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Toelichting op het document
Voor u ligt de eerste directiebeoordeling van Strong ID.
Hierin treft u een overzicht van alle uitgevoerde kwaliteitsregistraties binnen Strong ID.
Per onderdeel is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de kwaliteitsregistratie en wordt er op het onderwerp
teruggekeken vanuit de evaluatie en analyse. Daarbij wordt beschreven welke effecten zijn waargenomen.
De directie oordeelt of aan de hand van de bevindingen mogelijk nieuwe preventieve en/of corrigerende maatregelen
genomen worden. Deze zijn onderaan het document opgenomen samen met de prestatie-indicator.
De directiebeoordeling voor de basis voor de jaarverantwoording.
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A. Profiel zorgorganisatie
A1. Zorgvisie en kernwaarden
Stichting Strong-ID Mental Coaching, kort gezegd Strong-ID, is sinds 1 januari 2018 actief als zorgaanbieder binnen de
Gemeente Leeuwarden. Strong-ID is een dynamische organisatie waar gemotiveerde werknemers innovatief zijn en
continu willen verbeteren vanuit het perspectief van de client. Door dit streven groeide Strong-ID uit tot een
belangrijke hoeder van een doelgroep die moeilijk bereikbaar en begeleidbaar is. De kans om tussen wal en schip te
vallen ligt bij deze doelgroep veel hoger en het zorgaanbod is vrijwel nihil. Dit maakt Strong-ID een unieke
zorgaanbieder met een geheel eigen methodiek.

1.1 Visie:
Strong-id vindt we het belangrijk dat de doelgroep binnen Strong-ID tevreden is en zich thuis voelt. Het probleem van
onze clienten is, dat ze vaak vanaf jonge leeftijd en een lange tijd in de zorg verblijven. Clienten voelen zich niet
gehoord, en hebben door de jaren heen allerlij diagnoses toegemeten gekregen, waardoor behoefte aan intensieve
zorg bezegeld is. Volgens Strong-ID is er veel miscommunicatie tussen zorg en client, waardoor de spanningen op
kunnen lopen. Door de spanningen vertoont de client gedrag dat binnen de reguliere zorg niet getollereerd wordt en
daarmee zijn gediagnostiseerde behoefte aan intensieve zorg bestempelt.
Volgens Strong-ID ligt de oplossing voor de hand namelijk: De begeleiding moet creatief worden afgestemd op maat.
Hierover kunt u meer lezen bij “Onze organisatie” waar u tevens ook een organogram vindt.

1.2 Missie:
1.2.1 De organisatie:
Strong-ID is een organisatie die professionals en ervaringsdeskundigen met sport als ondersteuning op maat laat
werken vanuit het perspectief van de client. Het is een organisatie die veel potentie heeft om veranderingen aan te
brengen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het is zorg in een nieuw jasje en dat werpt zijn vruchten
af. Gezegd mag worden dat dankzij deze vorm van zorg, onze klanten veel minder vaak in de problemen raken dan
voorheen. De aanpak werkt. Ook proberen we goede contacten te onderhouden met derden als Gemeente, Wijkteams,
Andere zorgaanbieders, maar ook de buurt zelf waar ons bedrijf gevestigd is. Eigenlijk willen we graag dat iedereen
zoveel mogelijk op een lijn in het belang van onze samenleving.
1.2.2 De client:
Samen met de clienten die we begeleiden binnen Strong-ID, laten we zien dat er altijd een weg is om uit een negatieve
spiraal vandaan te komen. Door de client goed te observeren kan door inzet van het juiste maatwerk de client zijn/haar
maatschappelijke kwaliteiten ontdekken. Strong-ID vind dat de client een belangrijke rol speelt binnen de organisatie,
en dat de afstand tussen de client en Strong-ID minimaal moet zijn. Daarom wil Strong-ID de clienten via de
clientenraad stem geven zodat ze mee kunnen denken in beleidsveranderingen. Dat houdt in dat de clienten inspraak
hebben met veranderingen ten opzichte van de methodiek die Strong-id hanteert.
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1.3 Waarom vaart Strong-ID een eigen koers:
1.3.1 Het bestuur:
Vanuit eigen ervaring met hulpverlening, op het gebied van verslaving, schulden, detentie, oorlogstrauma’s,
inburgering, en jeugdzorg hebben we destijds als oprichters van Strong-ID de koppen bij elkaar gestoken. Het bestuur
van Strong-ID is destijds tot de conclusie gekomen dat er betere resultaten te behalen zijn qua begeleiding van de
doelgroep die voor de reguliere zorg moeilijk bereikbaar en begeleidbaar is. Vaak zijn de gesprekken tussen client en
professional statisch, en is de connectie minimaal. We bieden vanuit onze Stichting de ontbrekende schakel. Deze
ontbrekende schakel is “de ervaringsdeskundige”. Wanneer de ervaringsdeskundige contact legt met client, zien we dat
er eigenlijk al heel snel een band ontstaat en dat de gesprekken zonder moeite verlopen.
1.3.2 De ervaringsdeskundige
De laagdrempelige en motiverende zorg wordt mogelijk gemaakt met inzet van ervaringsdeskundigen op maat. We
hebben meerdere ervaringsdeskundigen in huis hebben met uiteenlopende ervaringen. We behalen enorme successen
op het gebied van ondersteunen en begeleiding binnen dagbesteding, en we zien dan ook dat deze aanpak werkt. Als
medewerkers binnen onze Stichting zijn we daarom flexibel en dynamisch zodat we snel kunnen schakelen ten behoeve
van de doelgroep.
1.3.3 Sport en ontbijt
Strong-ID biedt de mogelijkheid om binnen de begeleidingsmomenten gebruik te maken van de faciliteiten van Mental
Sports. Het sporten, onder leiding van coaches die ervaring hebben met de doelgroep, kan worden ingezet als training
om het gedrag te reguleren. In de ochtend is er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan het gezamenlijk ontbijt.
Dit wordt onder anderen ingezet als een van de middelen om structuur aan te brengen.

A2 Doelgroepen
Stichting Strong-ID biedt intensieve (woon)begeleiding aan jeugd en (jong)volwassenen. De doelgroep waaraan StrongID begeleiding biedt kenmerkt zich door cliënten die veelal een hulpverleningsgeschiedenis hebben in de residentiële
(jeugd)zorg, een detentieverleden hebben en/of dakloos zijn geweest. Tevens is Strong-ID bekend met de hulp aan
statushouders. Multiproblematiek en comorbiditeit in de gestelde diagnoses komen veelvuldig voor. Voorbeelden van
diagnoses die zijn gesteld bij cliënten die in zorg zijn bij Strong-ID: Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psychotische
stoornis, Reactieve hechtingsstoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Paniekstoornis, Angststoornis,
Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), AD(H)D en
middelenmisbruik/afhankelijkheid.
De meeste cliënten zijn bekend met (ernstige)gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. Zij hebben vaak
nog geen startkwalificatie of zijn ongeschoold. Daarnaast hebben ze veelal een beperkt tot geen ziekte inzicht, ernstige
beperkingen in het sociaal functioneren en problemen in de emotieregulatie. Dit uit zich in risicovolle situaties. Toezicht
is bij deze doelgroep dan ook van groot belang. Strong-ID heeft daarom al preventief nachtwakers ingeschakeld om
escalatie en klachten uit de buurt te voorkomen. Zonder toezicht is er een zeer groot risico op escalatie op cliëntniveau
en tevens naar de omgeving. Deze kwetsbare doelgroep is gebaat bij laagdrempelige hulpverlening. Vanwege een
beperkt ziekte inzicht en de aanwezige problematiek hebben cliënten zowel gevraagd als ongevraagd begeleiding
nodig. Strong ID is voor veel cliënten de laatste hoop wanneer ze eerdere zorgverleners hebben (moeten) verlaten
vanwege het niet nakomen van de regels of het niet kunnen vinden in de aanpak of benadering.
Strong-ID zet zich in voor deze kwetsbare doelgroep. Zij weten deze doelgroep aan te spreken en de persoonlijke
situatie te stabiliseren door het inzetten van ervaringsdeskundigen in combinatie met hoogopgeleid, ervaren en
gespecialiseerd personeel. Daarnaast wordt bij het begeleiden de mogelijkheden van het sporten in de faciliteiten van
Mental Sports ingezet als training om het gedrag te reguleren. In eerste instantie ligt de focus van de begeleiding op het
stabiliseren en voorkomen van escalatie of een terugval. Waar mogelijk wordt ontwikkelingsgericht begeleiding
geboden. Veiligheid en stabiliteit als basis om participatie mogelijk te maken en te bouwen aan zelfredzaamheid.
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B. Strategisch beleid en uitvoering
B1. Interne en externe ontwikkelingen 2018/2019
Verantwoordelijkheid

