleid. 

Waarbij veiligheid, domotica, 

comfort en sfeervol wonen 

belangrijke kaders zijn. 

 

Dit wordt meegenomen in de 

plannen voor 2020.  

   

2.3 Veiligheid  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Instellen afdeling 

kwaliteitswerkgroepen 

 

Werkgroepen samenstellen: 

Praktijkverpleegkundige 

(voorzitter) 

(Unit)verpleegkundige, 

Verzorgende en helpende  

Hier is een proef mee gedraaid 

in het eerste half jaar. De 

opbrengst uit de teams was 

laag. In 2020 wordt bekeken 

hoe we Kwaliteit zoveel 

mogelijk op de afdeling in het 

dagelijks werk kunnen terug 

laten komen. De 

Verpleegkundig 

Kwaliteitscoaches en de nieuw 

te benoemen aandachtsvelders 

zullen hier een belangrijke rol 

in spelen. Daarnaast wordt in 

2020 de VVAR opgericht.  

Digitale 

samenwerking 

huisartsen en 

apotheek 

In samenwerking met de 

huisartsen en de apotheek 

willen we gaan werken met 

één geautomatiseerd systeem 

waarin het gehele proces van 

voorschrijven tot toediening 

geregistreerd kan worden. 

Vanwege de steeds verder 

gaande mogelijkheden is er een 

hernieuwde oriëntatie nodig op 

het meest geschikte 

(toepassing en financieel) 

systeem.  

 

2.4 Leren en verbeteren 

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Werkoverleggen Inplannen van 6 wekelijks 

werkoverleg 

Dit is ingevoerd: elk team heeft 

1x in de 6 weken teamoverleg. 

De verpleegkundigen hebben 

daarnaast 1x per maand een 

inhoudelijk verpleegkundig 

overleg. In 2020 gaat het 

overleg met de 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

Woonzorgondersteuners 

opgestart worden.  

Ontwikkelen van een 

visie op continu leren 

en verbeteren 

Q1 – P&O adviseur en 

Praktijkopleider 

Dit is meegenomen in de 

plannen voor 2020.  

Het verder 

vormgeven van het 

lerend netwerk  

Verkennen van de 

mogelijkheden van 

samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen van 

de drie organisaties 

Leppehiem, ’t Bildt en Hof en 

Hiem. 

Op bestuurlijk niveau is hier 

regelmatig contact over. 

Daarnaast is er fasegewijs 

begonnen met het gezamenlijk 

overleg op afdelingsniveau (staf 

afdelingen). Er is gestart met 

de afdeling P&O. In 2020 

worden hier ook de afdelingen 

ICT en Kwaliteit bij betrokken.  

 

2.5. Leiderschap, governance en management  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Uitvoeren van de 

organisatie wijziging 

In stelling brengen van het 

Leiderschapsteam, de 

Manager Zorg en Welzijn, hoof 

Huisvesting, Hoofd 

Receptie/Schoonmaak, 

teamhoofd Restaurant en 

teamhoofd Keuken.  

inmiddels is gebleken dat de 

voorgestelde organisatie 

structuur een te smalle basis 

heeft, waardoor er een 

ongezonde werksituatie met 

een te grote case load ontstaat. 

In 2020 wordt er een nieuw 

voorstel in kaart gebracht.  

Functie teamhoofd Restaurant 

is komen te vervallen.  

Hoofd Gastvrijheid stuurt 

schoonmaak, receptie en 

restaurant aan. 

De ondersteunende 

diensten (B&D) 

ontwikkelen op basis 

van de behoefte 

instrumenten om het 

primaire proces te 

ondersteunen. 

Hiertoe wordt minimaal twee 

keer per jaar bij het 

werkoverleg aangeschoven 

om de dienstverlening met de 

daarbij horende praktische 

afspraken te evalueren. 

De hoofden (huisvesting, 

keuken, facilitair) schuiven 

regelmatig aan bij  het LT.  

Raad van Toezicht  Voor 2019 worden er 

auditcommissies ingesteld 

waarbij RvT-leden samen met 

de functionarissen op het 

gebied van financiën, 

personeel en ontwikkeling en 

kwaliteit en veiligheid van 

zorg een paar keer per jaar 

overleg hebben.  

 

Dit heeft inmiddels 

plaatsgevonden en wordt in 

2020 gecontinueerd.  
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

Overleg met 

huisartsen en SOG 

Meer structuur in de 

frequentie van overleg 

aanbrengen.  

Er is jaarlijks een evaluatie 

gesprek. Deze heeft in 

december plaatsgevonden.  

Overleg met apotheek Meer structuur in de 

frequentie van overleg 

aanbrengen. 

Dit heeft drie keer 

plaatsgevonden in 2019, 

waarbij inhoudelijke processen 

op elkaar afgestemd worden. In 

2020 zal de apotheek ook 

inhoudelijk overleg met een 

afvaardiging van 

verpleegkundigen gaan voeren.  

