
 

2-maandsrapportage naam vestiging / locatie 

Rapportageperiode  maart / april  

Opsteller naam locatiemanager 

 

Terugblik           

 Hier geeft de manager op basis van het Dashboard een totaal oordeel over de resultaten die de manager tot dan toe heeft 

behaald. Door de ‘Terugblik’ met groen, geel of rood te kwalificeren maakt u het voor de bestuurder in één oogopslag duidelijk 

hoe u ervoor staat. Indien u de Terugblik als geel of rood kwalificeert dan graag een korte toelichting geven wat hiervan de 

belangrijkste oorzaken zijn. 

     

Vooruitblik          

 Hier geeft u aan of u de doelstellingen uit het jaarplan aan het eind van het jaar denkt te gaan realiseren. U geeft dus op basis 

van de stand van zaken én de activiteiten die u in de rest van het jaar nog gaat uitvoeren een management oordeel aan of u de 

doelstellingen uit het jaarplan gaat realiseren.Indien u de stand van zaken als geel of rood kwalificeert dan graag een korte 

toelichting geven wat hiervan de belangrijkste oorzaken zijn. 

 

Kansen en Risico’s         

 Hier geeft u aan wat de belangrijkste kansen en risico’s zijn voor het realiseren van de doelstellingen in het jaarplan of het 

meerjarenplan. Geef daarbij ook aan welke maatregelen u neemt om de kansen te verzilveren en de risico’s te beheersen. 

 

Bespreekpunten met Bestuurder 

 Hier kunt u aangeven welke punten u met de bestuurder in het voortgangsoverleg wil bespreken. Bijvoorbeeld als 

u additioneel budget wil aanvragen, als u wil spreken over de voortgang van het verbeterplan of als blijkt dat de 

werkdruk van de medewerkers te lange tijd te hoog is. 
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Financiën 

 

 

Kwaliteit van de Arbeid 

 

Clienttevredenheid & Kwaliteit van Zorg 

 

Omgeving & Markt 
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2% - 1,7%    4% - 3,2%   95% - 97%     6  -   3 25%-17%   

 

 

Toelichting Dashboard rapportage (verplicht bij geel/rood score in dashboard).  

 

 

 

 