Directie

1.1 Externe ontwikkelingen 2017/2018:
Contract gemeente Leeuwarden voor Thuisondersteuning en Dagbesteding. (18-10-2017)
Contract voor Thuisondersteuning in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. (22-05-2018)
Contract met gemeente Noard East Fryslan en Dantumadiel voor het bieden van thuisondersteuning. (27-07-2018)
1.2 Externe ontwikkelingen 2018/2019:
1.2.1 Contracten:
Contract SDF voor het bieden van thuisondersteuning+. (28-05-2019)
Contract met gemeente Sud West Fryslan voor het bieden van thuisondersteuning. (02-07-2019)
Contract met gemeente de Fryske Marren voor het bieden van thuisondersteuning. (29-07-2019)
Contract met de gemeente Smallingerland voor het bieden van thuisondersteuning. (25-06-2019)
Maatwerkovereenkomsten tussen Strong-ID en verschillende gemeenten voor het begeleiden van jeugdigen.
1.2.2 Lopende aanbestedingen:
Ingediend bij de OWO gemeenten voor het bieden van thuisondersteuning.
Ingediend bij de gemeente Heerenveen voor het bieden van thuishulp.
Ingediend bij SDF om jeugdhulpaanbieder te worden.
Ingediend bij 50% van de gemeenten binnen de provincie Drenthe voor het bieden van jeugdhulp, beschermd wonen,
thuis+, thuisondersteuning ambulant, huishoudelijk hulp en dagbesteding.
1.2.3 Geplande aanbestedingen:
Opnieuw Noard East Fryslan.
Opnieuw Leeuwarden.
50% van de gemeenten binnen de provincie Drenthe voor het bieden van jeugdhulp, beschermd wonen, thuis+,
thuisondersteuning ambulant, huishoudelijk hulp en dagbesteding.
Aanbesteding bij de Friesland zorverzekeraar.
1.3 Interne ontwikkelingen:
Strong ID heeft in 2017 in het (meerjaren)beleidsplan een aantal doelstellingen geformuleerd. Zij bepalen de koers
van de organisatie.
- Risicomanagement: risicoanalyse beschreven
2018/2019 behaald: Bij het vaststellen van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van het SMART-principe.
- Kwaliteitsbeleid: handboek en KMS opgesteld
2018/2019 behaald: Strong-ID beschikt over een werkend kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
- Digitalisering: keuze voor ECD
2018/2019 behaald: Strong-ID heeft alle cliëntendossiers gedigitaliseerd in smartFMS.
- Begeleiding voor brede doelgroep: uitbreiding beschermd wonen Friesland
2018/2019 deels behaald: Strong-ID is gecontracteerd thuis+ zorgaanbierder geworden
- Multidisciplinair team: Orthopedagoog aannemen
2018/2019 behaald: Strong-ID heeft een master orthopedagoog in dienst voor 18 uren per week.
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Omdat de doelstellingen geformuleerd in het (meerjaren)beleidsplan binnen een jaar zijn volbracht, vult Strong-ID
het beleidsplan aan met de volgende doelstellingen.
- Methodiek: motivatiemethodiek & risicoanalyse vormen een puntensysteem waarmee de cliënt zelf
zijn/haar vooruitgang bepaalt.
2019/2020 doel: De score wordt gehaald uit incidentmeldingen en veranderingen binnen de leefgebieden van
cliënten. De werkdoelen worden met het wijkteam en- of de gemeente geëvalueerd met ondersteuning van de
scorelijst. Tot nu toe zijn er twee scorelijsten ingevuld als test. De aankomende periode wil Strong-ID als
doelstelling dat alle cliënten maandelijks structureel worden bijgehouden.
Externe audit HKZ certificering.
2019/2020 doel: 4 oktober externe audit om het HKZ certificaat te behouden.
Stabiliseren van de werkomgeving voor personeel.
2019/2020 doel: Door de snelle groei, die onstaan is door het succes, is het tegelijkertijd een chaotische tijd
geweest. Voor personeel is het niet altijd even makkelijk geweest. Strong-ID wil tijd besteden aan het stabiliseren
van de werkwijze waardoor het personeel beter aan de werkomgeving kan wennen. Verwacht wordt dat
hierdoor de doorstroom van personeel zal vermideren.
Werving en selectie: Personeel met SKJ registratie
2019/2020 doel: Strong-ID krijgt steeds meer aanmeldingen van jeugdigen, daarom dient bij werving en selectie
dee sollicitant in het bezit te zijn van een geldig SKJ certificaat.
Sexueel misbruik.
2019/2020 doel: Sexuele voorlichting geven aan cliënten, en cliënten weerbaar maken tegen het gevaar van
sexueel; misbruik.

Besluit directie 2018/2019
2018/2019/2020
Preventieve maatregel

2018/2019 Doelstelling: Continueren van het tijdig informatie aanleveren aan
gemeenten.
2018/2019 Behaald: Strong-ID heeft een eigen bedrijfsvoering aangelegd.
2019/2020 doel: Strong-ID wil haar bedrijfsvoering laten beheren door een en
dezelfde persoon.

Corrigerende maatregel

2018/2019 heeft Strong-ID heeft een eigen bedrijfsvoering aangelegd en heeft
besloten het contractbeheer zelfstandig uit te voeren.

Prestatie-indicator

2019/2020 doel:
1. Contracten met alle gemeente in Noord nederland conform offerte behalen.
2. Een overzicht maken wanneer welke gemeente opnieuw moet worden
aanbesteedt. Nu worden aanbestedingen via Tendernet gedaan. Omdat er geen
overzicht is van datums voor verlenging van contracten werkt het niet effieciënt
en moet er steeds controle worden uitgevoerd.
3. Strong-ID wil haar bedrijfsvoering laten beheren door een geschikte medewerker
met de juiste kennis.
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B2. Ketenkwaliteit
2.1 Ketenkwaliteit
Verantwoordelijkheid
2018/2019/2020
Ketenkwaliteit

Directie

Doelstelling:
2018/2019 Doel: Het maken van afspraken met samenwerkingspartners rondom de
cliënt om inzet zodoende sluitend op de ondersteuningsvraag te laten zijn.
2018/2019 doel deels behaald: Omdat Strong-ID een jonge organisatie is met
onorthodoxe werkwijze, is de samenwerking met ketenpartners het laatste jaar niet
altijd even soepel verlopen. Een band van vertrouwen moest worden opgebouwd
tussen Strong-ID en ketenpartners. Uiteindelijk is dit doel grotendeels behaald.
2019/2020 doelen:
1. Het voortzetten met verbetering tot een band van vertrouwen opbouwen
tussen Strong-ID en ketenpartners.
2. Voor Strong-ID nieuwe organisaties benaderen die cliënten leveren passende
binnen de werkwijze van Strong-ID. (het netwerk verbreden)
3. SKJ certificering toevoegen als vereist onderdeel van de procedure werving en
selectie om hiermee toekomstgerichte begeleiding van jeugdigen te
professionaliseren en de mogelijkheid tot een vertrouwensband te vergroten.

Resultaten 2018/2019
Proces:
Met ketenpartners zijn afspraken gemaakt waarbij de ondersteuning van de cliënt het uitgangspunt is. De
samenwerking met kritische ketenpartners wordt jaarlijks geëvalueerd door medewerkers aantoonbaar in het
cliëntendossier.
Inhoud: Door integraal te werken wordt de zorg (zo goed mogelijk) sluitend gemaakt op de ondersteuningsvraag van
de cliënt.
Medewerkers zijn op de hoogte van de afspraak om te evalueren met betrokken ketenpartners.
Directie bespreekt met ketenpartners de samenwerkingsrelatie en de tevredenheid over de samenwerking begin
2019.

Besluit directie 2018/2019
2018/2019/2020
Preventieve maatregel

Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

2018/2019 doel: Maatregel bespreken van ketenkwaliteit op cliëntniveau wordt door
medewerkers jaarlijks uitgevoerd en is aantoonbaar in cliëntendossiers is besproken
met het team.
2018/2019 doel behaald: Afspraken met ketenpartners evalueren en bevragen op de
kwaliteit van de samenwerking op directieniveau.
2019/2020 doel: Analyse van samenwerking met ketenpartners inclusief
verbeterpunten en opnemen in directiebeoordeling.

Pagina 8 van 41

2.2 Tevredenheidsmeting ketenpartners/leveranciers 2018/2019
Tevredenheid over Strong-ID in het algemeen:

7,5

Tevredenheid over de werkwijze van Strong-ID

6

Tevredenheid over het sanctiebeleid

7

Tevredenheid over het toelatingscriteria

8,5

Tevredenheid over de expertise van Strong-ID met begeleiding van Specifieke doelgroepen

8,75

Belangrijk verbeterpunt: De communicatie en toewijzing van persoonlijk begeleiders.

B3. Leveranciersbeoordeling
Verantwoordelijkheid
2018/2019/2020
Leveranciersbeoordeling

Directie

2018/2019 Doel:
Leverancier werkt vanuit een partnerschap perspectieve worden beoordeeld waarbij
een betrouwbare relatie kan worden ontwikkeld.
2018/2019 Doel behaald: Ondanks het korte bestaan, de snelle groei en de
orthodoxe werkwijze van Strong-ID is het de organisatie gelukt om een
vertrouwensband met leveranciers te creëren.
2019/2020 Doel: Strong-ID wil zich specialiceren in het begeleiden van specifieke
doelgroepen. Leveranciers worden geselecteerd aan de hand van de expertise van
Strong-ID.