  

2.6. Personeelssamenstelling  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Ontwikkelen van een 

strategisch 

personeelsplan 

Juiste 

personeelssamenstelling 

Formatietool is in 

ontwikkeling. Er een aanzet 

gemaakt om te komen tot 

goede basisroosters om zo de 

basisbezetting op orde te 

brengen.  

De inzet van de 

verpleegkundigen is 

uitgebreid naar de avonden 

en de weekenden.  

Om zorg en welzijn goed op 

elkaar af te stemmen hebben 

de huidige 

activiteitenbegeleiders een 

cursus gevolgd tot 

welzijnscoach. Zij zullen 

worden verbonden aan de 

afdeling, om zo samen met de 

contactverzorgenden en 

familie te kunnen kijken naar 

specifieke wensen en 

behoeften op het gebied van 

welzijn van onze bewoners. 

Ten behoeve van het welzijn 

van onze bewoners zijn twee 

huiskamers gerealiseerd en is 

de functie van 

woonzorgondersteuner 

ontwikkeld. Daar zijn is nieuw 

personeel op aangenomen en 

geschoold. Er is individuele 

coaching gestart door de 

coach van Waardigheid & 

Trots. Er is gestart met een 

organisatiebrede scholing van 

Gerke de Boer met ‘U woont 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

nu hier’. Ook is er gestart met 

het scholen van Helpenden in 

een gezamenlijk Op Stap-

traject.   

 Goede basisroosters die 

voldoen aan de zorgvraag 

De roosters zijn bijgewerkt op 

basis van de veranderende 

zorgvraag. De woonzorg 

ondersteuners zijn nu ook 

opgenomen in het rooster.  

 Er zal een plan opgesteld 

worden om Leppehiem (nog) 

aantrekkelijker te laten zijn 

als werkgever voor het 

huidige personeel, maar 

tevens voor nieuwe 

medewerkers.  

Er is gekeken naar de 

geboden arbeidsvoorwaarden, 

in de vorm van passende 

reiskosten. Er zijn achturige 

werkdagen gerealiseerd voor 

zorgpersoneel. Het functiehuis 

is ontwikkeld. De functie van 

woonzorgondersteuner is 

ontwikkeld en er zijn 

scholingsmogelijkheden 

aangeboden in de vorm van 

het BBL Helpende-traject en 

Maatschappelijk Verzorgende 

IG-traject. Aan alle 

Verzorgenden is de 

mogelijkheid geboden om een 

IG-traject te doen.  

 ‘Slimme’ werving Op 14 februari 2019 is een 

speeddate voor de functie van 

woonzorgondersteuners 

gegeven. Hier zijn ruim 90 

belangstellenden op af 

gekomen. Er zijn meerdere 

oriëntatiebanen aangeboden 

om mensen kennis te laten 

maken met werken in de 

zorg.  

Samenwerking in het 

team wordt opgepakt in 

de werkoverleggen  

Bespreekbaar maken wat er 

belangrijk is in de onderlinge 

samenwerking (per team). 

Hier is een begin mee 

gemaakt. Op de agenda van 

het teamoverleg is dit 

onderdeel structureel 

opgenomen. Het werken aan 

een veilige cultuur, waarin 

elkaar constructief feedback 

geven geïntegreerd is in het 

dagelijks werk, heeft tijd 

nodig. Dit wordt verder 

opgepakt in 2020, samen met 

de coach WOL.  

Basisbezetting op orde 

brengen conform de 

normen 

personeelssamenstelling 

Hierbij gaat het om 2 

personen aanwezig op de 

intensieve zorgmomenten 

Dit is gerealiseerd in 2019 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

(BW en de Serre) en het 

toezicht op de huiskamers 

Verpleegkundige 

aanwezigheid 

vergroten, met name in 

de avond, nacht en 

weekendsituatie 

Fasegewijs vergroten van de 

Verpleegkundige 

aanwezigheid.  

In 2019 is gerealiseerd dat er 

tussen 7.00 en 23.00 uur 

altijd een verpleegkundige 

aanwezig is. ’s Nachts wordt 

de verpleegkundige 

bereikbaarheid verzorgd door 

Thuiszorg het Friese Land. In 

2020 wordt er onderzocht of 

het wenselijk en haalbaar is 

om dit door verpleegkundigen 

van Leppehiem te laten doen. 

Daarnaast zal er in 2020 

gekeken worden hoe het 

effect van de inzetbaarheid 

van de verpleegkundigen 

vergroot kan worden.  

Inzet van de juiste 

formatie uren 

Door het gebruik van het 

Advisarismodel is er inzicht 

gekomen in de 

personeelsbezetting van 

Leppehiem op inzet WLZ 

zorg. Dit moet toegepast 

worden in de roosters.  

In de loop van het jaar is 

besloten om te gaan werken 

met de ZZP formatie tool. Op 

basis van de uitkomsten zal 

het rooster in 2020 aangepast 

gaan worden.  

