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1 Methodische verantwoording  

 

Naam organisatie Stichting Schutse Zorg Tholen 

Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens 

Naam organisatorische eenheid 

(OE) 

Schutse Zorg Tholen 

Scope Intramuraal: Verblijf en verblijf inclusief behandeling 

Extramuraal: Individuele zorg en dagactiviteiten 

Keurmerkschema PREZO VV&T keurmerkschema voor verantwoorde zorg & 

verantwoord ondernemerschap 2014 (01/07/14, versie 1) 

Soort audit Initiële audit 

Auditdatum 6 december 2016 

Auditoren - Dhr. J. Verveer (voorzitter) 

- Mevr. drs. I. Overweg-Adema (secretaris) 

- Mevr. drs. M.J. Meulmeester (auditor) 

- Dhr. D.H.D. Louter (auditor) 

Bijzonderheden - 

 

Het PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap 

(01/07/14, versie 1) bestaat uit de prestatieset van 15 prestaties, het beoordelings- en wegingskader. 

PREZO VV&T 2014 is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis 

(ouderenzorg), dat gebaseerd is op de landelijke normen voor Verantwoorde zorg en het bijbehorende 

Kwaliteitsdocument Verantwoorde zorg VVT 2012.   

 

Per prestatie kan een maximale score van 100 punten worden behaald. Voor iedere prestatie dient een 

minimale score van 70 punten behaald te worden om de prestatie te behalen. Om voor het PREZO 

VV&T gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. 
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Om voor het PREZO zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, is maximaal 1 niet-

behaalde prestatie geoorloofd. 

 

Het doel van de audit: 

 een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de 

prestaties, zoals geformuleerd in PREZO VV&T 2014 en de Handleiding Audit & Registratie PREZO 

VV&T 2014; 

 het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie; 

 erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en 

Verantwoord ondernemerschap. 

 

De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit 

vertegenwoordigers van partijen uit de sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit 

van de audits die door Perspekt verricht worden. 

 

De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen:  

CQ-resultaten, observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend 

wegingskader tot stand gekomen.  

 

De set toegestuurde instrumenten van Schutse Zorg Tholen is digitaal aan het auditteam aangeleverd. 

Voorafgaand aan de audit zijn verder geen aanvullende instrumenten opgevraagd. Tijdens de auditdag 

zijn diverse instrumenten geobserveerd of ingezien. De documenten zijn deels digitaal ingezien en 

deels zijn deze op papier ter beschikking gesteld. 
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2 Resultaten 

Prestaties INTRAMURALE ZORG: domeinen - pijlers - voorwaarde 1 

Prestatie 
CQ index 

Bevindingen 

auditteam 
Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking 

uitkomsten 

indicatoren 
P I V/B     

 

DOMEINEN   
Domein 1 Woon- en leefsituatie 

D 1 
De cliënt voelt zich thuis in zijn 

leefomgeving 
30 30 20 10 90 ja 

De appartementen van de cliënten en de gezamenlijke 

huiskamers van het kleinschalig wonen zijn overzichtelijk 

en verzorgd. De huiskamer van kleinschalig wonen is 
voorzien van biodynamische verlichting waardoor er een 
prettige en lichte woon/leefomgeving ontstaat. In de 
woonverblijven is een brandinstructie aanwezig waarop 
duidelijk is aangegeven hoe er in geval van brand moet 
worden gehandeld.  
 

De medewerkers identificeren zich met badges waarop 
hun naam staat vermeld. 
Op de psychogeriatrische afdeling wordt gewerkt met 
loopcirkels die met behulp van dwaaldetectie geactiveerd 

worden. Hiervoor wordt toestemming verleend middels 
het formulier ‘vrijheidsbeperkende Interventie’. In de 

gang van de psychogeriatrische afdeling is een 
reminiscentie ruimte ingericht. Deze is ook deels buiten 
doorgezet. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan verbeteren van de 

prestatie. 

Domein 2 Participatie 

D 2 
De cliënt ervaart voldoende 
mogelijkheden en ondersteuning in 
zijn sociale zelfredzaamheid 

30 30 20 20 100 ja 

Cliënten ontvangen maandelijks een activiteitenoverzicht. 

Dagelijks worden meerdere activiteiten aangeboden. 
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bijzondere  
(feest-)dagen zoals kerstmis en Sinterklaas, maar ook bij 
lokale, culturele activiteiten zoals bijvoorbeeld 
keutjesdag. Cliënten kunnen zelf aangeven of zij deel 
willen nemen aan een activiteit. Als cliënten niet meer 
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zelfstandig de activiteit kunnen bezoeken, worden zij 
begeleid naar de activiteit.  
Door het wegvallen van de zorghulp binnen de 
psychogeriatrische afdeling (a.g.v. bezuinigingen) wordt 
er meer gebruik gemaakt van mantelzorg. De 
mantelzorgcoördinator bespreekt de mogelijkheden met 

de familieleden. In het zorgplan wordt duidelijk 
beschreven wat de mantelzorger aan acties voor zijn/haar 
rekening neemt. Hierbij is er ook aandacht voor de  
(over-)belasting van de mantelzorger. 

Op de psychogeriatrische afdeling wordt momenteel een 
nieuwe benaderingsmethode voor psychogeriatrische 

cliënten geïmplementeerd. Deze methode is gebaseerd op 
de psychobiografie die de cliënt zelf (dus niet de familie) 
vertelt. Binnen de Schutse Zorg worden 6 medewerkers 
opgeleid in deze methodiek. 
V/B: De organisatie beschikt over een uitgebreid 
projectplan/beleidsplan ‘Samen doen / Positoos’. In dit 
verbeterplan is een duidelijke analyse aangetroffen en 

heeft de organisatie aantoonbaar gemaakt op 
systematische wijze te werken aan verbeteren. 

Domein 3 Mentaal welbevinden  

D 3 

De cliënt ervaart ondersteuning bij 
zijn levensinvulling gebaseerd op 
eigen identiteit, persoonlijke 
ontwikkeling, waarden en 
levenskeuzen 

30 30 20 10 90 ja 

Schutse Zorg heeft een Protestants Christelijke identiteit. 
Het geloof is een belangrijk onderdeel van het 
activiteitenprogramma. De pg-afdeling wordt wekelijks 
bezocht door de aan Schutse Zorg verbonden dominee. 
Tijdens deze bezoeken wordt veelal een verhaal verteld 
en worden gezamenlijk liederen gezongen. Alle 

deelnemers worden actief bij deze activiteit betrokken. 
Door het enthousiasme van de dominee worden de 
deelnemers ook uitgedaagd om mee te praten en mee te 
zingen. Een katholieke cliënt neemt ook deel aan deze 
activiteit en geeft duidelijk aan dat zij dit plezierig vindt. 

Wanneer een cliënt geen behoefte heeft aan gesprekken 

met de dominee wordt dit gerespecteerd. Er is ruimte 
voor ieders geloofsovertuiging.  
Tijdens de cliëntbespreking wordt aandacht besteed aan 
de wensen van de cliënt met betrekking tot reanimeren, 
beademing en operaties. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in het zorgdossier.   
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V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen en ontbreekt de wijze van 
monitoring. De organisatie heeft onvoldoende 
aantoonbaar kunnen maken dat zij op systematische 
wijze werkt aan het borgen van resultaten. 

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid 

D 4 
De cliënt ervaart een goed 
lichamelijk welbevinden 

30 30 20 10 90 ja 

Binnen Schutse Zorg wordt ten aanzien van de dagelijkse 
verzorging zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het 

dagritme van de cliënt. Medewerkers letten heel erg goed 
op wat cliënten prettig vinden en zorgen dat hier 

aandacht aan wordt besteed. Risico-inventarisaties op het 
gebied van medicatie, vallen, voeding, huidletsel, 
incontinentie en pijn worden aantoonbaar twee keer per 
jaar uitgevoerd. Daar waar een verhoogd risico wordt 

gevonden, worden doelstellingen in het zorgleefplan 
opgenomen. Bij een verhoogd risico op problemen met 
medicatie wordt een formulier ‘beheer eigen medicatie’ 
ingevuld. Mondzorg wordt in kaart gebracht via het 
Mondzorgformulier.  Het MDO wordt 2 keer per jaar 
gehouden. Hierbij zijn de Specialist ouderengeneeskunde, 
de eerstverantwoordelijk verzorgende of GVP, familie en 

zonodig andere paramedische disciplines aanwezig. In elk 
MDO wordt stil gestaan bij het onderdeel 'tevredenheid 
van de klant'. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen worden vastgelegd in 
het zorgleefplan en iedere maand worden de maatregelen 
geëvalueerd. Onafhankelijke toetsing vindt plaats door de 
aan de SVRZ verbonden BOPZ-arts. 

V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan verbeteren van resultaten. 