Resultaten 2018/2019/2020
Proces:
Er wordt niet alleen gekeken naar de prestaties van de leveranciers maar ook naar de volgende aspecten:
- 2018/2019 Doel: Heeft een open houding
2018/2019 Doel behaald: Met het aangaan van overeenkomsten tussen Strong-ID en leveranciers wordt
gekeken naar de open houding van de leverancier.
2019/2020 Doel: samenwerking tussen leverancier en Strong-ID continueren waarbij de openhouding de kern is
tijdens overleggen.
- 2018/2019 Doel: Biedt goede prijs/kwaliteit diensten en producten.
2018/2019 Doel behaald: Strong-ID gaat overeenkomsten aan met organisaties waarbij de prijs/kwaliteit
diensten en producten zijn vastgesteld.
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2019/2020 Doel: samenwerking tussen leverancier en Strong-ID continueren.
- 2018/2019 Doel: De leverancier vindt het normaal om met de gebruikers aan tafel te zitten.
*2018/2019 Doel deels behaald: Strong-ID en leveranciers voeren periodieke overleggen. Deze overleggen
worden momenteel niet structureel geregistreerd.
2019/2020 Doel: Het registreren en analyseren van periodieke overleggen gevoerd tussen Strong-ID en
leveranciers. (een registratiemap aanmaken)
- 2017/2018 Doel: Staat open voor een gezamenlijke zoektocht naar wat het meest passend is gezien de
behoeften van de zorgvragers.
2018/2019 Doel behaald: de expertise van Strong-ID is maatwerk leveren met betrekking tot specigfieke
doelgroepen zoals tegendraadse jeugd.
2019/2020 Doel: Het verder specificeren van het bieden van begeleiding aan specifieke doelgroepen.
- 2018/2019 Doel: Spreekt onze taal en snapt de zorg branche.
2018/2019 Doel behaald: Strong-ID weet leveranciers te overtuigen van haar kracht. Wanneer leveranciers op
de hoogte zijn van de expertise en de geleverde kwaliteit van zorg, accepteert de leverancier de taal die
gesproken wordt door de medewerkers van Strong-ID en proberen leveranciers de zorgtaal te bemachtigen.
2019/2020 Doel: Omdat Strong-ID een onorthodoxe zorgaanbieder is, is hetvoor leveranciers lastig om de zelfde
taal te spreken als de werknemers van Strong-ID. Door resultaten van tevredenheidsonderzoeken te analyseren,
kan Strong-ID de bevindingen aan leveranciers presenteren en hen hiermee overtuigen dat de “straattaal” een
positief effect heeft op het resultaat mbt de ZRM van de cliënt.
- 2018/2019 Doel: Is (al geruime tijd) bedrijfseconomisch gezond.
2018/2019 Doel behaald: signalen die aanleiding geven tot twijfel bij de prestatielevering van leveranciers wordt
deze geregistreerd. Het bestuur van de organisatie analyseert de signalen en neemt een besluit of deze als
agendapunt moeten worden meegenomen in een bestuursvergadering. Tijdens de bestuursvergadering worden
signalen besproken en worden de mogelijke consequenties voor leveranciers beoordeeld.
2019/2020 Doel: samenwerking tussen de huidige leverancier en Strong-ID continueren. Maar tegelijkertijd allert
zijn op signalen die aanleiding geven tot twijfel bij de prestatielevering van (nieuwe) leveranciers.
- 2018/2019 Doel: Heeft een goede en duidelijke implementatieaanpak
* 2018/2019 Doel niet behaald: Door de hectiek en de snelle veranderingen zijn we niet toegekomen tot het
succesvol in werking stellen van de doel gestelde implementatieaanpak. (actiepunt blijft bestaan)

2019/2020 Doel: Heeft een goede en duidelijke implementatieaanpak
- 2018/2019 Doel: Directie neemt de doelstellingen als leidraad
* 2018/2019 Doel: deels behaald: Een groot deel van de doelstellingen zijn behaald
2019/2020 Doel: Werken met prestatie-indicatoren waarbij deze als speerpunten worden gebruikt.
- 2018/2019 Doel: Heeft oog om iets terug te doen voor de maatschappij.
2018/2019 Doel: behaald: Strong-ID werkt met betrouwbare instanties samen met Strong-ID aan doelen werkt
en hiermee prestaties behaalt.
2019/2020 Doel: samenwerking tussen leverancier en Strong-ID continueren.
Inhoud & conclusie:
Stichting Strong ID heeft met een kritische oog gekeken naar de huidige leveranciers en heeft op basis van de
genoemde criteria besloten om de relatie met de huidige leveranciers voortzetten.
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Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel
Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

Criteria voor leveranciersbeoordeling zijn opgesteld.
Verbeterpunten vanuit interne audit zijn opgepakt
Verbeterpunten die niet behaald zijn komen terug in de doelen
Op basis van leveranciersbeoordeling is bepaald of de samenwerking gecontinueerd
wordt met kritische leveranciers.

Totaal analyse:
Totaal aantal punten voor 5 vragen over 10 leveranciers, beoordeeld met een antwoord als 1 (zeer slecht) t/m 5 (zeer goed)
Formulier
leveranciersbeoordeling

Zeer slecht

Leveren van maatwerk

slecht

matig

goed

Zeer goed

1

1

4

4

1

6

3

Contract nakomen
Weging kosten tov kwaliteit

1

2

4

3

Snelheid oppakken knelpunten

2

1

4

3

7

3

Bereikbaarheid
Totaalscore

0

4

5

25

16

Gemiddeld

0%

12,5%

10%

50%

27,5%

B4. Kwaliteit-managementsysteem
HKZ ISO 9001 Certificering:
HKZ certificaat is behaald (15-11-2018)
Externe Audit 04-10-2019
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B5. Interne audit
Verantwoordelijkheid
2018/2019
Interne audit

Directie

Doelstelling:
1. Uitvoering geven aan interne audits volgens planning.
2. Interne auditproces is beschreven.
3. De organisatie treft maatregelen op basis van afwijkingen.
4. De genomen maatregelen worden geverifieerd.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
Het proces interne audit is beschreven waarbij de interne audit de komende 2 jaar nog uitbesteed zou worden
zodat de organisatie de tijd heeft om zelf interne auditoren op te leiden.
In het voorjaar heeft er een 0 meting plaats gevonden op het HKZ schema MOVO. Op basis van deze 0 meting zijn
alle aandachtspunten opnieuw beoordeelt. De stand van zaken bij de te treffen maatregelen is vastgesteld in
oktober. Bijna alle aandachtspunten zijn al opgepakt, procedures zijn beschreven en herzien. Resterende punten
zijn opgenomen in de actielijst. Medewerkers zijn geïnformeerd over de herziene procedures. Op 17 januari 2018
vindt er een tweede interne audit plaats om te bezien of het KMS voldoende is beschreven en geïmplementeerd.
Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel
Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

0 meting interne audits is uitgevoerd en is herhaald op 17 januari 2019
0 meting interne audits is uitgevoerd en zal herhaald worden in januari 2020
Verbeteracties vanuit de interne audit zijn aantoonbaar opgepakt
Jaarlijks worden interne audits uitgevoerd conform de eigen procedure waarbij
vanuit de kwaliteitsdoelstellingen aandachtspunten worden meegegeven aan de te
toetsen onderwerpen binnen de rubrieken van de norm.
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B6. Externe audit
Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019/2020
Externe audit

2018/2019 Doel behaald: Certificaat HKZ ISO 2009 norm 2015 (05-11-2018)
Doelstelling:
2019/2020 Doel: Behouden certificaat HKZ ISO 2009 norm 2015 voor (04-10-2019)

Resultaten 2018/2019
Proces:
De aanvraag voor een externe audit is gedaan en deze zal worden uitgevoerd op d.d. (04-10-2019).
Inhoud:
Bevindingen audit:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .

2018/2019
Preventieve maatregel

Externe audit is aangevraagd en wordt op 04-10-2019 uitgevoerd.

Corrigerende maatregel

de tekortkomingen aanpassen in werking laten treden.

Prestatie-indicator

Maatregelen vanuit de externe audit worden voorzien van een plan van aanpak en
op de actielijst gezet waarbij er een verantwoordelijk en tijdspad worden
toegewezen. Monitoring vindt plaats door het directie

B7. Zorginhoudelijke meting
Besluit directie 2018/2019
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Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019/2020
Zorginhoudelijke meting

2018/2019 Doel: Uitvoeren van een verbeterde en overzichtelijk zorginhoudelijke
risico-inventarisatie bij alle cliënten.
2018/2019 Doel behaald: Strong-ID heeft inmiddels een niewe methodiek met een
daarbij behorende risico-inventarisatie.
2019/2020 Doel: Volledig werkende (vernieuwde) methodiek. De scorelijsten
worden ingevuld vanuit de risico inventarisatie.
2018/2019 Doel: Clientdossiers controle op digitalisering, volledigheid, smart
geformuleerde doelen en evaluaties.
2018/2019 Doel deels behaald: Strong-ID heeft inmiddels de cliëntendosiers
gedigitaliseerd, wel dienen er nog documenten gesorteerd te worden en in de
juiste dopseirs te worden geplaatst.
2019/2020 Doel: Een vast aangestelde medewerker verantwoordeliijk maken voor
de dosiercontrole

Resultaten 2018/2019/2020
Proces:
2018/2019 Doel: Vanuit de PRI is op cliëntniveau een instrument beschikbaar om een risico-inventarisatie op
cliëntniveau uit te voeren. Deze is voor alle cliënten geïmplementeerd en wordt via een dossiercontrole geborgd.
2018/2019 Doel deels behaald: Een nieuw instrument door Strong-ID ontwikkeld woorbij per cliënt in korte tijd
een risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd. Het is een excel format waar iedere cliënt indicidueel kan worden
geïnventariseerd. Per cliënt wordt een scorelijst bijgehouden waarin de clënt zelf zijn vooruitgang mbt zijn ZRM
bepaald.
2019/2020 Doel: De scorelijst volgens nieuwe risico-inventarisatie invullen en in cliëntendoesier plaatsen.
Inhoud:
2018/2019 Doel: Bij iedere intake en evaluatie van zorg worden zorgrisico’s besproken en getoetst. QuickScan
risico’s op cliëntniveau zijn voor iedere cliënt ingevuld en opgenomen in het cliëntendossier.
2018/2019 Doel behaald: Per cliënt is een quickscan risico afgelegd en is er getoets of cliënt geschikt is.
2019/2020 Doel: De quickscan verwerken in het excelbestand risico-inventarisatie.
2018/2019 Doel: Strong ID is bezig met het implementeren van ECD. In het ECD zal mogelijkheden bieden voor het
registeren van zorgrisico’s zijn opgenomen.
2018/2019 Doel behaald: Inmiddels zijn alle gegevens verwerkt in het EDC van Strong-ID.
2019/2020 Doel: Continueren van het EDC van Strong-ID.
Resultaat:
Wederom is het format voor het zorgplan is aangepast, de werkdoelen en zelfredzaamheidsmatrix zijn nu verwerkt
in een nieuwe Motivatie-Methodiek.

