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Auditrapport
Organisatie

Kiwa Nederland bv

Naam Klant:
Contactpersoon
E-mail
Vestigingsadres

Stichting Strong ID Mental Coaching
info@strong-id.nl
Willem Loréstraat 15A
8921 CG
Leeuwarden
06 – 288 00 952

Telefoon
Onderzoek
Soort onderzoek
Datum onderzoek
Locatie Onderzoek

: Opvolgaudit 1
: 4 oktober 2019
: Willem Loréstraat 15A
8921 CG
Leeuwarden
: Definitief d.d. 23-10-2019

Versie
Auditteam
Lead Auditor
Auditor(-en)
Materiedeskundige
Reglement(en)
Aantal
vestigingen 1

:
:
:
:

:

Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2017

Aantal
Medewerkers/
Fte
Evt Aantal
vrijwilligers

: 5 Fte
7 mdw
2 stagiaires

Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

Scope/ NACE

HKZ Welzijn en
Maatschappelijke
Dienstverlening,
deelschema MO/VO:
2015
HKZ algemeen
organisatiedeel 2015

Het bieden van opvang en begeleiding aan
jongvolwassenen middels laagdrempelige
dagopvang, dagbesteding en
woonbegeleiding

38

Certificaatnr. en
afloopdatum
K99454/01
15-11-2021

Evt. bijzonderheden:

Samenvatting
Auditteam
Normuitsluitingen
Auditplan

Gedocumenteerde
informatie

: De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen
: Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd.
: Het auditplan is ter afstemming per e-mail naar de klant verzonden en door de klant
akkoord bevonden.
Het auditplan in dit rapport is aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit
: De systeemdocumentatie is vastgelegd.
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C/
NC
C
C
C

C

Acties uit vorige audit
Multi Site Toetsing

: Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd.
: Organisatie voldoet aan Multi Site voorwaarden
De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging
geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat,
incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen
alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden.

Certificatieovereenkomst

: De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten:
Data
Logogebruik
Reikwijdte/scope
Aantal medewerkers
FTE totaal en per kritisch proces
Vermelding vestigingen
Tenaamstelling
Complexiteit
Kortingen
De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij herevaluatie) geen aanleiding
tot aanpassing van de uitgangspunten.
: De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie,
het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen
aanleiding tot het (bij de herevaluatie) opnieuw uitvoeren van een Fase 1 onderzoek.

Uitvoering
Fase 1 bij Herevaluatie
Beoordeling fase 1

Effectiviteit systeem
Logo´s / pictogrammen
Klachten
Interne audits
Adviseur

: Op grond van bovenstaande heeft er geen vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf
plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix.
Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er aandachtsgebieden aan het bedrijf
gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen
kunnen leiden.
Fase 1 is op de volgende facetten positief beoordeeld: nvt
Bepaling audit doelstelling
Reikwijdte in relatie tot wet- en regelgeving
Reikwijdte in relatie tot kwalificatie auditteam
Verificatie bij personeel fase 2 audit
Prestaties KMS
Het hebben van een directiebeoordeling en Interne audits conform de eisen
uit het certificatie schema
Toewijzing middelen fase 2
Verificatie, gegevens klant in relatie tot calculatie gegevens
Toepassingsgebied in relatie tot norm
: Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties).
: Het gebruik van logo’s, pictogrammen, certificaat conform het reglement.
: De klachtenprocedure functioneert effectief.
: De interne audits dragen effectief bij aan het systeem.
: Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern
geadviseerd door:

Bevindingen (definitie)

C - Conform

T - Tekortkoming

(n.v.t. bij VCA)

KT - Kritische
tekortkoming

: Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden
gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog
verder doorontwikkeld worden.
: Na afloop van de audit zijn er 4 tekortkomingen geconstateerd. (en als zodanig
geaccepteerd).
Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het
zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor
toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten
beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen
: Na afloop van de audit is er geen kritische tekortkoming(en) geconstateerd
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C
NVT

C
C
C
C
C
C
C
C
C

NVT

C

C
NVT

C
C
NVT

Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet
aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of
behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is
doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan
uitbrengen.
Vervolgafspraken
Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór 18-10-2019.
Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op nvt. Kiwa
beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op oktober 2020

Beoordeling corrigerende maatregelen
: Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2):
Beoordelingsresultaat
Met de klant is afgesproken dat de gerapporteerde aandachtsgebieden gedurende het
n.a.v. Fase 1/ Fase 2
implementatieonderzoek (eventueel) zullen kunnen leiden tot (kritische)
en/of Opvolgaudits
tekortkomingen en/of een extra bezoek. De klant was hiermee akkoord.