PIJLERS   

Pijler 1 Zorgleefplan 

P 1 

De cliënt beschikt over een eigen 
zorgleefplan dat in samenspraak 
en met zijn instemming tot stand 
is gekomen 

30 15 20 10 75 ja 

Binnen Schutse Zorg beschikken cliënten over een actueel 
en ondertekend zorgleefplan. Twee keer per jaar vindt 

evaluatie van het zorgleefplan plaats. 
Er wordt gewerkt met een digitaal zorgdossier (Nedap). 
Naast het zorgleefplan wordt gebruik gemaakt van een 
ADL-lijst. Een print van de ADL-lijst is aanwezig op de 
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kamer van de cliënt. Tijdens de audit hebben 
medewerkers onvoldoende aantoonbaar kunnen maken 
dat er een verbinding bestaat tussen de doelen en acties 
van het zorgleefplan en het dagelijks handelen. In de 
auditgesprekken bevestigen medewerkers dit ook. 
Informatie wordt op verschillende plaatsen vastgelegd. 

Hiermee loopt de organisatie risico. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 

systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

Pijler 2 Informatie en communicatie  

P 2 

De cliënt ervaart een goede en 
passende informatie over de voor 
hem belangrijke zaken en met de 

cliënt wordt adequaat 
gecommuniceerd 

30 30 20 10 90 ja 

De communicatie binnen Schutse Zorg is gebaseerd op 
persoonlijke relaties en onderling contact. Er is een goed 

en vertrouwd contact tussen medewerkers en cliënten. 
Cliënten zijn erg tevreden en dankbaar. 
De organisatie beschikt over een overzichtelijke website 
en heeft verschillende folders en brochures die aan de 
cliënten worden aangeboden. Afhankelijk van het product 
of de dienst waarvoor de cliënt in aanmerking komt 
worden de brochures verstrekt. Maandelijks ontvangen 

alle cliënten een activiteitenplanning. Deze informatie is 
duidelijk voor de cliënten. De organisatie maakt voor het 
uitvragen van cliëntervaringen gebruik van de site 
Zorgkaart Nederland. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 

systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

P 3 De cliënt voelt zich veilig 30 15 20 10 75 ja 

Schutse Zorg beschikt over een cliëntvriendelijk 

alarmeringssysteem. De duur waarbinnen de 
alarmopvolging plaatsvindt wordt centraal gemonitord. 
Richtlijnen m.b.t. handhygiëne en persoonlijke hygiëne 

zijn aanwezig binnen de organisatie maar zijn 
onvoldoende bekend bij medewerkers. In de praktijk zijn 
dan ook sieraden bij medewerkers aangetroffen. 
De medicatieveiligheid is nog niet goed op orde. 

Risicovolle medicatie wordt niet consequent dubbel 
afgetekend (Insuline) en de ruimte waarin de voorraad 
medicatie wordt opgeslagen was ten tijde van de audit 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/ARI%20(1).xlsx#RANGE!D47
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toegankelijk voor onbevoegden. Vanuit de aanpalende 
ruimte kon via en openstaande schuifdeur de medicatie 
opslagruimte worden betreden. 
De Schutse Zorg heeft een MIC-commissie. De bestuurder 
heeft zitting in deze commissie. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 

minimale analyse aangetroffen en ontbreekt de wijze van 
monitoring. De organisatie heeft onvoldoende 
aantoonbaar kunnen maken dat zij op systematische 
wijze werkt aan verbeteren van de prestatie. 

VOORWAARDEN    
Voorwaarde 1 Professionele medewerkers  

V 1 

De medewerker is deskundig en 
levert op een cliëntgerichte wijze, 
doeltreffend en doelmatig, een 
bijdrage aan kwaliteit van leven 
van de cliënt 

28 30 10 10 78 ja 

Schutse Zorg beschikt over een uitgebreid 
scholingsprogramma. Er wordt veel tijd besteed aan het 

zelf toetsen van de praktijkvaardigheden in het kader van 
de wet BIG. Momenteel worden vaardigheden binnen de 
organisatie veelal enkelvoudig getoetst. Het toetsen van 
katheteriseren wordt bijvoorbeeld niet direct 
gecombineerd met het toepassen van de Bladderscan. 
Medewerkers hebben een sterke intrinsieke motivatie om 

‘goed te willen doen’. Dit komt tot uiting in een 

persoonlijk benadering, taakvolwassenheid en 
cliëntgericht handelen. Systemen als het zorgleefplan 
worden hiervoor minder ingezet/benut. Dit maakt dat 
binnen de Schutse Zorg professioneel gedrag en 
gemaakte keuzes minder transparant zijn voor derden en 
daarmee minder goed te toetsen en te bewaken.  

Binnen de organisatie worden jaarlijks 
functioneringsgesprekken te houden. Vorig jaar is dit 
echter niet voor alle medewerkers gelukt door de zeer 
grote span of control van een leidinggevende. De 
verslagen van functioneringsgesprekken worden door de 
leidinggevenden bewaard in een eigen map. Als voordeel 

wordt genoemd dat leidinggevenden op deze manier altijd 

en snel de beschikking hebben over de informatie. Nadeel 
is dat de verslagen niet in de personeelsdossiers 
terugkomen. De personeelsdossiers zijn overzichtelijk en 
kennen allemaal dezelfde opbouw/inhoud. 
De Schutse Zorg werkt met een basisrooster voor de 
medewerkers. Daarnaast worden de openstaande 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/ARI%20(1).xlsx#RANGE!D47
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diensten ingepland. Hierdoor weten de medewerkers ruim 
van tevoren wanneer zij moeten werken. Met betrekking 
tot werken tijdens feestdagen kunnen de teamleden zelf 
aangeven welke wensen zij hebben. Dit heeft eigenlijk 
nog nooit tot problemen geleid.  
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 

minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

 

      
 

  

 

 

Prestaties EXTRAMURALE ZORG: domeinen - pijlers - voorwaarde 1 

Prestatie 
CQ index 

Bevindingen 

auditteam 
Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking 

uitkomsten 

indicatoren 
P I V/B     

 

DOMEINEN   
Domein 1 Woon- en leefsituatie 

D 1 
De cliënt voelt zich thuis in zijn 
leefomgeving 

30 30 20 10 90 ja 

Binnen de Schutse Zorg gaan medewerkers met respect 
om met de woon- en leefomgeving van cliënten. 
Medewerkers bellen aan bij de cliënt en spreken de cliënt 
aan met ‘u’. Alleen op verzoek van de cliënt wordt 
getutoyeerd. Er wordt gewerkt met kleine teams en het 

aantal medewerkers dat de cliënt bezoekt wordt beperkt. 
Hierop vindt centraal monitoring plaats. De medewerkers 
hebben toegang tot de woning middels een Clavisioloper 
of een tagsleutel van de woning. Cliënten verlenen 
hiervoor schriftelijk toestemming. Schutse Zorg beschikt 
over een gedragscode welke bekend is bij medewerkers.  
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 

minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan verbeteren van de 
prestatie. 

Domein 2 Participatie 

D 2 
De cliënt ervaart voldoende 
mogelijkheden en ondersteuning in 

30 30 20 10 90 ja 
De Schutse Zorg biedt middels diverse verenigingen een 
breed aanbod van activiteiten aan. Deze activiteiten 
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zijn sociale zelfredzaamheid worden georganiseerd in locatie Schutse Zorg maar zijn 
ook toegankelijk voor bewoners van het naast gelegen 
wooncomplex Vroonhof en voor belangstellenden uit de 
regio. Ook in woonzorgcomplex Vestehof worden 
activiteiten georganiseerd. Deze worden veelal door de 
bewonerscommissie georganiseerd. Schutse Zorg heeft 

hierbij alleen een faciliterende rol. 
Schutse Zorg beschikt daarnaast over een restaurant 
waar ook extramurale cliënten en ouderen uit de regio 
gebruik van kunnen maken en biedt diensten aan als 

tafeltje dekje en een boodschappenbus. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 

minimale analyse aangetroffen en ontbreekt de wijze van 
monitoring. De organisatie heeft onvoldoende 
aantoonbaar kunnen maken dat zij op systematische 
wijze werkt aan verbeteren van prestatie. 

Domein 3 Mentaal welbevinden  

D 3 

De cliënt ervaart ondersteuning bij 

zijn levensinvulling gebaseerd op 
eigen identiteit, persoonlijke 
ontwikkeling, waarden en 
levenskeuzen 

30 30 20 10 90 ja 

Binnen Schutse zorg is aantoonbaar aandacht besteed 
aan identiteit en zingeving. Zo worden diverse religieuze 
activiteiten georganiseerd en zijn in alle appartementen 
voorzieningen voor kerktelefoon aangebracht. 

Aantoonbaar wordt twee keer per jaar een risico-
inventarisatie uitgevoerd op het gebied van depressie. 
Daar waar een verhoogd risico wordt gesignaleerd zijn 
cliëntspecifieke doelen in het zorgleefplan vastgelegd. 
Afspraken m.b.t. reanimatie en wilsbeschikking zijn 
vastgelegd in het zorgdossier en worden ieder half jaar 
besproken. 