2018/2019
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Preventieve maatregel

Zorginhoudelijke risico-inventarisatie opnemen in zorgplan/dossier.

Corrigerende maatregel

Dossiercontrole en opnemen van risico’s bij de doelen in het zorgplan. Er is een
dossiercontrole checklist.
100% van de doelstellingen in het zorgplan is SMART geformuleerd.
100% QuickScan risico op cliëntniveau.

Prestatie-indicator
Besluit directie 2018/2019

B8. Vergaderstructuur
Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019/2020
Vergaderstructuur

Doelstelling:
2018/2019 Doel: Structureel circulerende vergaderstructuur inbrengen
2018/2019 doel deels behaald: De doorstroom van personeel ging vlot. Het
management was een chaos waardoor we in mei hebben besloten tot beïndiging
van contract van de manager. Kort op de periode van vertrek vn de manager kwam
er overzicht en structuur. Vergaderingen werden structureel ingebracht. Wel zijn
alle notulen en besluiten overzichtelijk in “evrgadermomenten” verwerkt om zo
een duidelijker beeld te krijgen van de inhoud van onze vergaderstructuur.
2019/2020 doelen:
1. Het voortzetten met verbetering van de vergaderstructuur.
2. Uitleg geven aan de teamleider zodat deze de vergaderstructuur, registratie en
analyse over kan nemen.
3. Zorgen dat alle agendapunten, notules en analyses op de juiste plek worden
egarchiveerd.

Resultaten 2018/2019
Proces:
De orthopedagoog geeft meer duidelijkheid aan werknemers over processen als de vergaderstructuur.
Inhoud: Door de vergaderstructuur te visualiseren is het voor het bestuur duidelijk welke vergadering waarvoor
dient. En is het archiveren/documenteren makkelijk.

Besluit directie 2018/2019
2018/2019/2020
Preventieve maatregel

2018/2019 doel: Het continueren, ontwikkelen van de vergaderstructuur.
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Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

2018/2019 doel behaald: Structuur in vergaderingen is 75% dekkend. Controle
presteren van werknemers is nu controleerbaar.
2019/2020 doel: Een meetinstrument ontwikkelen.

C. Personeelsbeleid
C1. Medewerkerstevredenheid
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Verantwoordelijkheid
2018/2019
Medewerkerstevredenheid

Directie

2018/2019 Doel: In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen.
2018/2019 Doel behaald: In 2018 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek
afgenomen.
2019/2020 Doel: Continueren met afnemen van het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Resultaten 2018/2019
Proces:
Het MTO is samengesteld uit valide vragenlijsten. Het MTO is in september afgenomen onder 6 werknemers.
Inhoud:
uw tevredenheid over werkzaamheden in het algemeen
uw tevredenheid over de werkdruk en hetgeen van u wordt verwacht
uw tevredenheid over het maandloon dat u krijgt uw tevredenheid over de werkomgeving waarin u werkt
Het gevoel vrij te zijn en op eigen initiatief beslissingen kunnen nemen
uw tevredenheid over de doorgroeimogelijkheden binnen Strong-ID uw tevredenheid over de tijden waarop u bent ingeroosterd
uw tevredenheid over de samenwerking met uw collega’s
uw tevredenheid over het aantal collega’s
uw tevredenheid over het bestuur in het algemeen
Vind u dat u serieus wordt genomen door het bestuur?
Vind u dat het bestuur risico’s beperkt mbt tot uw veiligheid?
Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door het bestuur
Ik krijg de kans me persoonlijk te ontwikkelen uw tevredenheid over de werkwijze van Strong-ID
uw tevredenheid over het soepelle sanctiebeleid van Strong-ID
uw tevredenheid over de soepelletoelatingscriteria van Strong-ID
uw tevredenheid over de expertise van Strong-ID ten opzichte van de specifieke doelgroep die Strong-ID begeleidt
Denkt u dat Strong-ID het verschil maakt in het begeleiden van Specifieke Doelgroepen Conclusie:
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Score van 0 t/m 10 x 6 werknemers

De gemiddelde score is 7,68 over 14 vragen van de totaal 19 vragen. De overige 5 vragen zijn niet door alle 6
personeelsleden ingevuld.

2018/2019/2020
Preventieve maatregel

Keuze MTO instrument is genomen en MTO is uitgevoerd.

Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

MTO uitvoeren in september 2019.
Streven naar minimaal een score van 8.
Streven naar een compleet ingevulde vragenlijst met 19 antwoorden per lijst.
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C2. Arbo/RI&E
Besluit directie 2018/2019

Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019/2020
Arbo

2018/2019 Doel: Medewerkers verantwoord te laten werken bij de cliënten thuis
en op kantoor.
2018/2019 Doel deels behaald: Verantwoordelijk werken op kantoor is een behaald
doel. Structuur in het bezoeken van cliënten wordt nu aan gewewrkt. Op locatie
van Strong-ID wordt gewerkt aan een procedure dagelijks cliëntbezoek. Door de
doorstroom van personeel is er geen sprake van een stabile caseload voor de
begeleiders.
2019/2020 Doel: De begeleiders bezoeken clienten dagelijks aan de woonlocatie
van Strong-ID. De mate hangt af van de risico status van de cliënt.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
ARBO:
RI&E is nog niet uitgevoerd. Streven is een volledige analyse plaats vindt in de eerste kwartaal van 2020.
Gedragscode:
Binnen Strong ID is de gedragscode geïmplementeerd.
Ongewenst gedrag:
Er is een procedure agressie, seksueel misbruik en discriminatie inclusief een protocol tav ongewenst
gedrag/onheuse bejegening.
Resultaten RI&E:
Gedragscode is door alle medewerkers ondertekend en de procedure agressie, seksueel misbruik en discriminatie
is met de aandacht voor FOBO meldingen besproken in het team.
Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel

RI&E is wordt afgenomen

Corrigerende maatregel

Maatregelen vanuit RI&E/FG/MTO zijn vastgelegd in een verbeterplan en op de
actielijst.
100% naleving protocol agressie & geweld.
Plan van aanpak n.a.v. RI&E aantoonbaar uitvoeren

Prestatie-indicator

C3. Functioneringsgesprekken
Verantwoordelijkheid

Directie
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2018/2019/2020
Functioneringsgesprekken

2018/2019 Doel:
100% functioneringsgesprekken gevoerd met medewerkers.
2018/2019 Doel behaald: Met werknemers worden fnctioneringsgesprekken
gehouden en verwerkt in het personeelsdosier.
2019/2020 Doel: Continueren van procedure functioneringsgesprekken.