Deskundigheid  Aan het eind van 2018 is aan 

de zorgmedewerkers het 

vakblad Nursing aangeboden 

zodat men ook van hieruit 

scholingen en e-learnings kan 

volgen en de deskundigheid 

op orde kan houden of 

vergroten.  

 

Dit is gerealiseerd. Hier wordt 

wisselend gebruik van 

gemaakt. In 2020 bekijken 

hoe we het gebruik hiervan 

nog meer kunnen stimuleren.  

 

2.7. Gebruik van hulpbronnen en informatie  

Onderdeel  Acties   Resultaat  

Aanschaf van een 

geautomatiseerd 

roosterprogramma  

In kaart brengen van de 

wensen versus de 

mogelijkheden van diverse 

systemen, zodat er een 

selectie gedaan kan worden.  

Dit is gerealiseerd in 2019. Er is 

een systeem uit gekomen 

welke voldoet aan de wensen 

van Leppehiem. In 2019 zijn de 

voorbereidingen voor de 

invoering hiervan gestart.  

Het (kwaliteits) 

handboek is 

gebruikers vriendelijk 

Aanschaf van een handig 

digitaal handboek met slimme 

zoekfunctie 

Dit wordt meegenomen in de 

plannen voor 2020. 
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Onderdeel  Acties   Resultaat  

Inzicht in het 

functioneren van ONS 

Evaluatie gebruik ONS in Q1 

+ opstellen ontwikkelplan 

verbetering ONS 

De benodigde verbeteringen 

binnen ONS zijn in kaart 

gebracht. Deels al besproken 

en doorgevoerd, deels 

meegenomen naar 2020. 

Implementatie 

CarenZorgt 

Het opstellen van een 

implementatie plan en 

aanschrijven van de eerste 

contactpersonen per afdeling.  

In 2019 is er een begin mee 

gemaakt. In 2020 volgen de 

laatste afdelingen.  

Management 

informatie systeem 

Management informatie 

uitbreiden naar wens van het 

LT 

De Controller voorziet het LT 

maandelijks van 

stuurinformatie. 
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Hoofdstuk 3 Verbetercyclus  

  

Het Kwaliteitsplan omvat alle plannen en verbeteracties voor Mienskipssintrum 

Leppehiem over dat jaar. Alle kwaliteit items van de diverse afdelingen en de het plan 

van aanpak vanuit het traject Waardigheid en Trots op locatie, komen hierin samen.  

Als input hiervoor zijn gebruikt: 

- Bevindingen van verpleegkundigen 

- Evaluaties van teams 

- Observaties Manager Zorg en Welzijn 

- Meelopen coach WOL 

- Scan Kwaliteitskader (december 2018) 

- Input uit de cliënt beoordelingen: er is intensief contact met de Cliëntenraad, waarbij 

signalen vanuit cliënten structureel onderwerp van de agenda is. De beoordeling op 

Zorgkaart Nederland op moment van schrijven is voor de locatie Leppehiem 7,9, met 

een aanbevelingsscore van 91%. Voor de thuiszorg van Leppehiem is dit een score 

van 8,1, met een aanbevelingsscore van 100%.  

Om deze acties en plannen te volgen wordt er per kwartaal in het Leiderschapsteam 

gekeken naar de stand van zaken omtrent de aandachtspunten die benoemd zijn in het 

Kwaliteitsplan. De zorginhoudelijke aandachtspunten worden gemonitord door middel van 

het doen van audits. In september is er een proef gestart met het auditen van elke 

afdelingen. Deze audits zijn gebaseerd op de 8 thema’s uit het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. De audits bestaan uit: 

- Meelopen van een dagdeel met de zorg 

- Gesprekken met zorgmedewerkers 

- Dossiercheck van Leefzorgplannen 

- Check op de diverse veiligheidsthema’s (zoals aftekenlijst medicatie, volgen van de 

hygiëne richtlijnen, zorgvuldig omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen) 

De bevindingen worden met de teams besproken en op basis daarvan gaat men aan de 

slag met een teamplan. Tevens vindt er een check plaats op de trends die zichtbaar 

worden (team overstijgende aandachtspunten). Dit vormt weer input voor het 

Kwaliteitsplan en jaarplan 2020. Daarnaast wordt in 2020 weer een herhaal scan 

uitgevoerd (als opvolging van de scan Kwaliteitskader van december 2018) om de 

voortgang te monitoren en waar nodig de plannen bij te stellen.  

Verder is de uitwisseling binnen het lerend netwerk met Zorgcentrum ’t Bildt te St. 

Annaparochie en Hof en Hiem te St. Nicolaasga op gang gekomen. Vanuit de diverse 

stafafdelingen vindt meer en meer uitwisseling van kennis plaats. Daarnaast wordt er 

met deze twee organisaties een gezamenlijk traject voor opleiding van niveau 3 IG 

medewerkers uitgevoerd. Op bestuurlijk niveau worden gesprekken gevoerd voor het 

intensiveren van de samenwerking op afdelingsniveau.  

 

 

 