Om beter inzicht te krijgen in de belevingswereld en 
specifieke zorgbehoeften van cliënten die de dagopvang 
bezoeken, volgen een aantal medewerkers de training 
“psychobiografisch verpleegmodel” (Bohm).  
Schutse Zorg beschikt op over cliëntvertrouwenspersonen 

en neemt deel aan klachtencommissie Zeeland. 

V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

Domein 4 Lichamelijk welbevinden & gezondheid 

D 4 De cliënt ervaart een goed 30 30 20 10 90 ja Binnen Schutse zorg is serieuze aandacht voor de 
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lichamelijk welbevinden verschillende aspecten van lichamelijke gezondheid. Op 
het gebied van medicatie, vallen, voeding, huidletsel, 
incontinentie en pijn worden aantoonbaar twee keer per 
jaar risico-inventarisaties uitgevoerd. Daar waar een 
verhoogd risico wordt gevonden, worden doelstellingen in 
het zorgleefplan opgenomen. Bij een verhoogd risico op 

problemen met medicatie wordt een formulier ‘beheer 
eigen medicatie’ ingevuld. Mondzorg wordt in kaart 
gebracht via het Mondzorgformulier. 
Sinds langere tijd doet zich de situatie voor dat 

medewerkers niet altijd de beschikking hebben over 
actuele medicatie toedieningslijsten. Schutse Zorg heeft 

zich ingespannen om het medicatieproces conform ‘de 
veilige principes in de medicatieketen’ te laten verlopen 
maar is hierbij afhankelijk van andere partijen. De situatie 
is momenteel nog niet optimaal, maar de risico’s zijn 
bekend en beheerst. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 

onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan verbeteren van de 

prestatie. 

PIJLERS 
Pijler 1 Zorgleefplan 

P 1 

De cliënt beschikt over een eigen 
zorgleefplan dat in samenspraak 
en met zijn instemming tot stand 
is gekomen 

30 15 20 10 75 ja 

Binnen Schutse Zorg wordt gewerkt met een digitaal 
zorgdossier (Nedap) dat o.a. via een smartphone kan 
worden geraadpleegd en met een map bij de cliënt in de 

woning. Niet alle relevante cliënt informatie uit het 
zorgdossier kan namelijk via de smartphone worden 
ingezien. Daarnaast wordt ook nog gebruik gemaakt van 
een dagverzorgingsdossier. Deze verschillende onderdelen 
maken de coördinatie en het bewaken van het 
zorgverleningsproces ingewikkeld. Op korte termijn zal 

Schutse Zorg overstappen op een volledig digitaal 

systeem. Dit is een goede verbetering. 
Alle cliënten beschikken over een actueel en ondertekend 
zorgleefplan. Twee keer per jaar vindt evaluatie van het 
zorgleefplan plaats. Medewerkers hebben echter tijdens 
de audit onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat er 
een verbinding bestaat tussen de doelen en acties van het 
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zorgleefplan en het dagelijks handelen. In de 
auditgesprekken bevestigen medewerkers dit ook. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van de resultaten. 

Pijler 2 Informatie en communicatie  

P 2 

De cliënt ervaart een goede en 
passende informatie over de voor 
hem belangrijke zaken en met de 
cliënt wordt adequaat 
gecommuniceerd 

30 30 20 10 90 ja 

De communicatie binnen Schutse Zorg is gebaseerd op 

persoonlijke relaties en onderling contact. Er is een goed 
en vertrouwd contact tussen medewerkers en cliënten. 

Cliënten zijn erg tevreden en dankbaar. 
De organisatie beschikt over een overzichtelijke website 
en heeft verschillende folders en brochures die aan de 
cliënten worden aangeboden. Afhankelijk van het product 

of de dienst waarvoor de cliënt in aanmerking komt 
worden de brochures verstrekt. De organisatie maakt 
voor het uitvragen van cliëntervaringen gebruik van 
ervaring site Zorgkaart Nederland. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 

systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

Pijler 3 Cliëntveiligheid 

P 3 De cliënt voelt zich veilig GEEN 40 15 15 70 ja 

Binnen Schutse Zorg wordt aantoonbaar aandacht 
besteed aan cliëntveiligheid. Er worden op cliëntniveau 
een risico-inventarisaties uitgevoerd en er wordt in de 
praktijk afstemming gezocht met familie, huisarts en 
huishoudelijk hulp. Het medicatieverstrekkingsproces is 
kwetsbaar (zie D4) maar geborgd. Dit proces vergt echter 
wel extra oplettendheid en kennis van de professionals.  

De Schutse Zorg beschikt over een cliëntvriendelijk 
alarmeringssysteem. In de praktijk geven de cliënten aan 
zich veilig en goed ondersteund in die veiligheid te voelen, 

er is een vertrouwde en hechte band met de medewerkers  
Een uitdaging voor de organisatie ligt in het blijvend en 
kritisch aandacht houden voor (cliënt-)veiligheid. 
Zo worden temperatuurcontroles van de koelkast wel 

uitgevoerd maar niet geregistreerd bij de dagopvang en 
heeft de organisatie niet volledig kunnen aantonen dat zij 
haar medewerkers voldoende ondersteunt/faciliteert bij 
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het omgaan met risico’s. Bijvoorbeeld bij het omgaan met 
excretieproducten bij chemokuren. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen en ontbreekt de wijze van 
monitoring. De organisatie heeft onvoldoende 
aantoonbaar kunnen maken dat zij op systematische 

wijze werkt aan verbeteren van de prestatie. 

VOORWAARDEN  

Voorwaarde 1 Professionele medewerkers  

V 1 

De medewerker is deskundig en 
levert op een cliëntgerichte wijze, 
doeltreffend en doelmatig, een 
bijdrage aan kwaliteit van leven 
van de cliënt 

30 30 10 10 80 ja 

Schutse Zorg beschikt over een uitgebreid 

scholingsprogramma. Er wordt veel tijd besteed aan het 
zelf toetsen van de praktijkvaardigheden in het kader van 
de wet BIG. Momenteel worden vaardigheden binnen de 
organisatie veelal enkelvoudig getoetst. Het toetsen van 

katheteriseren wordt bijvoorbeeld niet direct 
gecombineerd met het toepassen van de Bladderscan.  
De medewerkers hebben een sterke intrinsieke motivatie 
om ‘goed te willen doen’. Dit komt tot uiting in een 
persoonlijk benadering, taakvolwassenheid en 
cliëntgericht handelen. Systemen als het zorgleefplan 

worden hiervoor minder ingezet/benut. Dit maakt dat 

binnen Schutse Zorg professioneel gedrag en gemaakte 
keuzes minder transparant zijn voor derden en daarmee 
minder goed te toetsen en te bewaken. Dit brengt risico’s 
met zich mee. 
Binnen de organisatie worden jaarlijks 
functioneringsgesprekken te houden. Vorig jaar is dit 

echter niet voor alle medewerkers gelukt door de zeer 
grote span of control van een leidinggevende. De 
verslagen van functioneringsgesprekken worden door de 
leidinggevenden bewaard in een eigen map. Als voordeel 
wordt genoemd dat leidinggevenden op deze manier altijd 
en snel de beschikking hebben over de informatie. Nadeel 

is dat de verslagen niet in de personeelsdossiers 

terugkomen. De personeelsdossiers zijn overzichtelijk en 
kennen allemaal dezelfde opbouw/inhoud. 
De Schutse Zorg werkt met een basisrooster voor de 
medewerkers. Daarnaast worden de openstaande 
diensten ingepland. Hierdoor weten de medewerkers ruim 
van tevoren wanneer zij moeten werken. Met betrekking 
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tot werken tijdens feestdagen kunnen de teamleden zelf 
aangeven welke wensen zij hebben. Dit heeft eigenlijk 
nog nooit tot problemen geleid.  
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 

systematische wijze werkt aan borgen. 

 

Prestaties INTRA- EN EXTRAMURALE ZORG: Voorwaarde 2 

Prestatie 
Bevindingen auditteam Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking 

P I V/B 
    

 

Voorwaarde 2.1 tot en met 2.7 Professionele organisatie 

V 2.1 

De organisatie draagt zorg voor 
samenhang en continuïteit in zorg 
en ondersteuning aan de cliënt 
zowel binnen als buiten de eigen 
organisatie 

40 30 15 85 ja 

Schutse Zorg maakt integraal onderdeel uit van de 

gemeenschap op Tholen. De organisatie heeft 
verschillende samenwerkingsverbanden met andere 
zorgaanbieders om de continuïteit van zorg- en 
dienstverlening te kunnen waarborgen. Zorgorganisatie 

Allévo wordt ingeschakeld wanneer de medewerkers bij 
bijzondere zorgvragen onvoldoende bekwaam zijn. Vanuit 

het verpleegkundig team van Allévo wordt dan een 
scholing aangeboden. Ook wordt er samengewerkt met 
Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), 
huisartsen, fysio- en ergotherapie en diëtiek. De 
samenwerking met de apotheek is een lastige, maar de 
organisatie heeft daarop binnen haar mogelijkheden 
maximaal invloed uitgeoefend.  