Formulier functioneringsgesprek, welke vragen worden gesteld:
1.Algemene terugblik
 Sfeerbeeld van de afgelopen periode.
 Hoe gaat het met je? Hoe zit je in je werk?
2.Resultaat
 Wat waren je resultaten? Wat ging goed, wat minder goed?
 Wat word je bijdrage de komende tijd?
 Welke feedback krijg je van collega’s
 Hoe verloopt de samenwerking met collega’s, met de leidinggevende?
 Hulpmiddelen: eerder gemaakte afspraken, opgehaalde feedback, eigen observaties.
3.Ontwikkeling
 Wat zijn je kwaliteiten? Wat vind je lastig?
 Wat heb je de afgelopen tijd geleerd?
 Wat zijn de belangrijkste afspraken die tijdens het gesprek gemaakt zijn?:
4. Wat wil je verder nog bespreken?
5.Afspraken
 Resultaatafspraken
Welke resultaten moet je behalen?
 Ontwikkelafspraken
Waarin moet je nog ontwikkelen?
 Welke zaken zijn hierop mogelijk van invloed?
Vitaliteit, competenties, gezondheid, omstandigheden op het werk of thuis.
 Benodigde ondersteuning?
 Hoe bewaken we de voortgang?
 Wat doe je als afspraken niet lukken?
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Resultaten 2018/2019
Proces:
De procedure functioneringsgesprekken is vastgesteld en wordt opgenomen in het personeelsbeleid.
Er wordt geregistreerd hoeveel FG gesprekken er hebben plaats gevonden.
Inhoud:
Pas aan het einde van de periode 2018-2019 lijkt er structuur te komen binnen de organisatie. De snelle groei en de
specifieke doelgroep die wordt begeleid door Strong-ID zijn twee factoren die de werkwijze onoverzichtelijk maaken.
Omdat personeel moeilijk aansluiting vindt met de doelgroep is er een bovengemiddelde doorstroom van personeel
geweest binnen Strong-ID. De snelle transvorming en het wisselende personeel maakt het verdelen van taken en de
daarbij behorende verantwoordelijkheid van personeel lastig. Inmiddels hebben we nieuwe personeelsleden
aangenomen en lijkt de verdeling van cliënten (caseload) de werkwijze makkelijker te maken. Personeel heeft meer
duidelijkheid en voert de taken uit die van hen gevraagd worden. Om een goed zicht te houden op het uitvoeren van de
taken die verdeeld zijn onder personeelsleden heeft Strong-ID een teamleider aangenomen. Naast de teamleider heeft
de directie besloten een ervaren orthopedagoog in dienst te nemen. De teamleider en orthopedagoog ondersteunen
elkaar in het verbeteren van de processen. Nu er meer overzicht is binnen de organisatie en de taken zijn verdeeld,
heeft het bestuur meer mogelijkheden om inzicht in het functioneren van personeel te krijgen. Hiervoor heeft Strong-ID
functioneringsgesprekken (FG). FG worden in september gehouden. Als volgt zijn de punten die de gesprekken hebben
geleverd: Op basis van de gesprekken met de medewerkers van Stichting Strong ID, is naar voren gekomen dat de
communicatie binnen de kan nog beter en moet beter worden. Verder is iedereen van de team tevreden (vindt het
“goed”) is over de werkwijze en de manier van de werkuitvoering. Stichting Strong ID deelt graag de visie en missie met
de medewerkers, om voor te zorgen dat alles loopt zoals het beschreven is in de werkboek. De sfeer is zeer prettig en
zorgt ervoor dat iedereen zijn werk goed kan uitvoeren. Medewerkers zijn zeer tevreden over hoe het tot nu toe gaat. Er
is altijd een luisterende oor en overleg aanwezig/ beschikbaar wanneer het nodig is. Binnen Strong ID zijn er voldoende
en duidelijke afspraken en richtlijnen gemaakt en die worden tot nu toe nageleefd door de werkvloer.Zoals het nu
ernaar uitziet is het team volop in ontwikkeling, dit zorgt ervoor dat stichting Strong ID nog meer zich kan ontwikkelen.
Directie van Strong ID geeft de juiste en de nodige informatie door aan alle medewerkers zodra de informatie is
beschikbaar. Op basis van de gevoerde gesprekken met medewerkers, zijn we tot de conclusie gekomen dat de
medewerkers beschikken over voldoende:
1. kennis en ervaring om een goede zorg aan cliënten te kunnen bieden.
2. Resultaatgerichtheid
3. Betrokkenheid
4. Flexibiliteit
5. mondeling communiceren
6. taken uitvoeren volgens de werkboek.

2018/2019/2020
Preventieve maatregel
Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

Procedure functioneringsgesprekken is beschreven en wordt opgenomen in het
personeelsbeleid
Functioneringsgesprekken met alle medewerkers uitvoeren met aandacht voor de
gewenste cultuurverandering.
100% functioneringsgesprekken uitgevoerd
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C4. Klachten medewerkers
Verantwoordelijkheid
2018/2019/2020
Vertrouwenspersoon

Directie

2018/2019 Doel: Klachtenmogelijkheden laagdrempelig aanbieden en opvolging
geven aan de melding van klachten.
2018/2019 Doel behaald: Klachten kunnen ingediend worden bij een daarvoor
aangesteld vertrouwenspersoon.
2019/2020 Doel: Klachtenmogelijkheden verwoorden in een brochure voor de
werknemers.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
Er is een klachtenregeling voor medewerkers beschreven.
Er zijn geen klachten van medewerkers ontvangen.

Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel

Klachtenregeling voor medewerkers beschreven

Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

Klachtenregeling voor medewerkers geïmplementeerd
1. Jaarlijks klachtenregeling medewerkers aantoonbaar besproken met
medewerkers.
2. Brochure ontwikkelen voor werkenemers met daarin omschreven waar klachten
kunnen worden ingedient.
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C5 Deskundigheid bevordering
Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019/2020
Bevoegd en bekwaam
personeel

2018/2019 Doel: Medewerkers zijn 100% bekwaam
2018/2019 Doel deels behaald: Door de snelle personeelswisselingen is het
moeilijk geweest in de periode 2018/2019 om vakbekwaam personeel te
verkrijgen en te behouden. De doelgroep die Strong-ID begeleidt heeft een
onconventionele aanpak nodig om resultaten te behalen. Hiervoor is
ervaringsdeskundigheid vereist. Om goed opgeleid personeel met
ervaringsdeskundigheid te vinden is een grote opgave.
Toch is Strong-ID deels geslaagd om resultaten te behalen met haar cliënten.
Personeel heeft moeite met het vinden van hun draai binnen Strong-ID hetgeen
veroorzaakt wordt door de kloof tussen opgeleid personeel en de specifieke
doelgroep die wordt begeleid door Strong-ID.
2019/2020 Doel: Naast professioneel opgeleid personeel is het sellecteren en
aannemen van personeel dat gevoel heeft bij en zich in kan leven in de cliënten
van de specifieke doelgroep. Ervaringsdeskundigheid is een vereiste.

Resultaten 2018/2019
Proces:
Personeelsbeleid en opleidingsbeleid wordt samenhangend beschreven. Is nu verdeeld in diverse procedures.
Er wordt een opleidingsplan 2019 beschreven n.a.v. de FG gesprekken en veranderende doelgroep.
Inhoud:
Certificaten en diploma’s van gevolgde trainingen zijn aantoonbaar in personeelsdossiers. De opleidingen van
medewerkers zijn gecontroleerd zodat ze bevoegd en bekwaam zijn.
Aandachtspunten voor opleidingsplan zijn medicatie en BHV.
Vanuit de FG gesprekken en de POP’s komen aandachtspunten voor individuele trainingsbehoefte.
Besluit directie 2018/2019
2018/2019/2020
Preventieve maatregel
Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

Personeelsbeleid vastgesteld inclusief opleidingsbeleid en kwalificatie eisen bij
functiebeschrijving.
Opleidingsplan 2019 beschreven met aandachtspunten medicatie en BHV.
FG gesprekken afronden.
Alle medewerkers hebben aantoonbaar de verplichte trainingen gevolgd.
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C6. Exitgesprek
Verantwoordelijkheid
2018/2019
Exitgesprek

2018/2019 Doel: Zowel met medewerker die vrijwillig als onvrijwillig de
organisatie verlaat, een exitgesprek te voeren.
2018/2019 Doel behaald: Met het personeel dat vertrekt wordt een exitgesprek
gehouden en een exitformulier ingevuld. Tevens wordt er een recentie
geschreven door het bestuur van Strong-ID waarbij het geleverde werk van de
mederwerker wordt omschreven.
2019/2020 Doel: Verbeteren van de procedure exitgesprekken.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
In 2018/2019 hebben er twee exitgesprekken plaats gevonden.
Arbeidsinhoud:
Waren taken (te) makkelijk of (te) moeilijk
Waardoor kwam dat?
Waren uw taken stressvol?
Hoe gevarieerd vond u de werkzaamheden?
Arbeidsomstandigheden:
Hoe was de omgeving waarin u werkte voor wat betreft:
Geluid
Lawaai
Verlichting
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Mogelijkheid tot ventilatie
Arbeidsverhoudingen:
Hoe was de relatie met uw teamleider
Wat vond u van hem?

Slecht

Slecht

Voldoende
1
1
1

Goed
1

1
1

Voldoende

2
Goed

1

1

2
1
1
2
2
Slecht Voldoende

niet ingevuld

niet ingevuld

1
1

Hoe was de relatie met uw collega's?
Hoe was de communicatie/samenwerking binnen uw afdeling?
Hoe was de communicatie/samenwerking met andere afdelingen?
Bestond er duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden?
Hoe was de begeleiding en ondersteuning?
Arbeidsvoorwaarden:
Slecht
Wat vond u van uw werktijden?
Wat vond u van de primaire arbeidsvoorwaarden?
Wat vond u van de secundaire arbeidsvoorwaarden?
Wat vond u van de toekomstperspectieven?

Goed
2
2

niet ingevuld

2
2
2
2
Voldoende
2
2
2

1
Goed

1
niet ingevuld

2
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Besluit directie 2018/2019
2017/2018/2020
Preventieve maatregel

Procedure exitgesprekken is opgenomen in het personeelsbeleid

Corrigerende maatregel

Analyse van exitgesprekken vastleggen in directiebeoordeling

Prestatie-indicator

Met alle vertrekkende medewerkers wordt een exit gesprek gevoerd en dit wordt
vastgelegd.

C7. Ziekteverzuim
Verantwoordelijkheid

Directie

2018/2019
Ziekteverzuim

Doelstelling ziekte percentage <3%

Resultaten 2018/2019
Proces:
In personeelsbeleid is de procedure ziekteverzuim vastgelegd. Doelstelling geformuleerd in de risicoanalyse is <3
% ziekte.
Inhoud:
Ziekteverzuim wordt gemonitord door Directie. In 2018/2019 is ziekteverzuim 0%
Met 6 medewerkers is bij uitval vanwege ziekte het risico dat er direct een hoog verzuimpercentage is. Bij ziekte
van medewerkers kan de vraag zijn wat kan men wel zodat alternatieve werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd. Dit kan vastgelegd worden in het personeelsbeleid. De contactfrequentie tijdens ziekte is wel
vastgelegd.
Er is een verzuimverzekering maar bij de bepaling van de kostprijs is geen budget voor ziekteverzuim
opgenomen.
Besluit directie 2018/2019
2018/2019/2020
Preventieve maatregel
Corrigerende maatregel

Prestatie-indicator

Procedure ziekmelden is aangepast en vastgelegd.
Ziekteverzuim wordt gemeten en procedure wordt gevolgd.
Budget voor ziekteverzuim wordt meegenomen in de kostprijs van de
organisatie.
Ziekte percentage: < 3%
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D. De Cliënt
D1. Klachten cliënten
Verantwoordelijkheid
2018/2019/2020
Klachten cliënten

Directie

2018/2019 Doel: Klachtenmogelijkheden laagdrempelig aanbieden en opvolging
geven aan de melding van klachten.
2018/2019 Doel behaald: Klachtenmogelijkheden via website, klachtenformulier,
vertrouwenspersoon, cliëntenraadsleden en klachtenportaal.
2019/2020 Doel: Brochure ontwikkelen voor cliënten waarin omschreven staat via
welke kanalen klachten kunnen worden ingediend.