Eventuele toelichting:
…..
Certificatieadvies
Bij Fase 1:
nvt
Bij Fase 2 en /of opvolgingsbezoeken:
Het auditteam adviseert Kiwa tot voortzetting van het certificaat.
Disclaimer:
Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. Het auditresultaat
is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.
Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij een kritische tekortkoming zal er (met dit advies als basis)
intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van
de review zal een certificatiebeslissing genomen worden
Eventuele toelichting:

Leadauditor Kiwa
Naam :
Datum : 23-10--2019
Handtekening:

Review en certificatiebeslissing Kiwa
Akkoord met certificatieadvies:

Naam
:
Datum
:
Handtekening:
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Dit rapport heeft de volgende bijlagen:
- Auditrapport
- Rapportbladen
- Auditplan
- Auditprogramma
- Indien van toepassing: Plan(-nen) van Aanpak
- Actuele gegevens klant en planning te auditen onderwerpen
- BWO achter rapport

Indrukken en bevindingen
1.1

Algemene indruk
De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd is dat Strong ID
voldoet aan de eisen; het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de
toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits
en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in
dit rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de rapportage.
Er zijn in de organisatie geen wijzigingen die invloed hebben op auditdoelstelling, auditprogramma,
audittijdbesteding of toepassingsgebied. Dit is in het openingsgesprek geverifieerd.

Fase 1- Bevindingen
(NB; bewijsvoering opgenomen onderstaand per rubriek /Overzicht gecontroleerde
documentatie) Gedurende fase 1 is beoordeeld: nvt
Vastgestelde aandachtpunten en genomen maatregelen voor doorgang naar Fase 2: nvt
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1.2

Bevindingen per rubriek

1.2.1

Rubriek 1: PLAN

Risico-inventarisatie:
Prima uitgevoerde PRI op diverse processen (strategisch niveau, primair proces en HR proces).
Sterke Punten:
Uitgebreid handboek Dit vormt in combinatie met de inzet op goed opgeleid personeel en de hands on
mentaliteit van de directeuren een compleet geheel
Er wordt actief samenwerking gezocht met partners in het sociale domein. Vanwege de bijzondere aanpak
en resultaten van Strong ID wordt de organisatie ook actief benaderd door gemeentes en ketenpartners
Nieuwe ontwikkeling is het Excelformat met stuurinformatie dat voortkomt uit registraties op cliëntniveau. Diverse
doorsnedes maken het mogelijk om zaken te analyseren en te interpreteren
Aandachtspunten:
De maatregelen n.a.v. de PRI’s zijn weliswaar bepaald, maar aanvankelijk was niet vastgesteld hoe evt.
wordt bepaald of maatregelen effectief zijn. Dit is nu meegenomen in de kwaliteitsdoelstellingen /
vastgestelde rapportagestructuur, maar metingen ontbreken nog: de cyclus is nog niet helemaal rond
gemaakt.
Conclusie:
Voldoet met uitzondering van het aandachtspunt, aan de gestelde normeisen

Procesbeoordeling
Primaire proces en risico-inventarisatie

Overzicht gecontroleerde documentatie
Risicoinventarisatie primair proces d.d. 09-2019
Checklist dagelijks bezoek

Professioneel handelen

Kwaliteitshandboek Strong ID d.d. 09-2019
Quick scan risico-inventarisatie
Checklist dossiercontrole