De betrokkenheid van de mantelzorgers wordt vastgelegd 
in het zorgdossier. Binnen Schutse Zorg wordt ook 
gebruik gemaakt van het Positoos-systeem waarmee de 

inzet van mantelzorg extra gestimuleerd wordt door een 
financiële incentive. 
V/B: In het verbeterplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen en ontbreekt de wijze van 

monitoring. De organisatie heeft onvoldoende 
aantoonbaar kunnen maken dat zij op systematische 
wijze werkt aan verbeteren van de prestatie. 
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V 2.2 

De organisatie biedt veilige zorg 
en ondersteuning in een veilige 
omgeving, door vakbekwame 
medewerkers en gericht op het 
ondersteunen van het algehele 
welbevinden van de cliënt 

40 30 15 85 ja 

De organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en kaders. 
In juli 2016 is binnen de organisatie een risico-
inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De 
rapportage hiervan is duidelijk en kent een 
onderverdeling tussen acties met een hoge en een 
middelhoge prioriteit. De punten met een hoge prioriteit 
zijn veelal aangepakt. De voortgang wordt per discipline 

gemonitord. Aan een overall-rapportage wordt nog 
gewerkt. 
In samenwerking met de verschillende brandweerkorpsen 

in de regio worden bedrijfshulpverlening-oefeningen 
georganiseerd. Er is bewust gekozen om niet alleen de 
brandweer van Sint-Annaland te betrekken omdat bij een 

calamiteit de capaciteit van dit korps te klein zal zijn. 
De controles op de tilmiddelen, (personen)liften, 
brandmiddelen en legionella worden gestructureerd 
uitgevoerd. Keuringsrapporten zijn aanwezig. Registraties 
zijn inzichtelijk. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 

onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

V 2.3 

De organisatie bereikt haar 
prestaties op basis van een 
strategie met een daaruit afgeleid 
beleidsplan 

40 30 15 85 ja 

Schutse  Zorg beschikt over een meerjarenbeleidsplan 
met een daaruit afgeleid jaarplan. Het jaarplan is 
gebaseerd op de Strategienota 2015-2020,  
Kwaliteitsontwikkelingen binnen de branche, Plan van 

Rijn “Waardigheid en trots”, Zorginkoop voorwaarden 
2016 en Schutse Zorg specifieke doelstellingen.  
Het jaarplan 2016 wordt periodiek geëvalueerd in het 
Managementteam en met de Raad van Toezicht. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 

onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 

systematische wijze werkt aan het borgen van resultaten. 
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V 2.4 

De organisatie betrekt op actieve 
wijze cliënten/verwanten en 
medewerkers bij de 
totstandkoming van besluiten 
(tenminste zoals in de wet 
benoemd) 

40 30 15 85 ja 

De organisatie beschikt over een ondernemingsraad en 
een cliëntenraad. Beide organen geven aan plezierig 
samen te werken met de bestuurder. Het overleg 
verloopt transparant en de beide raden geven aan tijdig 
betrokken te worden bij advies- en 
instemmingstrajecten. 
De raden werken met commissies die verschillende 

portefeuilles beheren. De OR en CR hebben voldoende 
scholingsfaciliteiten. 
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 

minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

V 2.5 
De organisatie heeft een werkend 
kwaliteitssysteem 

20 15 15 50 nee 

Schutse Zorg beschikt over een recent vernieuwd digitaal 
documentbeheersysteem. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar gemaakt dat zij ook beschikt 
over een werkend kwaliteitssysteem. Onduidelijk is welke 
analyses (MIC, MIM, klachten, zelfanalyse zorginkoop, 
uitkomsten, interne audits, etc.) de basis vormen van de 

verbeter-, borgingsplannen. Het cyclisch denken is 
binnen de organisatie nog onvoldoende ingevoerd. Er is 

weinig samenhang aangetroffen tussen de verschillende 
onderdelen van het kwaliteitssysteem. Een voorbeeld 
hiervan is terug te zien bij de plannen die in het kader 
van Waardigheid en Trots worden ingezet. Deze plannen 
zijn niet af te leiden uit de zelfanalyse zorginkoop. Het 

samen werken aan kwaliteit en de ondersteuning op 
managementniveau zijn hierbij een aandachtspunten.  
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

V 2.6 

De organisatie heeft bestuur en 
toezicht en het afleggen van 
verantwoording adequaat geregeld 
conform de Zorgbrede 
Governancecode en handelt 
hiernaar 

40 30 15 85 ja 

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben samen 

met cliëntenraad een bijeenkomst georganiseerd waarin 
de thema's voor de komende 5 jaar en de 
meerjarenbegroting aan de orde zijn gekomen. De Raad 
van Toezicht vergadert 6 keer per jaar met de 
bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de eigen 

werkwijze laten evalueren door een extern bureau.  
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
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minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 
onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen van resultaten. 

V 2.7 

De bedrijfsvoering van de 
organisatie ondersteunt het 
leveren van en sturen op de vooraf 
door de organisatie geformuleerde 
prestaties en is gericht op het 
doeltreffend en doelmatig inzetten 
van middelen 

40 30 15 85 ja 

Binnen Schutse Zorg is de bedrijfsvoering op orde. Door 
processen te optimaliseren en de bezetting kritisch te 
bekijken, worden de kosten en opbrengsten met elkaar in 

evenwicht gehouden. Dit is een punt van aandacht voor 
bestuurder en Raad van Toezicht.  
V/B: In het borgingsplan van de organisatie is een 
minimale analyse aangetroffen. De organisatie heeft 

onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat zij op 
systematische wijze werkt aan borgen. 
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3 Conclusie 3.1 Registratieadvies  

 

Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO VV&T 2014 

keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (01/07/14, versie 1) komt de 

organisatie in aanmerking voor het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg. Hiervoor zullen alle 15 

prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO VV&T zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking 

te komen, mag maximaal 1 prestatie niet behaald zijn. 

 

Schutse zorg Tholen heeft intramuraal 14 van de 15 prestaties behaald. Hiermee voldoet Schutse zorg 

Tholen aan het wegingskader van PREZO VV&T 2014 voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap, (01/07/14, versie 1). De scope van de audit is Intramuraal: Verblijf en Verblijf inclusief 

behandeling.  

De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef er met 

voldoende diepgang is getoetst. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van 

Perspekt om Schutse Zorg Tholen Intramuraal te voorzien van het PREZO VV&T zilveren keurmerk in 

de zorg. 

 

Schutse Zorg Tholen heeft extramuraal 14 van de 15 prestaties behaald. Hiermee voldoet Schutse zorg 

Tholen aan het wegingskader van PREZO VV&T 2014 voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap, (01/07/14, versie 1). De scope van de audit is Extramuraal: Individuele zorg en 

Dagactiviteiten.  

De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef er met 

voldoende diepgang is getoetst. Derhalve adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van 

Perspekt om Schutse zorg Tholen Extramuraal te voorzien van het PREZO VV&T zilveren keurmerk in 

de zorg. 
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3.2 Aandachtspunten voor volgende audit  

 

     Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan: 

 

 P1 Zorgleefplan (intramuraal/ extramuraal): Binnen Schutse Zorg is nog onvoldoende 

verbinding aantoonbaar tussen de doelen en acties van het zorgleefplan en het dagelijks 

handelen. Het zorgleefplan geeft nog onvoldoende sturing aan de dagelijkse zorgverlening. 

 P3 cliëntveiligheid (intramuraal): De medicatieveiligheid is nog niet goed op orde. Risicovolle 

medicatie wordt niet consequent dubbel afgetekend (Insuline) en de ruimte waarin de voorraad 

medicatie wordt opgeslagen was toegankelijk voor onbevoegden. Vanuit de aanpalende ruimte 

kon via en openstaande schuifdeur de medicatie opslagruimte worden betreden. 

 P3 cliëntveiligheid (extramuraal): De organisatie heeft niet volledig kunnen aantonen dat zij 

haar medewerkers voldoende ondersteunt/faciliteert bij het omgaan met risico’s. Bijvoorbeeld 

bij het omgaan met excretieproducten bij chemokuren. 

 V1 deskundigheid (intramuraal/extramuraal): Binnen de Schutse Zorg worden medewerkers 

gedreven door een sterke intrinsieke motivatie om ‘goed te willen doen’. Systemen als het 

zorgleefplan worden hiervoor minder ingezet/benut. Dit maakt dat binnen de Schutse Zorg 

professioneel gedrag en gemaakte keuzes minder transparant zijn voor derden en daarmee 

minder goed te toetsen en te bewaken. Dit brengt risico’s met zich mee. 

 V2.5 kwaliteitssysteem: Binnen de Schutse Zorg is het cyclisch denken nog onvoldoende 

ingevoerd. Er is te weinig samenhang tussen de verschillende onderdelen van het 

kwaliteitssysteem. 