Resultaten 2018/2019
Proces:
Er zijn geen klachten ontvangen in 2018/2019. Alle klachten worden (indien aanwezig) conform de eigen
procedure behandeld. Er zijn geen klachten geweest bij Klachtenportaal.
Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel

Corrigerende maatregel

Klachtenprocedure is beschreven en geïmplementeerd.
Tevens is de organisatie aangesloten bij Klachtenportaal.
In cliënteninformatiemap en folders de klachtenprocedure opnemen.
Bij de cliënteninformatie de klachtenregeling expliciet meegeven en bespreken.

Prestatie-indicator

100% afhandelen conform eigen procedure.

D2. Cliënttevredenheid
Verantwoordelijkheid
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2018/2019/2020
Cliënttevredenheid

Doelstelling:
2018/2019 Doel: Iedere jaar vindt een cliënttevredenheidsonderzoek plaats.
2018/2019 Doel Doel behaald: 1 x per jaar wordt er een meting gehouden.
Wanneer Strong_ID het noodzakelijk acht wordt er tussentijdse meting gedaan.
2018/2019 doel: De analyse van het cliënttevredenheidsonderzoek moet volgens
richtlijnen van de gemeente Leeuwarden worden onderzocht door een extern
bedrijf dat metingen uitvoert. Een tevredenheidsonderzoek dat ingevuld kan
worden door de ouders van cliënten.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
Stichting Strong ID heeft in juni-juli 2019 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Het responspercentage
was 95% waarmee het onderzoek voldoet aan de geformuleerde prestatie-indicatoren voor het CTO.
De uitkomsten van het CTO zijn besproken met cliënten en medewerkers.
De volgende vragen werden gesteld in het onderzoek:
1. Vind je dat er door Strong-ID naar u geluisterd wordt?
2. Vind je dat u door Strong-ID goed geïnformeerd wordt?
3. Vind je dat u door Strong-ID als gelijkwaardige benaderd wordt in gesprekken?
4. Vind je dat je, wanneer je er om vraagt, gericht advies van Strong-ID krijgt?
5. Ben je blij met de tijden waarop Strong-ID begeleiding aanbiedt?
6. Krijg je hulp en zorg op de manier hoe je dat verwacht van een zorgaanbieder?
7. Vind u dat degene die u helpt of helpen bij u past of passen:
8. Vind je dat de mensen van Stichting Strong-id zich houden aan afspraken:
9. Vind je dat Strong-ID uit zichzelf vraagt naar uw wensen?
10. Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de begeleiders en de omgang met jou?
11. Hoe tevreden ben je over Strong-ID?
12. Hoe tevreden ben je met de zorg of hulp die je nu ontvangt?
13. Hoe tevreden bent je over het algemeen met je leven op dit moment?
14. Hoe tevreden bent je met je vrienden- en kennissenkring, en de aanspraak die je hebt?
15. Vindt je je huidige bestaan (meestal) ‘een goed leven’? Welke uitspraak past het best bij je?
16. Ben je tevreden over de wijze waarop de medewerkers je in je zogenaamde beperkingen ondersteunen en
hoe je hier in het dagelijks leven mee om leert gaan?
17. Hoe zou je jezelf omschrijven ten opzichte van je kennissen die evt. dezelfde zorg/hulp nodig hebben), Met
het oog op aanbevelen van ons bedrijf naar uw kennissen toe?
De cliënt heeft de keuze gehad uit 5 mogelijkheden tot antwoorden:
Namelijk: zeer tevreden, tevreden, matig, ontevreden, zeer ontevreden

Tevredenheidsmeting van boven naar beneden: zeer tevreden, tevreden, matig, ontevreden, zeer ontevreden
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Tevredenheidsmeting per vraag van links naar rechts: zeer tevreden, tevreden, matig, ontevreden, zeer
ontevreden

2018/2019
Preventieve maatregel

Cliënttevredenheidsinstrument is beschreven

Corrigerende maatregel
Cliënttevredenheid
is gemeten
een analyse
is opgesteld.
Tevredenheidsmeting
per antwoord
van links naar rechts:
zeer en
tevreden,
tevreden,
matig, ontevreden, zeer
Verbeterpunten worden opgenomen in actielijst en daar gemonitord op uitvoering.
ontevreden
Prestatie-indicator
De clienttevredenheid wordt uitgevoerd door een extern bedrijf.

De resultaten waren:
Stichting Strong ID heeft in juni en juli 2019 een CQI meting voor haar diensten.
Er zijn 40 enquêtes uitgedeeld. Van de 40 cliënten zijn 38 valide vragenlijsten terug gekomen. Het netto response
percentage is 92%.
U kunt de score per vraag inzien en bepalen welke scores, scores-positief of verbeterscores zijn.
Besluit directie 2018/2019
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E. Veiligheid
Directie

E1. Risico-inventarisatie
Verantwoordelijkheid
2018/2019
De uitvoering van de risicoinventarisatie

De uitvoering van de risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door persoonlijk
begeleiders en ervaringsdeskundigen die direct betrokken zijn bij het
desbetreffende proces. De resultaten van de inventarisatie en de analyse worden
per proces vastgelegd. Eventuele acties naar aanleiding van de inventarisatie en
analyse worden bewaakt door het opstellen van prestatie-indicatoren De
resultaten en de acties uit de risico-inventarisatie worden besproken met de
medewerkers.

2018/2019 doel:
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Prospectieve risico’s proces
cliëntniveau

Doelstelling was Risicoanalyse op cliëntniveau met een vernieuwde motivatiemethodiek:
1. Observeren in de eerste 2 maanden na de aanmelding (registratieperiode en
rustperiode)
2. Maatwerk leveren en de mogelijkheid creëren om gedrag te monitoren.
3. Samen met ervaringsdeskundigen verslaving in kaart brengen, na maandelijkse
analyse door het management terugkoppelen naar de betrokken begeleider.

In bovenstaand schema staat middelengebruik per cliënt omschreven.
Middelengebruik wordt maandelijks besproken met de cliënt. Maandelijks worden
veranderingen geregistreerd die worden verwerkt in de rissico analyse.
4. Preventief optreden tegen incidenten door een onderdeel binnen de visuele
analyse waarin je gedrag efficient kan monitoren en de oorzaken of het ontstaan
ervan kan inzien.

Per client het soort incident geregistreerd.
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2018/2019 doel:
Prospectieve risico’s proces
cliëntniveau

5. Ontwikkelen van een onderdeel binnen de visuele analyse waarbij incidenten per
cliënt, herstel risicofactor per maand en de conclusie na herstel wordt weergegeven.

Het maandelijks verloop van incidentenregistraties per cliënt monitoren, de
registratie van herstel tot verbetering registreren en de conclusie na herstel
analyseren. (groen = geen incident, geel = 0-2 incidenten, oranje is 2 tot 4 incidenten,
rood is 4+ incidenten.
6. Registratie van deelname aan het hygiëneplan door cliënten die in de eerste fase
van het dagbestedingstraject zitten. (Motivatie monitoren)

Deelnemen aan het hygiëneplan van Strong-ID waarbij de cliënt een beloning kan
krijgen in de vorm van een tegoedbon van een supermarkt.
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2018/2019 doel:
Prospectieve risico’s proces
cliëntniveau

7. Registreren van deelname aan sport en ontbijt. Hier kan lichamelijke gezondheid
worden geregistreerd..

Per cliënt dagelijks de deelname aan sport en ontbijt registreren mbt de lichamelijke
gezondheid.
8. Grafieken om gezondheid en resultaat na herstelpunt te monitoren

Door naar de cliënt en zijn gezondheid te kijken
Hverlappen van registratie deelname aan ontbijt en sport en de lichamelijke
gezondheid van de cliënt. Gewichtsafname en toename etc.