Werkwijze

Kwaliteitshandboek Strong ID d.d. 09-2019
Quick scan risico-inventarisatie
Checklist dossiercontrole
Begeleidingsmethodoek Strong ID d.d. 03-2019
In dossiers opgenomen ketenpartners die
betrokken zijn bij de hulpverlening
Samenwerkingsverbanden in het sociale domein
Ketenpartneronderzoek is in oktober uitgezet

Samenwerking

1.2.2

Rubriek 2: DO

Sterke Punten:
Uit contacten met cliënten blijkt dat Strong ID hoog scoort op presentie. Er is veel waardering voor het bouwen
aan veiligheid en vertrouwen. Vanuit een gelijkwaardige houding wordt de cliënt gemotiveerd aan zijn / haar
eigen doelen te werken. De cliënt ervaart dat er goede afstemming is met evt. andere betrokken
hulpverleners. Dat proces is heel transparant door regelmatige afstemming in de driehoek
Veel onderlinge afstemming tussen de hulpverleners. Men vraagt / geeft actief feedback.
Naar aanleiding van overlastmeldingen en incidenten is er een aantal zaken aangepast in de organisatie.
Enkele medewerkers hebben de organisatie verlaten i.v.m. de heftige problematiek. Er is nu gekozen voor een
aanpak die stevig is als het moet. Duidelijkheid en begrenzen als de cliënt vrijheden niet aankan. Er wordt veel
gemeld om inzicht te houden in ontwikkelingen bij de client
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Aandachtspunten 2018:
In de dossiers worden kopieën van de ID bewijzen van cliënten bewaard. Dit is niet in lijn met de AVG / er is
een risico op identiteitsfraude
De dossiervoering is nog in een overgangsfase naar een EPD. In de huidige dossieropbouw worden hier en daar
nog zaken gemist / niet consequent uitgevoerd. Betrokken ketenpartners worden niet altijd geregistreerd
conform eigen afspraken, risico’s uit de inventarisatie komen niet altijd terug in de evaluatie, model dossier is in
de aanloop naar beschermd wonen een beetje onduidelijk omtrent specifieke punten ten aanzien van zelfstandig
wonen en beschermd wonen (huisregels bijv.) (T) > XRIRA, 04-10-2019 > op basis van dossierinzage kan de
tekortkoming afgesloten. Quickscan risico’s maakt geen deel meer uit van de dossiervorming. Dit ihkv de
ontwikkeling van een nieuwe methodiek > grotendeels opgelost, muv rapportage / verantwoording geleverde
zorg
Aandachtspunt 2019:
Dossiervoering is op het gebied van rapportage nog niet voldoende consistent. Dit heeft o.a. te maken met
de nieuwe opzet die de directeur aan het ontwikkelen is (Excelformat)

Conclusie:
Voldoet met uitzondering van het aandachtspunt, aan de gestelde normeisen
Procesbeoordeling
Informatievoorziening aan de cliënt
Aanmelding
Uitvoering

Toestemming

Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau

Coördinatie zorg of dienstverlening

Cliëntendossier

1.2.3

Overzicht gecontroleerde documentatie
Intake procedure met verwijzing naar
cliëntinformatie die verstrekt wordt
Beschreven in fasemodel
Beschreven in fasemodel
Inzage in dossiers:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Inzage in dossiers:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Inzage in dossiers:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Inzage in dossiers:
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Gezien dossiers van:
Dhr.
Dhr.
Dhr. .

Rubriek 3: CHECK en ACT (meten, analyseren en verbeteren)

Sterke Punten:
Goede scores op cliënttevredenheid worden bevestigd in interview met cliënt. Er worden op basis van
ervaringen wel direct verbeteracties ingezet. Bijvoorbeeld in de overlegstructuur o.b.v. signalen van cliënten.
Er is bijvoorbeeld ook een aftekenlijst ingevoerd om zeker te stellen dat cliënten die extra begeleiding /
toezicht nodig hebben ook echt extra opgezocht worden
Aandachtspunt 2018:
Nog weinig concrete metingen van procesindicatoren / doelstellingen > XRIRA, 04-10-2019 > monitoring
is aantoonbaar
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Aandachtspunt 2019:
De clienttevredenheidsmeting wordt niet onafhankelijk uitgevoerd. Dit heeft mogelijk effect op de resultaten
Conclusie:
Voldoet met uitzondering van het aandachtspunt, aan de gestelde normeisen
Procesbeoordeling
Resultaten