 

Hier wordt door de auditor(en) ook naar gekeken als de desbetreffende prestatie niet standaard op het 

programma staat van de eerstvolgende audit. 
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3.3 Overzicht behaalde prestaties 

 

Onderwerpen  Intramuraal: wel/niet behaald  Extramuraal: wel/niet behaald 

 

Domeinen 

  

D 1. Domein woon- leefsituatie  Behaald  Behaald  

D 2. Domein participatie Behaald  Behaald  

D 3. Domein mentaal welbevinden  Behaald  Behaald  

D 4. Domein lichamelijk welbevinden & gezondheid Behaald  Behaald  

Pijlers  

P 1. Pijler zorgleefplan                             

P 2. Pijler communicatie en informatie 

P 3. Pijler cliëntveiligheid 

 

Behaald  

Behaald  

Behaald  

 

Behaald  

Behaald  

Behaald  

Voorwaarden   

V 1. Voorwaarde professionele medewerkers Behaald  Behaald  

V 2. Voorwaarde professionele organisatie  6 prestaties behaald   

1 prestatie niet behaald 

6 prestaties behaald  

1 prestatie niet behaald 

   

Totaal aantal prestaties getoetst en behaald  Getoetst: 15 prestaties 

Behaald: 14 prestaties  

Getoetst: 15 prestaties 

Behaald:  14 prestaties   
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Bijlage A  Formulier kerngegevens 

 
 

Intramuraal 

Naam organisatorische eenheid Schutse Zorg Tholen 

Indien relevant: onderdeel van stichting  

Verslagjaar 

Op welke peildatum en/of verslagjaar zijn de gevraagde 

gegevens gebaseerd? 

2015 

 

Wet langdurige zorg / Zorgverzekeringswet / WMO (gefinancierde zorg en diensten) 

Persoonlijke verzorging Ja  

Verpleging Ja  

Begeleiding Ja  

Behandeling Ja  

Verblijf  Ja  

Dagactiviteiten/ behandeling Ja  

VPT (volledig pakket Thuis) Nee 

Somatische aandoening / beperking Ja  

Psychogeriatrische aandoening / beperking Ja  

Psychiatrische aandoening / beperking Nee 

Lichamelijke handicap Nee 

Verstandelijke handicap Nee 

Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Nee 
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Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening 

Zijn er diensten of zorg gefinancieerd vanuit niet publieke 

middelen? 

Ja 

Indien van toepassing, graag toelichting geven Eigen bijdrage zorgverlening 

Cliënten  

Aantal cliënten op basis van een ZZP per peildatum 69 

Differentiëren naar ZZP: 

VV 0: 2 

VV 2: 1 

VV 3: 5 

VV 4: 9 

VV 5: 5 

VV 6: 20 

VV 7: 6 

VV 8: 1 

VV 5 BH: 11 

VV 6 BH: 4 

VV 7 BH: 3 

VV 8 BH: 1 

Eerstelijnsverblijf VV 10: 1 

Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis 

(VPT) per peildatum 

5 

Afdelingen  

Aantal afdelingen Aantal: 4 

Namen en zorgvormen: 

Nieuwland: SOM 
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Landzicht: SOM 

Meekrap: PG 

Moelenzicht: PG  

BOPZ-aanmerking 

Heeft de organisatorische eenheid een BOPZ aanmerking? Ja  

Opname 

Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar opgenomen? 17 

Overleden 

Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar overleden? 23 

Lengte wachtlijst 

Hoeveel cliënten staan op de wachtlijst (per peildatum)? 10 

Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Is er sprake van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg? 

 nee 

Laatste verslagjaar IGZ? 2014 en 2015 

Leveringsvoorwaarden 

Hanteert de organisatorische eenheid de Algemene Voorwaarden 

voor zorg (met verblijf en/of zonder verblijf) van ActiZ en BTN? 

Ja   

 

 

Gebouw 

Bouwjaar  Jaartal: 2005 

Renovaties  Jaartal: 

Ligging (bijv. woonwijk, centrum): Woonwijk 
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Identiteit 

Identiteit Protestants Christelijk 

Samenwerkingsverbanden 

Welke samenwerkingsverbanden heeft de organisatorische 

eenheid? 

SVRZ 

 

Personeel 

Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst 

per verslagjaar 

Personen: 209 

FTE: 89,4 

Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst 

per verslagjaar 

Personen: 20 

FTE: 4 

Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in 

loondienst per verslagjaar 

Personen: 12 

FTE: 1,44 

Verzuim van de personeelsleden in loondienst per verslagjaar Percentage incl. zwangerschap:   2,61 

Percentage excl. zwangerschap:  3,28 

Totaal aantal vacatures per verslagjaar 11 

Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures per verslagjaar 1 Manager zorg en wonen 

    

Diensten die zijn uitbesteed Systeembeheer ICT 

Aantal vrijwilligers per verslagjaar  

Bestuursstructuur 

Welke bestuursstructuur is op de organisatorische eenheid van 

toepassing? 

Raad van Toezicht model 

Hanteert de organisatorische eenheid de zorgbrede Governance 

Code? 

Ja  
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Innovatie 

Besteding van de organisatorische eenheid aan innovatie (% van 

de bedrijfsopbrengsten)   

Percentage: 

 

Medezeggenschap 

Heeft de organisatorische eenheid een (wettelijke) cliëntenraad? Ja 

 

Heeft de organisatorische eenheid een OR/ MR? Ja 

Heeft de organisatie op andere wijze medezeggenschap 

geregeld? 

nee 

Klachten 

Heeft de organisatorische eenheid een klachtenfunctionaris? Ja  

Heeft de organisatorische eenheid een onafhankelijke 

klachtencommissie? 

Ja  

 

Dit formulier is ingevuld door: 

Naam en functie Diana Moerland 

Datum 2-11-2016 

 

      

Extramuraal 

Naam Organisatieonderdeel Schutse Zorg Tholen 

Indien relevant: onderdeel van stichting  

Verslagjaar 

Op welke peildatum en/of verslagjaar zijn de gevraagde 

gegevens gebaseerd? 

2015 
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Wet langdurige zorg / Zorgverzekeringswet / WMO (gefinancierde zorg en diensten) 

Individuele verzorging Ja  

Verpleging Ja  

Begeleiding Ja  

Behandeling Nee 

Dagactiviteiten/ behandeling Nee 

VPT (volledig pakket Thuis) Ja  

MPT (modulair pakket thuis) Ja 

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening 

Zijn er diensten of zorg gefinancieerd vanuit niet publieke 

middelen? 

 Nee 

Indien van toepassing, graag toelichting geven  

Cliënten  

Aantal cliënten waaraan diensten worden geleverd per peildatum 126 

 

In zorg 

Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar in zorg 

gekomen? 

52 

Uit zorg 

Hoeveel cliënten zijn gedurende het verslagjaar uit zorg gegaan? ? 

Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Is er sprake van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg? 

 Nee 
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Laatste verslagjaar IGZ? 2014 en 2015 

Leveringsvoorwaarden 

Hanteert de organisatorische eenheid de Algemene Voorwaarden 

voor zorg (van ActiZ en BTN)? 

Ja   

 

 

Geografisch gebied (plaatsen/ wijken) 

Levering van diensten in plaatsen en wijken? Eiland Tholen en Sint Philipsland 

Samenwerking met intramurale voorziening(en)? Zorgcentrum de Schutse 

Identiteit 

Identiteit Protestants Christelijk 

Samenwerkingsverbanden 

Welke samenwerkingsverbanden heeft de organisatorische 

eenheid? 

 

 

Personeel 

Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst 

per verslagjaar 

Personen:     Zie intramuraal 

FTE: 

Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in loondienst 

per verslagjaar 

Personen:  

FTE: 

Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in 

loondienst per verslagjaar 

Personen:  

FTE: 

Verzuim van de personeelsleden in loondienst per verslagjaar Percentage incl. zwangerschap: 

Percentage excl. zwangerschap: 

Totaal aantal vacatures per verslagjaar  

Totaal aantal moeilijk vervulbare vacatures per verslagjaar  
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Diensten die zijn uitbesteed  

Aantal vrijwilligers per verslagjaar  

Bestuursstructuur 

Welke bestuursstructuur is op de organisatorische eenheid van 

toepassing? 

Raad van Toezicht 

Hanteert de organisatorische eenheid de zorgbrede Governance 

Code? 

Ja  

Innovatie 

Besteding van de organisatorische eenheid aan innovatie (% van 

de bedrijfsopbrengsten)   

Percentage: 

 

Medezeggenschap 

Heeft de organisatorische eenheid een (wettelijke) cliëntenraad? Ja  

 

Heeft de organisatorische eenheid een OR/ MR? Ja 

Heeft de organisatie op andere wijze medezeggenschap 

geregeld? 

 Nee 

Klachten 

Heeft de organisatorische eenheid een klachtenfunctionaris? Ja 

Heeft de organisatorische eenheid een onafhankelijke 

klachtencommissie? 