2018/2019
De uitvoering van de risicoinventarisatie en analyse

De risico-inventarisatie en analyse wordt maandelijks uitgevoerd. Strong-ID
ontwikkeld van tevoren een vernieuwde methode om de inventarisatie uit te voeren.
Bij de prospectieve risico-inventarisatie van Strong-ID worden op een systematische
wijze alle processen doorlopen om de mogelijke risico’s te inventariseren. Per risico
wordt de ernst en de frequentie van voorkomen beoordeeld. Van de risico’s die
frequent voorkomen of met grote consequenties worden de (mogelijke) oorzaken
geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald hoe de organisatie omgaat met de
risico’s en de daaronder liggende oorzaken.
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2018/2019 doel:
Doelstelling Risicoanalyse op strategisch niveau en primair proces:
Resultaten 2018/2019
1. Identificeren van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel (kritische proces)
Proces en inhoud:
niveaustellen is er besloten om door observatie van ervaringsdeskundigen die
Om risico’s prospectief vast te kunnen
2. Classificeren
van het risico
(kansOp
x effect)
door leidinggevenden
en voorzien
samen met professioanls een maandelijkse
risicoanalyse
opstellen.
basis hiervan
zijn de prospectieve
risico’svan
hoog/midden/laag risico
geïdentificeerd en geclassificeerd.
3. Classificeren van het risico (kans x effect) door leidinggevenden en voorzien van
hoog/midden/laag risico
Prospectieve risico’s proces
4. Maatregelen benoemen om het risico te beheersen, elimineren of mogelijk te
Strategisch niveau bestaat
laten zijn
uit het uitvoeren van een
5. Per jaar beoordelen maatregel en hoogte risico en nemen van preventieve/
integrale risicoanalyse, het
corrigerende maatregelen op proces en projectniveau door de leidinggevende
vaststellen van
6. Per jaar bespreken van de score en maatregel op proces en projectniveau in het
beheersmaatregelen, het
managementteam
implementeren van
beheersmaatregelen, het
evalueren van
beheersmaatregelen en het
uitvoeren van een update
van de risicoanalyse.

Besluit directie 2018/2019

2018/2019/2020
Preventieve maatregel

2018/2019 Doel: Verbeteren/optimaliseren of vervangen van een Prospectieve
Risico-Inventarisatie (PRI) de kritische processen binnen de organisatie.
2018/2019 Doel behaald: Strong-ID is het afgelopen jaar bezig geweest met het
ontwikkelen van een Prospectieve Risico-Inventarisatie. Met de nieuwe Motivatiemethodiek worden incidenten en gebeurtenissen ten opzichte van alle leefgebieden
snel geregistreerd en geanalyseerd waarna een risico inventarisatie opgemaakt kan
worden vanuit een spreadsheet.
2019/2020 doel: De nieuwe methodiek met de daarbij horende scorelijst invoeren,
als motivatie voor de cliënt, om resultaten met werkdoelen van de
Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) te behalen.

Corrigerende maatregel

2018/2019 Doel: Bespreken van het PRI instrument met de medewerkers.
2018/2019 Doel niet behaald: Vanwege de snelle doorstroom van personeel binnen
de organisatie van Strong-ID is bovengenoemd doel niet mogelijk geweest.
2019/2020 doel: Doorstroom personeel stabiliseren
de PRI vaststellen binnen de organisatie
2018/2019 Doel niet behaald: Vanwege de snelle doorstroom van personeel binnen
de organisatie van Strong-ID is bovengenoemd doel niet mogelijk geweest.
2019/2020 doel: de PRI vaststellen binnen de organisatie

Prestatie-indicator
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E2. Medicatieveiligheid
Verantwoordelijkheid
2018/2019
Medicatieveiligheid

Directie

Doelstelling:
1. Veilig werken conform aangegeven branche eisen Veilige Principes.
2. Regionale afspraken in de medicatieketen vastleggen ter verbetering van de
cliëntveiligheid.
3. Bijstellen proces, werkinstructies en protocollen.

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
Het medicatiebeleid is beschreven. Is besproken met medewerkers en geïmplementeerd.
Er is op dit moment wel sprake van medicatie verstrekking aan cliënten. Er zijn SKJ geregistreerde medewerkers in
dienst. Strong-ID heeft alsnog besloten geen medicatie te verstrekken. Wat concreet betekent dat voor risicovolle
handelingen de thuiszorg zal worden ingeschakeld.

Besluit directie 2018/2019
2018/2019
Preventieve maatregel

Implementeren medicatieveiligheid en bekend maken bij alle medewerkers.

Corrigerende maatregel

Verantwoordelijk medewerker geschoold in medicatieverstrekking. Uitvoerend
medewerkers scholing indien nodig.
100% naleving medicatiebeleid.

Prestatie-indicator

E3. Veilig melden (FOBO)
Verantwoordelijkheid
2018/2019/2020
Veilig melden/FOBO

Directie

2018/2019 Doel: Afwijkingen in het proces melden om op deze wijze inzicht te
krijgen in afwijkingen en ze op te lossen.
2018/2019 Doel deels behaald: Door een hoog personeelsverloop heeft Strong-ID
moeite gehad met de FOBO procedure (registreren van ongevallen en bijna
ongevallen). Strong-ID heeft tot voorkort het FOBO beleid verbeterd.
De onduidelijkheid zit hem in het verschil tussen tussen de incidenten en de ernst
ervan. Welk incident moet worden geregistreerd en welk incident niet. Strong-ID
heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk incidenten of bijna incidenten te
registreren. Aan ernst van een incident is geen grens verbonden.
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2019/2020 Doel: Onderscheid maken tussen incidenten door de ernst ervan te
analyseren. Tijdens de analyse worden de Foboregistraties verdeeld onder twee
categorieën. Hoge risicofactor en incidenten zonder of met minimale risicofactor.
Resultaten 2018/2019
Proces:
Procedure FOBO meldingen werden geregistreerd, geanalyseerd en in team overlegd waarna er cliëntgericht en op
strategisch niveau verbeteringen zijn toegepast.
Inhoud:
Het aantal meldingen in 2018/2019 was hoog omdat ook kleine incidenten worden geregistreerd. De analyse/trend
van de FOBO meldingen is dat de mate van ernst wanneer een incident geregistreerd moet worden onduidelijk is.
Maatregelen hiervoor is opnieuw bespreken in team en noodzaak voor melden toelichten. Procedure incidenten en
beleid agressie, seksueel misbruik en discriminatie is herzien en onder de aandacht van medewerkers gebracht zodat
het risicobewustzijn versterkt wordt.
Het aantal FOBO meldingen wordt dagelijks geregistreerd en maandelijks verwerkt in een grafiek. Per halfjaar wordt
een grafiek gemaakt van het aantal meldingen per cliënt. Meldingen omvatten kleine incidenten, bijna incidenten og
gebeurtenissen waarbij het gevaar tot incident aanwezig is. Hieronder volgt een grafiek van januari t/m juni

Volgens Strong-ID is het secuur incullen van de FOBO registratie noodzakelijk om:
 een snelle doelgerichte analyse uit te voeren waarbij het gedrag per cliënt in kaart gebracht kan worden;
deze in te voeren bij de risico inventarisatie op cliëntniveau waardoor een overzicht wordt gecreëerd mbt
incidenten en de oorzaak ervan;
 transperant te zijn bij vragen van de gemeente mbt overlast in de wijk rondom Strong-ID;
 Een goede score te bepalen mbt de motivatie methodiek zodat er per leefgebied kan worden bijgehouden of er
voldoende vooruitgang is binnen de zrm waaronder de werkdoelen van de cliënt vallen.
De meldingen worden per Soort geregistreerd en verwerkt in de risico-inventarisatie op cliëntniveau
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De meldingen worden per tijdsbestek van 3 uren geregistreerd en verwerkt in de risico-inventarisatie op cliëntniveau
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Besluit directie
2018/2019
Preventieve maatregel

Corrigerende maatregel
Prestatie-indicator

Procedure FOBO is beschreven en geïmplementeerd.
De terugkoppeling van FOBO meldingen aan medewerker en team is expliciet
beschreven waarmee de motivatie om te melden kan gaan stijgen.
Een vaste medewerker om de registratie’s te controleren is aangesteld.
Analyse van de FOBO meldingen is besproken in team.
Gelet op beperkt aantal meldingen de procedure nogmaals besproken met
medewerkers.
100% opvolging FOBO.
FOBO als vast agendapunt in team.
100 meldingen in 2018/2019 is minimum.

F. Directie
F1 . Directiebeoordeling 2018/2019
Verantwoordelijkheid
2018/2019
Directiebeoordeling
2018/2019

Directie

Doelstelling:
1. Uitvoering geven aan de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem
(KMS) van Strong ID.
2. Besluiten nemen over het resultaat en maatregelen te treffen.
3. Verbetering op doeltreffendheid KMS en processen en op de zorg- en
dienstverlening naar leiding van de eisen, behoeften en verwachtingen van
cliënten.
4. Beschikbaar stellen van middelen.
5. Communiceren van de resultaten directiebeoordeling

Resultaten 2018/2019
Proces en inhoud:
Vanuit de directiebeoordeling zijn verbeterpunten geformuleerd, die worden opgenomen in de actielijst en
gekoppeld zijn aan de verschillende verantwoordelijken. De verbeterpunten c.q. actielijst is opgenomen in de
planning en controle cyclus van Strong ID en de actielijst wordt maandelijks besproken zodat de voortgang van de
maatregelen gebord en gemonitord wordt.
In de directiebeoordeling zijn op basis van de risico-inventarisatie en conform de procedure continue verbeteren
kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd.
Conclusie:
De directie is tevreden over de werkwijze en de inzet van de medewerkers en de intern auditor. De betrokkenen zijn
gemotiveerd en hun input heeft veel informatie opgeleverd over de uitvoering van het primair proces, risicoinventarisatie op organisatie niveau en cliënt niveau, opstellen van de zorgplannen met de hierbij behorende
risicosignalering. De input van de medewerkers samen met de intern audit hebben ook geleid tot
verbetervoorstellen die worden verwerkt in het organisatiejaarplan .
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DIRECTIEBEOORDELING 2018-2019

Besluit directie 2018/2019
2018/2019

Elementen van succes

Preventieve maatregel

Directiebeoordeling maken en bespreken.

laagdrempelig - ervaren - begripvol
- sportief - brutaal
eigenwijs in- gewaagd
- eerlijk - stoer Kwaliteitsdoelstellingen
worden -opgenomen
de directiebeoordeling.
Corrigerende maatregel
Verbeterpunten
vastleggen in actielijst.
Verantwoordelijken
en tijdspad zijn dan aan
loyaal - vernieuwend
- behulpzaam
- betrokken
- fanatiek
maatregelen gekoppeld.
Prestatie-indicator
In DIRECTIE ieder kwartaal stand van zaken tav verbeterpunten en kwaliteitsdoelen
aantoonbaar getoetst.
Beleidsplan .