Ervaringen cliënten

Ervaringen ketenpartners

1.2.4

Overzicht gecontroleerde documentatie
Excelsheet met procesindicatoren actueel
bijgewerkt
Aftekenlijst intensief toezicht
Fasemodel zorgverlening
Klachtenregeling clienten d.d. 09-2017
Verslag klachten 2017
FOBO analyse 2017 d.d. 12-2017
Registraties FOBO 2018 + overzicht
Cliententevredenheid meting 2018 Strong ID d.d.
07-2019
Uitgevoerd Oktober 2018
Opgenomen in directiebeoordeling 2018-2019

Rubriek 4: De organisatie en haar kwaliteitsmanagementsysteem (Leiderschap, Strategie,
Beleid en middelen)

Vaste te beoordelen onderwerpen
Beleid:
Stong ID is een jonge organisatie met een heel specifieke aanpak. De directie wordt gevormd door een
ervaringsdeskundige en sportinstructeur. Middels vechtsporttraining wordt agressieregulatie bewerkstelligd.
Dit heeft de oorsprong van het bedrijf gevormd. Na ervaringen met de opvang van probleemjongeren en
activering middels sporten is men zich gaan toeleggen op maatschappelijke opvang. Het beleid is gericht op
presentie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. In het beleid komt de vertaling van de missie / visie naar concrete
activiteiten terug.
Context en stakeholders:
Is meegenomen in de directiebeoordeling. De organisatie is klein, maar door goede resultaten een partij waar
gemeenten graag zaken mee doen. Verder wordt actief samengewerkt met partners in het sociale domein.
E.e.a. blijkt uit verwijzingen en de ervaringen van cliënten. N.a.v. overlastmeldingen eind 2018 is actief de
samenwerking met de politie gezocht. Er vind regelmatig overleg plaats
Risico’s en kansen:
Op strategisch niveau en op procesniveau zijn risicoinventarisaties uitgevoerd. In de beleidsplannen is er
een concrete vertaling vanuit de context- en stakeholderanalyse naar kansen en risico’s op beleidsniveau.
Hierbij worden de PRI’s gebruikt om acties te benoemen bij de doelstellingen en ambities
Leiderschap:
Er is een hoge mate van betrokkenheid van beide directeuren. Zij zijn beide zeer betrokken bij het
primaire proces en dragen actief “kennis van de straat” over op de medewerkers
Taken en bevoegdheden:
In de taak- en functiebeschrijvingen is dit beschreven. Men is vanuit de praktijkervaringen aan het bijschaven. In
de overgang naar beschermd wonen worden bijvoorbeeld de nachtwakers ondersteunt om meer coachend te
zijn en minder beheersmatig op te treden
Status KMS (Status qua effectiviteit, beheersing, verbeteringen en instrument om te sturen):
Het kwaliteitssysteem krijgt ondanks de hands on mentaliteit van de directie wel een zekere betekenis.
Voorbeelden daarvan zijn de uitwerkingen van de processen, de checklists etc.
Kwaliteitsdoelen:
Zijn uitgewerkt in een Excelsheet dat dient als een actief document t.b.v. rapportage op clientniveau en daaruit