Ja  

Dit formulier is ingevuld door: 

Naam en functie Diana Moerland 

Datum 2-11-2016 
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Bijlage B  Auditprogramma 
 

Tijd  Programma en prestatie(s) Auditee Auditor 

08.30 – 09.00 Voorbespreking auditteam  Allen  

09.00 – 09.15 Nadere kennismaking met vertegenwoordigers  

van de organisatie 

P.W. Kok (Bestuurder),  

H. Aarnoudse (manager facilitaire dienst),  

R. v. t' Hof (cliëntenraad),  

A. Bolier (cliëntenraad),  

J. Hogendoorn (ondernemingsraad), 

 T. v.d. Klooster (ondernemingsraad),  

J. Aarnoudse (teamleider extramurale zorg), 

 C. v. Leeuwen (teamleidster 

intramuraal/wachtlijstbeheer), 

 L.v.Broekhoven (teamleidster intramuraal zorg en 

welzijn/praktijkbegeleidster),  

A. Moerland (kwaliteitsmedewerkster) 

Allen  

09.15 – 11.45 Beoordelen praktijk IM: 

D1 Woon- leefsituatie 

D2 Participatie  

D3 Mentaal welbevinden 

D1-D2-D3 

9:15 uur– 10.00 uur  

G. Lindhout  (verpleegkundige/EVV io). 

 

10.00 uur – 10:30 uur  

L. d. Graaf (GVP-er kleinschalig wonen)  

 

10:30 uur – 11:00 uur huiskamerbezoek afd. Meekrap 

Ds. Post  

 

11:00 uur – 11:45 uur zorgleefplanbespreking 

G. Lindhout (verpleegkundige/EVV io) 

T. Louter 

 

Rondgang 



(Concept) auditrapport Schutse Zorg Tholen van Stichting Schutse Zorg Tholen, St. Annaland, 6 december 2016, PREZO VV&T 2014 keurmerkschema voor Verantwoorde zorg en Verantwoord 

ondernemerschap 

 

31 

 

Tijd  Programma en prestatie(s) Auditee Auditor 

09.15 – 11.45 Beoordelen praktijk EM: 

D4 Lichamelijk welbevinden 

P1 Zorgleefplan 

P3 Cliëntveiligheid 

D4-P1-P3 

9:15 uur – 10.30 Bezoek locatie Vroonhof 

C. Rijsdijk (wijkverpleegkundige) 

 

10:45 uur – 11:30 uur Bezoek locatie Scheldeoord  

(24-uurs zorg) 

J. Aarnoudse (teamleider extramuraal)  

J. Verveer 

 

Rondgang 

09.15 – 11.45 Beoordelen praktijk IM: 

D4 Lichamelijk welbevinden 

P1 Zorgleefplan  

P3 Cliëntveiligheid 

D4-P1-P3 

9:15 uur – 10.15 uur  

M.v. Oudenaarde (GVP-er afd. Meekrap) 

 

10:15 uur – 10:45 uur 

H. Duijm (fysiotherapeute) 

 

10:45 uur – 11:15 uur 

I.Paddet (BOPZ Arts) telefonisch bereikbaar 

 

11:15 uur – 11:45 uur 

R. d. Witte (medicatiebeheerder) 

M. Meulmeester 

 

 

Rondgang 

09.15 – 11.45 Beoordelen registraties, instrumenten en 

verbetercyclus IM en EM:  

D1 Woon- leefsituatie  

D2 Participatie  

D3 Mentaal welbevinden 

D4 Lichamelijk welbevinden 

P1 Zorgleefplan 

P3 Cliëntveiligheid 

D1-D2-D3-D4-P1-P3  

OPROEPBAAR 

E. Wesdorp (EVV) 

 J. Aarnoudse (teamleider extramuraal)  

C. Rijsdijk (wijkverpleegkundige)  

 I. Overweg 

 

 

 

Praktijkruimte 

 

11.45 – 12.15 (voorlopige) Score en toelichting per auditor  Praktijkruimte 
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Tijd  Programma en prestatie(s) Auditee Auditor 

12.15 – 13.00 Bespreking auditteam/ voorlopige scores/ 

werklunch 

 Praktijkruimte 

13.00– 15.00 Beoordelen praktijk IM en EM: 

P2 Informatie en communicatie   

V1 Kwaliteit medewerkers  

V2.1 Samenhang in zorg en ondersteuning 

V2.2 Veiligheid  

P2-V1-V2.1   

13:00 uur – 14.00 uur 

 L. v. Broekhoven (teamleidster intramuraal zorg en 

welzijn/Praktijkopleider)  

E. Goedegebuure 

(activiteitengeleider/praktijkopleider) 

 

V2.2  

14:00 uur – 15.00 uur 

A. Hage (EVV-er/ MIC),  

N. Heijboer (preventiemedewerker/1e medewerker 

technische dienst)  

J. Verveer 

 

 

 

 

 

Rondgang 

13.00– 15.00 Beoordelen praktijk EM: 

D1 Woon- leefsituatie  

D2 Participatie  

D3 Mentaal welbevinden   

D1-D2-D3 

13.00- 14.00 uur Bezoek aan Vestehof 

J. Aarnoudse (teamleider extramurale zorg)  

 

14:15 uur –15.00 uur Bezoek aan Schutse Zorg 

(dagverzorging) 

E. Fase (AB-er) 

I. Overweg 

 

Rondgang 

13.00– 15.00 Beoordelen praktijk, registraties, 

instrumenten, verbetercyclus IM en EM: 

V2.4 Medezeggenschap  

 

Beoordelen registraties, instrumenten, 

verbetercyclus EM en EM: 

V2.4 

13.00 uur – 13.30 uur 

R. v. t' Hof (CR) 

A. Bolier (CR) 

 

13.30 uur- 14.00 uur 

T. Louter 

 

Praktijkruimte 
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Tijd  Programma en prestatie(s) Auditee Auditor 

P2 Informatie en Communicatie 

V1 Kwaliteit medewerkers  

V2.1 Samenhang in zorg en ondersteuning 

V2.2 Veiligheid  

J. Hogendoorn (OR),  

T v.d. Klooster (OR) 

 

P2-V1-V2.1-V2.2 

OPROEPBAAR 

V2.2 14:00 uur –14:30 uur  

H. Aarnoudse (manager facilitaire dienst)  

P2-V1-V2.1 14.30-15.00 uur 

C. v. Leeuwen (teamleider intramuraal)  

13.00– 15.00 Beoordelen praktijk, registraties, 

instrumenten, verbetercyclus IM en EM: 

V2.3 Strategie en beleid 

V2.5 Kwaliteitssysteem 

V2.6 Good Governance 

V2.7 Bedrijfsresultaten   

V2.3-V2.6-V2.7 

13:00 uur – 14:00 uur  

P.W. Kok (Bestuurder)  

N. Hogendoorn (administrateur) 

14.00 uur -14.15 uur 

Gesprek RVT Of bellen RvT 

 

V2.5 

14:15 uur – 15.00 uur 

A. Moerland (kwaliteitsmedewerker) 

M. Meulmeester 

 

Kantoor 

bestuurder 

 

Kantoor 

Kwaliteits-

functionaris 

15.00 – 15.30 (voorlopige) Score en toelichting per auditor  Praktijkruimte 

15.30 – 16.30 Evaluatie, beoordelen prestaties en voorbereiden 

eindgesprek  

 Praktijkruimte 

16.30 – 16.45 Eindgesprek P.W. Kok (Bestuurder),  

H. Aarnoudse (manager facilitaire dienst),  

R. v. t' Hof (cliëntenraad),  

A. Bolier (cliëntenraad),  

J. Hogendoorn (ondernemingsraad),  

Allen 
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Tijd  Programma en prestatie(s) Auditee Auditor 

T. v.d. Klooster (ondernemingsraad),  

J. Aarnoudse (teamleider extramurale zorg),  

C. v. Leeuwen (teamleidster 

intramuraal/wachtlijstbeheer),  

L.v.Broekhoven (teamleidster intramuraal zorg en 

welzijn/praktijkbegeleidster), 

 A. Moerland (kwaliteitsmedewerkster) 

16.45 – 17.00 Evaluatie auditteam  Allen 
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Bijlage C  Indicatoren  

 
Indicatoren Verantwoorde zorg 

                    

  
Intramuraal Extramuraal 

Score VV Score PG   Score ZT 

Op dit blad vult u de (ruwe) CQ score in uit het overzicht van het meetbureau. De 
scores worden ingevuld in de vet omlijnde cellen, de andere velden zijn beveiligd. 
S.v.p. invullen met twee decimalen achter de komma. Bij de CQ-indicatoren wordt 
direct het aantal bijbehorende punten (= PREZO score) getoond en evt. het 
gemiddelde. 
Om de inhoud van een cel te wissen gebruikt u de delete toets.  