SEPTEMBER 2018

F2. Maatregelen vanuit Directiebeoordeling 2018/2019
1.

Methodiek: motivatiemethodiek & risicoanalyse vormen een puntensysteem waarmee de cliënt zelf zijn/haar
vooruitgang bepaalt.
2. Stabiliseren van de werkomgeving voor personeel.
3. Werving en selectie: Personeel met SKJ registratie
4. Voorlichting aan cliënten over sexueel misbruik.
5. Contracten met alle gemeente in Noord nederland conform offerte behalen.
6. Een overzicht maken wanneer welke gemeente opnieuw moet worden aanbesteedt. Nu worden aanbestedingen
via Tendernet gedaan. Omdat er geen overzicht is van datums voor verlenging van contracten werkt het niet
effieciënt en moet er steeds controle worden uitgevoerd.
7. Strong-ID wil haar bedrijfsvoering laten beheren door een geschikte medewerker met de juiste kennis.
8. De nieuwe methodiek met de daarbij horende scorelijst invoeren, als motivatie voor de cliënt, om resultaten met
werkdoelen van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) te behalen.
9. Doorstroom personeel stabiliseren.
10. de PRI vaststellen binnen de organisatie
11. Het voortzetten met verbetering tot een band van vertrouwen opbouwen tussen Strong-ID en ketenpartners.
12. Voor Strong-ID nieuwe organisaties benaderen die cliënten leveren passende binnen de werkwijze van Strong-ID.
(het netwerk verbreden)
13. SKJ certificering toevoegen als vereist onderdeel van de procedure werving en selectie om hiermee
toekomstgerichte begeleiding van jeugdigen te professionaliseren en de mogelijkheid tot een vertrouwensband te
vergroten.
14. Analyse van samenwerking met ketenpartners inclusief verbeterpunten en opnemen in directiebeoordeling.
15. Strong-ID wil zich specialiceren in het begeleiden van specifieke doelgroepen. Leveranciers worden geselecteerd
aan de hand van de expertise van Strong-ID.
16. samenwerking tussen leverancier en Strong-ID continueren waarbij de openhouding de kern is tijdens overleggen.
17. Het registreren en analyseren van periodieke overleggen gevoerd tussen Strong-ID en leveranciers. (een
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registratiemap aanmaken).
18. Het verder specificeren van begeleiding aan specifieke doelgroepen.
19. Samenwerking tussen de huidige leverancier en Strong-ID continueren. Maar tegelijkertijd allert zijn op signalen die
aanleiding geven tot twijfel bij de prestatielevering van (nieuwe) leveranciers.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Strong-ID heeft een goede en duidelijke implementatieaanpak.
Werken met prestatie-indicatoren waarbij deze als speerpunten worden gebruikt.
Samenwerking tussen leverancier en Strong-ID continueren.
Op basis van leveranciersbeoordeling is bepaald of de samenwerking gecontinueerd wordt met kritische
leveranciers.
DIRECTIE ieder kwartaal stand van zaken tav verbeterpunten en kwaliteitsdoelen aantoonbaar getoetst.
Jaarlijks worden interne audits uitgevoerd conform de eigen procedure waarbij vanuit de kwaliteitsdoelstellingen
aandachtspunten worden meegegeven aan de te toetsen onderwerpen binnen de rubrieken van de norm.
Maatregelen vanuit de externe audit worden voorzien van een plan van aanpak en op de actielijst gezet waarbij er
een verantwoordelijk en tijdspad worden toegewezen. Monitoring vindt plaats door het directie.
100% naleving medicatiebeleid.
Volledig werkende (vernieuwde) methodiek. De scorelijsten worden ingevuld vanuit de risico inventarisatie.

29. Een vast aangestelde medewerker verantwoordeliijk maken voor de dosiercontrole.
30. De quickscan verwerken in het excelbestand risico-inventarisatie.
31.
32.
33.
34.

Continueren van het EDC van Strong-ID.
100% van de doelstellingen in het zorgplan is SMART geformuleerd.
100% QuickScan risico op cliëntniveau.
De analyse van het cliënttevredenheidsonderzoek moet volgens richtlijnen van de gemeente Leeuwarden worden

onderzocht door een extern bedrijf dat metingen uitvoert.
35. Een tevredenheidsonderzoek dat ingevuld kan worden door de ouders van cliënten.
36. Onderscheid maken tussen incidenten door de ernst ervan te analyseren. Tijdens de analyse worden de
Foboregistraties verdeeld onder twee categorieën. Hoge risicofactor en incidenten zonder of met minimale
risicofactor.
37. 100% opvolging FOBO.
38. FOBO als vast agendapunt in team.
39. 100 meldingen in 2018/2019 is minimum.
40. Brochure ontwikkelen voor cliënten waarin omschreven staat via welke kanalen klachten kunnen worden
ingediend.
41. 100% afhandelen conform eigen procedure.
42. De begeleiders bezoeken clienten dagelijks aan de woonlocatie van Strong-ID. De mate hangt af van de risico status
van de cliënt.
43. 100% naleving protocol agressie & geweld.
44. Plan van aanpak n.a.v. RI&E aantoonbaar uitvoeren
45. Klachtenmogelijkheden verwoorden in een brochure voor de werknemers.
46. Naast professioneel opgeleid personeel is het sellecteren en aannemen van personeel dat gevoel heeft bij en zich
in kan leven in de cliënten van de specifieke doelgroep. Ervaringsdeskundigheid is een vereiste.
47. Alle medewerkers hebben aantoonbaar de verplichte trainingen gevolgd.
48. Continueren van procedure functioneringsgesprekken.
49. 100% functioneringsgesprekken uitgevoerd.
50. Verbeteren van de procedure exitgesprekken.
51.
52.
53.
54.

Continueren met afnemen van het medewerkerstevredenheids-onderzoek.
Streven naar minimaal een score van 8.
Streven naar een compleet ingevulde vragenlijst met 19 antwoorden per lijst.
Ziekte percentage: < 3%.
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F3. Prioritering maatregelen voor kwaliteitsdoelen
Primair proces:
Zorgplannen zijn op orde en voorzien van risico’s op cliëntniveau bij de doelen. Wordt gemonitord door
dossiercontrole. Doel is risicobewustzijn van medewerkers vergroten. Risicobewustzijn is speerpunt van FG gesprekken
in .
Beleid:
Samenwerking met ketenpartners om hulp op maat van de cliënt te kunnen bieden realiseren. Er zijn afspraken
gemaakt met de thuiszorg indien er sprake is van voorbehouden en risicovolle handelen bij de cliënt. Er wordt indien
nodig afspraken vastgelegd met apothekers bij medicatieverstrekking aan de cliënt. Contacten met verslavingszorg en
reclassering worden op individueel cliëntniveau opgepakt. Strong ID biedt geen behandeling maar wil wel regisseur zijn
voor de gehele zorgbehoefte van de cliënt.
KMS/continue verbeteren:
De clienttevredenheid en medewerkerstevredenheid wordt in 2019/2020 herhaald en gekeken wordt of er verbetering
heeft plaats gevonden.
Het aantal FOBO meldingen wordt gemonitord en verdeeld in 2 categoriën. Op basis van de meldingen wordt een
retrospectieve risicoanalyse gemaakt.
Medewerkers:
De organisatie groeit en bij aanname personeel wordt vooral gekeken naar bevoegd en bekwaam zijn in opleiding en
attitude (vooral aannemen van ervaringsdeskundigen).
Er wordt (wellicht in de nabije toekomst) nog een medewerker met BIG of SKJ registratie aangenomen t.b.v. jeugd en
medicatiebeleid.
Overleg om een werknemer personeelsbeleid aan te nemen.
Het monitoren van werkzaamheden en berbetering van teamleider en orthopedagoog.
Werkomgeving, materiaal en middelen: Het ECD wordt in de maand september/oktober verder geïmplementeerd.

F4. Eindbeoordeling functioneren KMS
Het KMS is als basis opgesteld daardoor is er meer transparantie ontstaan over de interne processen. De verbanden
worden via de risicoanalyse en directiebeoordeling gelegd. Het KMS biedt de organisatie inzicht in
verbetermogelijkheden en levert sturingsinformatie op. De risicoanalyse heeft bewustzijn van alle risico’s binnen de
organisatie opgeleverd zoals strategisch als voor het primaire proces. De organisatie is transparant. Taken en
bevoegdheden zijn verhelderd en met de procedures zijn richtlijnen voor handelen opgesteld. Het KMS maakt ook dat
Strong ID zich beter kan verantwoorden naar externe partijen zoals de gemeente. Verbetermaatregelen worden door
de actielijst nu beter geborgd binnen de organisatie. De plan en do worden gevolgd door check en act.
Het is de verwachting dat het KMS in 2019/2020 nog meer resultaat gaat opleveren voor Strong ID omdat er
systematisch gewerkt wordt volgens een duidelijke structuur waarbij de kwaliteitsregistraties maken dat getoetst kan
worden of de organisatie doet wat men afgesproken heeft.
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