de mogelijkheid om op organisatieniveau trends te signaleren en kwaliteitsaspecten te beoordelen (gebaseerd
op o.a. ZRM)
Afwijkingen en veilig melden:
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Er is een veilig klimaat om zaken te melden. Incidenten worden besproken en er is een analyse uitgevoerd op
de FOBO meldingen van de afgelopen periode > grote inzet op het doen van meldingen als indicator rondom
gedragsregulatie. De afhandeling van incidenten is niet altijd goed zichtbaar
Interne Audits en PDCA:
Interne auditresultaten worden aantoonbaar opgepakt. De directie toont zich zeer actief t.a.v. het invoeren
van verbetermogelijkheden
Directiebeoordeling:
Is compleet en conform normeisen. De directiebeoordeling is direct gebruikt om de context- en
stakeholderanalyse in op te nemen
Interne Communicatie:
Er zijn korte lijnen in de organisatie, maar er wordt tegelijkertijd veel tijd geïnvesteerd in casuïstiek, intervisie
en overdracht. Men werkt weliswaar met cliënttoewijzing, maar ook vanuit het principe van een shared
caseload. Om die reden is overdracht noodzakelijk. Medewerkers worden actief betrokken bij verbeteringen in
de organisatie
Ketensamenwerking:
Dit wordt zichtbaar middels de aanbestedingen en initiatieven die de organisatie neemt. Op casus /
dossierniveau is samenwerking ook zichtbaar, Een ketenpartneronderzoek is eind 2018 uitgezet en heeft
concrete verbetersuggesties opgeleverd. Vanuit overlastmeldingen is er intensief contact geweest
tussen gemeente, politie en Strong ID
Klachten:
Analyse van informele klachten. Geen formele klachten. Regeling is conform
WKKGZ IGJ:
Geen IGJ bezoek. Wel een audit vanuit de gemeente vanwege meldingen overlast. Verbeterpunten zijn opgepakt
Management van wijzigingen (Correctieve-, preventieve maatregelen en continu verbeteren):
Vanuit diverse bronnen is aantoonbaar dat er verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd in het recente
verleden. Heel concreet is een controlelijst ingevoerd, omdat de directie heeft opgemerkt dat er enkele
cliënten extra toezicht nodig hebben. Dit zat niet in de routine en is op die manier op een praktische manier
geborgd
Indien Multi Site: conform omdat: nvt
Sterke Punten:
Pragmatische benadering van verbeteringen. Actiegericht
Betrokkenheid van medewerkers bij het ontwikkelen van beleid
Aandachtspunten 2018:
Ketenpartneronderzoek is nog niet afgerond > XRIRA, 04-10-2019 > afgerond. Resultaten zijn opgenomen in
de directiebeoordeling > voldoet
Doelstellingen zijn nog niet conform normeisen vastgesteld (T): XRIRA: afgesloten o.b.v. aangeleverd
document C2.1.02. Kwaliteitsdoelstellingen d.d. 23-10-2018 > voldoet
Aandachtspunt 2019:
De afhandeling van incidenten behoeft aandacht qua registratie
Conclusie:
Voldoet met uitzondering van de tekortkoming
Procesbeoordeling
Context en stakeholders
Beleid
Processen
Risico’s en mogelijkheden