score 
prestatie-
overzicht 

PREZO 
punten 

score 
prestatie-
overzicht 

PREZO 
punten 

gemiddeld 
score 

prestatie-
overzicht 

PREZO 
punten 

  Kwaliteit van leven               

  1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid               

CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Smaak 3,7 30 - - 30 - - 

CQI 1.1 Ervaringen met maaltijden: Sfeer   GEEN 3,75 30 30 - - 

  2. Woon- en leefsituatie               

CQI 2.1 Omgaan met elkaar 3,92 30 3,23 30 30 - - 

CQI 2.2 Gastvrijheid: Ervaringen met schoonmaken 3,71 30 3,77 30 30 - - 

CQI 2.3 Gastvrijheid: Ervaringen met inrichting 4 30 4 30 30 - - 

CQI 2.4 Gastvrijheid: Ervaren privacy 4 30 4 30 30 - - 

  3. Participatie               

CQI 3.1 Zinvolle dag 3,96 30 3,54 30 30 - - 

  4. Mentaal welbevinden               

CQI 4.3 Respect voor mensen: Ervaren bejegening 3,87 30 3,51 30 30 3,54 30 

CQI 4.5 
Effect van zorg op iemands leven: Ervaringen met (lichamelijke) 
verzorging 

- - - - - 3,3 30 

  Kwaliteit van de zorgverleners               

  5. Kwaliteit van de zorgverleners               

CQI 5.1 Ervaren beschikbaarheid personeel 3,82 30 3,15 20 25 - - 

CQI 5.4 Ervaren kwaliteit personeel 3,92 30 3,54 30 30 3,61 30 

  Kwaliteit van de zorgorganisatie               
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  6. Kwaliteit van de zorgorganisatie               

CQI 6.1 Ervaren inspraak 3,95 30 3,51 30 30 3,29 30 

CQI 6.2 Ervaren informatie 4 30 3,71 30 30 3,72 30 

CQI 6.3 Pliot aanbevelingsvraag - - - - - - - 

  Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid               

  7. Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid               

CQI 7.5 Ervaren veiligheid 3,89 30 - - 30 - - 
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Bijlage D  Instrumentenoverzicht 
 

Algemeen 
Registraties en/of instrumenten 5 weken voor de audit aan 

iedere auditor verstrekt.  

Organisatie 
beschikbaar 

Auditor 
aangetroffen 

Ingevuld formulier kerngegevens X X 

Ingevulde ARI  X X 

Inzicht in de wijze van Verbeteren en borgen/ resultaten m.b.t. de 

prestaties  
X X 

Jaarplan/activiteitenplan  X X 

Organogram  X X 

Registratie en opvolging van uitkomsten (geldige en gevalideerd) 

cliëntervaringsonderzoek 
X X 

Maatschappelijke verantwoording (conform vigerende eisen) X X 

Informatiemateriaal (flyers, brochures e.d.) voor (potentiële) cliënten X X 

Registratie en opvolging van klachten/complimenten en ongenoegens 

cliënten 
X X 

Registratie en opvolging van incidenten (cliënten en medewerkers) X X 

Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar) X X 

Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: 

-      periodieke veiligheidscontrole 

-      brandpreventie (inclusief periodieke oefening) 
X X 

 

Domeinen 
Registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit 

beschikbaar 

Verplichte registraties & instrumenten 

Organisatie: 
beschikbaar 

Auditor: 
aangetroffen 

      

10% (minimaal 10 en maximaal 50) zorgleefplannen X X 

Verslaglegging MDO/ cliëntbespreking/ evaluatiegesprekken X X 
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Domein 1 woon- leefsituatie 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. de 

woon/leefsituatie 
X X 

Inventarisatie van wensen en behoeften woon/leefsituatie bij 

individuele cliënten blijkt uit zorgleefplannen 
X X 

Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: 

- legitimatie medewerkers 

- sleutelbeheer / sleutelafgifte 

- functioneren alarm/ alarmopvolging 

- valpreventie (bijv. eisen/suggesties inrichting en afwezigheid 

drempels) 

X X 

Privacyafspraken X X 

    

 Domein 2 Participatie 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. participatie X X 

Inventarisatie van wensen en behoeften participatie- dagbesteding van 

individuele cliënten blijkt uit zorgleefplannen 
X X 

Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten 

van cliënten: 

- inzage zorgleefplan 

- opstellen, evalueren en bijstellen zorgleefplan 

- wettelijke vertegenwoordiging / mentorschap / curatele 

- wilsonbekwaamheid 

- inspraak en medezeggenschap  

X X 

Informatie(materiaal), afspraken en communicatie cliënten m.b.t. 

(dagbesteding-/recreatie)activiteiten (intern en extern)  
X X 

  

  Domein 3 Mentaal welbevinden 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. mentaal 

welbevinden 
X X 

Inventarisatie van wensen en behoeften mentaal welbevinden van 

individuele cliënten blijkt uit zorgleefplannen 
X X 
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Risicosignalering en –opvolging m.b.t. mentaal welbevinden 

- depressie 

- probleemgedrag 
X X 

Afspraken en opvolging m.b.t. ethische en levensbeschouwelijke 

vraagstukken: 

- wel/niet reanimeren 

- geestelijke zorg 

- kerkdiensten 

X X 

Beschikbaarheid - aandacht geestelijke zorg X X 

      

Domein 4 Lichamelijk welbevinden 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. lichamelijk 

welbevinden en gezondheid 
X X 

Uitkomsten vigerende zorginhoudelijke metingen X X 

ZLP met inventarisatie en afspraken rondom lichamelijk welbevinden X X 

Risicosignalering en –opvolging op individueel cliëntniveau 

- medicijnen 

- mobiliteit, vallen 

- voeding, SNAQ,  

- incontinentie 

- huidletsel 

- mondzorg 

X X 

Beschikbaarheid / interactie (interne en/of externe) deskundige(n) 

zoals:  

- huisarts/ specialist ouderengeneeskunde 

- verpleegkundige / verpleegkundig team 

- vertrouwenspersoon 

X X 

Psychosociale of gedragsinterventie (voorafgaand aan de inzet van 

psychofarmaca) 
X X 

Beschikbaarheid relevante en actuele verpleegtechnische protocollen X X 

Incidentenregistratie en opvolging (corrigerende en preventieve 

maatregelen) 
X X 
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Pijlers 
Registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit beschikbaar 

Verplichte registraties & instrumenten 

Organisatie: 

beschikbaar 

Auditor: 

aangetroffen 

Pijler 1 Zorgleefplan 

10% van de ZLP met een minimum van 10 dossiers met relevante informatie 4 

domeinen 
X X 

Afspraken m.b.t. zorgleefplan (inhoud en systematiek)  X X 

Zorgleefplannen in samenspraak en met instemming van cliënten: 

- actueel indicatiebesluit 

- contactpersoon 

- persoonlijke mogelijkheden en beperking m.b.t. 4 domeinen 

- prognose gezondheidssituatie 

- samenhangende risico’s 

- passende professionele inzet en maatregelen 

- eindverantwoordelijkheid medisch proces 

- betrokkenheid disciplines 

- evaluaties en opvolging 

 

én indien van toepassing 

- wettelijke vertegenwoordiging 

- mate van wils(on)bekwaamheid 

- opnamegronden (o.a. BOPZ) 

- toezicht PG cliënt 

- uitvoeringsverzoeken  

- wilsverklaringen (zoals niet- reanimatie verklaring) 

X X 

Structurele en periodiek ZLP besprekingen/ cliëntbesprekingen/ MDO X X 

Ondertekende zorg- dienstverleningsovereenkomst/ leveringsvoorwaarden 

waaronder 

- informatie en procedures rondom opname incl. wachttijd 

- informatie uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) 

- communicatie en overleg met cliënt  

X X 

Beschikbaarheid en afspraken eindverantwoordelijkheid (interne en / of 

externe) deskundige(n): 

- huisarts /specialist ouderengeneeskunde 
X X 
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Afspraken met sociaal netwerk (w.o. mantelzorgers en vrijwilligers) 

- afstemming/ coördinatie inclusief evaluatie zorgverlening en diensten 
X X 

    

 Pijler 2 Informatie en communicatie 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. informatie en 

communicatie 
X X 

Informatie(materiaal) voor cliënten (in brochures en/ of digitaal via website) 

en communicatie met cliënten: 

- individueel zorgleefplan 

- zorgverleningsovereenkomst/ leveringsvoorwaarden 

- bescherming persoonsgegevens 

- inrichting appartement 

- procedure indicatie 

- toegang appartement/ overeenkomst sleutels 

- opname incl. wachttijd 

- bereikbaarheid 

- uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) 

- veiligheid (o.a. brand, inbraak, persoonlijke bezittingen) 

- klachtenprocedure/ vertrouwenspersoon 

- inspraak en medezeggenschap 

X X 

Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten van 

cliënten: 

- inzage zorgleefplan 

- opstellen, evalueren en bijstellen zorgleefplan 

- wettelijke vertegenwoordiging / mentorschap / curatele 

- wilsonbekwaamheid 

- inspraak en medezeggenschap  

X X 

Informatievoorziening en afspraken rondom ethische / levensbeschouwelijke 

vraagstukken (reanimatie, euthanasie, palliatieve sedatie, e.d.) 
X X 

  

  Pijler 3 Cliëntveiligheid 

Uitkomsten en opvolging cliëntervaringsonderzoek m.b.t. cliëntveiligheid X X 
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Structurele en periodieke risicosignalering en -opvolging 

- fysieke veiligheid (woon/leefomgeving, inbraak, brandveiligheid, 

hulpmiddelen, voedselveiligheid) 

- periodieke veiligheidscontroles 

- sociale veiligheid (eenzaamheid, ouderenmishandeling, vrijheidsbeperking, 

grensoverschrijdend gedrag) 

- emotionele veiligheid (depressie) 

X X 

Structurele en periodieke risicosignalering en -opvolging 

- medicijnen (eigen beheer, polyfarmacie) 

- mobiliteit, vallen 

- voeding, SNAQ,  

- incontinentie 

- huidletsel 

- mondzorg 

X X 

Medicatie/ distributiebeleid incl afspraken apotheek/ veilige principes X X 

Infectiepreventie beleid (o.a. NORO, MRSA, legionella) / opvolging/ middelen/ 

instructie/ controle persoonlijke hygiëne 
X X 

Structurele registratie en opvolging van incidenten (preventieve en 

corrigerende maatregelen) 
X X 

Structurele registratie en opvolging van klachten X X 

Inventarisatie van wensen en behoeften veiligheid appartement/veilig voelen 

van individuele cliënten  
X X 

Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals: 

- beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.) 

- formularium geneesmiddelen 

- incontinentiemateriaal 

- (goedgekeurde) tilliften 

- vrijheidsbeperkende hulpmiddelen 

- hoog-/laagbedden 

X X 

Registratie afgifte sleutels/ toegangsregistratie X X 

Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én  

afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in ZLP   
X X 
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Voorwaarden 
Registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit beschikbaar 

Verplichte registraties & instrumenten 

Organisatie: 

beschikbaar 

Auditor: 

aangetroffen 

Voorwaarde 1 Professionele medewerker 
Afspraken en naleving  

- aanspreekvorm/bejegening 

- privacy / toegang appartement 

- omgaan persoonlijke eigendommen 

- gegevensbeheer 

X X 

Informatie en afspraken m.b.t. personeel: 

- klachtenregistratie & opvolging medewerkers 

- registratie en opvolging incidenten medewerkers 
X X 

Afspraken m.b.t. vrijwilligers 

- rechten en plichten 
X X 

Personeelsdossiers waaruit blijkt: 

- opleidingsniveau en deskundigheid medewerkers 

- functioneringsgesprek / jaargesprek/ persoonlijk ontwikkelingsplan 
X X 

Kennis en vaardigheden rondom periodieke risicosignalering en -opvolging 

- medicijnen, vallen e.d. 
X X 

Capaciteitsplanning aantal en niveau medewerkers op basis van aard en 

omvang cliëntenpopulatie 
X X 

Beschikbaar/ oproepbaar (interne en/of externe) deskundige(n)/ disciplines 

zoals:  

- huisarts/ specialist ouderengeneeskunde 

- verpleegkundige / verpleegkundig team 

- vertrouwenspersoon 

X X 

Periodieke praktijktoets of scholing/ BIGregister/ inzicht bekwaamheden per 

eenheid 
X X 

Raamovereenkomsten met huisartsen/ uitvoeringsverzoeken X X 

Vigerende verpleeg-/ vaktechnische protocollen (beschikbaar/ actueel/ bekend) 
X X 

    

 Voorwaarde 2 Professionele organisatie 
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Voorwaarde 2.1 De organisatie draagt zorg voor samenhang en continuïteit in zorg en 

ondersteuning aan de cliënt zowel binnen als buiten de eigen organisatie 

Samenwerking sociaal netwerk, buurt, gemeente, woningbouw, ZH e.d. X X 

Coördinatie en continuïteit van: 

- zorg 

- beschikbaarheid van arts, verpleegkundige 
X X 

Voorwaarde 2.2 De organisatie biedt veilige zorg en ondersteuning in een veilige omgeving, 

door vakbekwame medewerkers en gericht op het ondersteunen van het algehele welbevinden 

van de cliënt 

Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: 

- actueel calamiteitenplan/ -oefening en evaluatie 

- periodieke veiligheidscontroles 

- BHV organisatie (scholing en aanwezigheid) 

- periodieke controle installaties/ onderhouds- of keuringsrapport 

- periodiek controle van (hulp)middelen (o.a. tillift, rollator) / onderhouds- of 

keuringsrapport 

- infectiepreventie: o.a. NORO virus, MRSA en Legionella 

- Arbo en RI&E (o.a. fysieke en psychische belasting) 

- informatiebeveiliging (WBP) en ICT 

- incidentenregistratie en -opvolging 

X X 

Voorwaarde 2.3 De organisatie bereikt haar prestaties op basis van een strategie met een 

daaruit afgeleid beleidsplan 

Strategie en beleid: 

- beleidsplan/ kadernota 

- betrokkenheid medewerkers 

- overleg en communicatie 

- sturingsgegeven 

- verslaglegging 

X X 

Voorwaarde V 2.4 De organisatie betrekt op actieve wijze cliënten/verwanten en medewerkers 

bij de totstandkoming van besluiten (tenminste zoals in de wet benoemd) 

Afspraken en opvolging m.b.t. medezeggenschap: 

- cliëntenraad/ klantenpanels 

- ondernemingsraad/ medezeggenschapsraad 
X X 

Voorwaarde V 2.5 De organisatie heeft een werkend kwaliteitssysteem 
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Beschikbaarheid (interne en/ of externe) deskundige(n):  

- klachtenfunctionaris 

- klachtencommissie 

- vertrouwenspersoon 

X X 

Kwaliteitssysteem/-cyclus: 

- uitkomsten tevredenheidsonderzoeken- indicatoren 

- beleid, opvolging en verslaglegging 

- (gezondheids)risico’s 

- ZLP cyclus 

- registratie en opvolging klachten 

- registratie en opvolging incidenten 

- prestaties verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap 

- verbeteren en borgen 

X X 

Voorwaarde V 2.6 De organisatie heeft bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording 

adequaat geregeld conform de Zorgbrede Governancecode en handelt hiernaar 

Good Governance: 

- taken en bevoegdheden 

- statuten/ vertegenwoordiging belangen cliënten 

- klokkenluidersregeling 

- verslaglegging gevoerde beleid Good Governance 

- evaluatiegesprekken RvT en RvB 

- functioneren RvB en RvT 

X X 

Voorwaarde V 2.7 De bedrijfsvoering van de organisatie ondersteunt het leveren van en sturen 

op de vooraf door de organisatie geformuleerde prestaties en is gericht op het doeltreffend en 

doelmatig inzetten van middelen 

Bedrijfsvoering zorgbeleid 

- periodieke metingen en opvolging ervan (cliëntervaringsonderzoek) 

- vigerende indicatie besluiten 

- zorgovereenkomsten 

- archivering en bewaartermijnen 

- wachtlijstbeheer en overbruggingszorg 

- multidisciplinaire zorg 

- capacititeitsplanning 

X X 
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Bedrijfsvoering personeelsbeleid: 

- loopbaanplanning/ leeftijdsbewust personeelsbeleid 

- doelgroepenbeleid 

- verzuimbeleid: registraties, register beroepsziektes, re-integratie 

- functieprofielen 

- deskundigheidsbevordering 

- overlegstructuur  

- organisatiecultuur 

X X 

Bedrijfsvoering veilige gezonde werkomgeving: 

- onderzoeken waaronder MTO en RIE 

- afspraken psychische en fysieke belasting 

- beschikbaarheid til/transferhulpmiddelen 

- registratie en opvolging van  

agressie-incidenten 

- afspraken introductie en inwerken 

- omgang met gevaarlijke en  

schadelijke stoffen 

- persoonlijke beschermingsmiddelen/ naaldencontainers  

- systeem FG/ exit-interview en onderzoeken van trends 

- klachtenregistratie- en opvolging van medewerkers 

- MIM incidenten registratie en opvolging/ melding beroepsongevallen/ register 

X X 

Financiële bedrijfsvoering: 

- begroting/financiële kaders/ (interne) budgettering/ periodieke financiële 

sturingsinformatie 

- leverancierseisen, samenwerkingsovereenkomsten en evaluatie 

- inkoopbeleid- voorraadbeheer 

- financiële sturingsinformatie 

- AO-IC controles 

X X 

Huisvesting: 

- lange termijn huisvestingsplan 

- onderhoud gebouw(en) 

- duurzame investeringen 

X X 
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Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: 

 

Notulen:  

Management team, Raad van Toezicht, Cliëntenraad. 

Kwaliteitsoverleg m.b.t. verbeter en borgingsplannen.  

Notulen paramedisch overleg 

 

Rapportage: 

Uitwerking interne audits MDO, Klachten cliënten/uiting van ongenoegen, HACCP 

MIC rapportages 

Waardigheid en trots + prijsopslagen 

 

Informatie: 

Informatiemap nieuw zorgpersoneel 

Activiteitenoverzicht 

Brochures (publicatierek) 

 

Overeenkomsten: 

Ouderenzorg 

SVRZ  

 

 

 

 
 