Overzicht gecontroleerde documentatie
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 09-2019
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 09-2019
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 092019Risico-inventarisatie strategisch niveau 20182019 d.d. 09-2019

Leiderschap
Missie en visie, kwaliteitshandboek
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Functiebeschrijvingen:
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsdoelen

Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 092019Jaarplan 2018 d.d. 11-2017
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 092019Jaarplan 2018 d.d. 11-2017
Meerjarenplan d.d. 11-2017
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Afwijkingen en veilig melden

Continue verbeteren

KMS als sturingsinstrument
Interne audit
Directiebeoordeling
Inspecties

1.2.5

FOBO
Klachtenreglement
Melden, beheersen, registeren incidenten
Analyse klachten
Analyse FOBO
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 09-2019
Excel datasheet met prestaties primair proces,
Fobo’s etc. actueel bijgewerkt t/m 09-2019
Verslag interne audit st. Strong ID d.d. 01-2018
Directiebeoordeling 2018-2019 d.d. 09-2019
Rapport gemeente Leeuwarden d.d. 02-2019
Verslag overleg Gemeente en SID d.d. 07-2019

Rubriek 5: Personeelsbeleid, competenties en kennis.

Sterke Punten:
Directie is zeer betrokken bij het primaire proces en delen inzichten met de nog relatief nieuwe medewerkers.
(de directie is door persoonlijke ervaringen “streetwise”). Medewerkers zijn hoog opgeleid en krijgen volop de
ruimte om zich te ontwikkelen. Niet alleen als hulpverlener, maar ook ten behoeve van de ontwikkeling van de
organisatie
Korte lijnen in de organisatie. Ook veel aandacht voor formele overlegmomenten
Aandachtspunten 2018:
RI&E plan van aanpak / evaluatie PvA (T) > XRIRA, 04-10-2019 > RI&E loopt > voldoet
Er is nog geen MTO uitgevoerd. De medewerkers zijn allen korter dan een jaar in dienst. Een MTO staat
gepland. > XRIRA, 04-10-2019 > situatie onveranderd. Wisselingen geweest in formatie. Er is nu wel een
gedragskundige in dienst gekomen, welke coachingsgesprekken voert met de medewerkers en bewaakt
of medewerkers een goede balans bewaken en weerbaar blijven > voldoende vooralsnog
Conclusie:
Voldoet aan de gestelde normeisen

Procesbeoordeling
Personeelsbeleid
Competenties en kennis

Overzicht gecontroleerde documentatie
Handboek personeel d.d. 09-2018
Personeelsdossiers ingezien van:
Dhr. (beveiliger)
Dhr. . (begeleider)
Dhr. . (directeur, begeleider)
Dhr. . (begeleider)
Dhr. . (begeleider)
VOG
Beroepsdiploma
ID controle

Kwaliteitsbewustzijn
Nieuwe medewerkers
Veiligheid medewerkers

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Interview met medewerkers
Inwerkprogramma nieuwe medewerker
ARBO beleid
BHV
Nog niet uitgevoerd. Medewerkers < 1 jaar in
dienst
Formulieren ingevuld: gezien in map 09-2018

ARBO RI&E

RI&E checklist d.d.02-2017

Oordeel medewerkers
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1.2.6

Rubriek 6: Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening.

Sterke Punten:
De organisatie is actief aan het verbeteren. Zie Excelsheet met indicatoren / procesbewaking
Aandachtspunten:
Geen
Conclusie:
Voldoet aan de gestelde normeisen
Procesbeoordeling
Inventarisatie ontwikkelingen
Actualiseren en verbeteren van bestaande zorgof dienstverlening

Invoeren van bestaande zorg- of dienstverlening
die nieuw is voor de organisatie
Ontwikkelen van nieuwe zorg- of dienstverlening

1.2.7

Overzicht gecontroleerde documentatie
Directiebeoordeling 2017-2018 d.d. 09-2018
Jaarplan 2018 d.d. 11-2017
Diverse verbetermaatregelen om proces verder te
verbeteren
Overgang naar EPD > ontwikkeling Excelsheet
met “dossier” op clientniveau en tevens
kwaliteitsmonitor
Men is in overleg met de gemeente om
beschermd wonen te kunnen bieden. De
dossiervoering wordt hier al op aangepast
nvt

Rubriek 7: Omgeving, infrastructuur, materiaal en middelen.

Sterke Punten:
In voorbereiding op een erkenning voor beschermd wonen wordt de BHV organisatie al ingericht.
Aandachtspunten:
Geen
Conclusie:
Voldoet aan de gestelde normeisen

Procesbeoordeling
Eisen omgeving, infrastructuur, materiaal en
middelen

Overzicht gecontroleerde documentatie
BHV organisatie
Diploma’s BHV training
Nog geen ontruimingsoefening gedaan > nog niet
relevant indien beschermd wonen nog niet
officieel een activiteit is (nu scheiden wonen /
zorg)

Beheersing en monitorings- en meetuitrusting

Nu niet relevant

1.2.8

Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding

Aandachtspunten 2018:
Geen leveranciersbeoordeling uitgevoerd (T) > opgelost
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Aandachtspunt 2019:
Analyse leveranciersbeoordeling > nu alleen getalsmatig. Hoe om te gaan met onvoldoende, maar afhankelijk
? > XRIRA, 04-10-2019 > Zie directiebeoordeling > voldoet
Conclusie:
Niet actief onderwerp van gesprek geweest in 2019. Voldoet aan de gestelde normeisen
Procesbeoordeling
Bepalen eisen inkoop en uitbesteding

1.2.9

Overzicht gecontroleerde documentatie
Leveranciersbeoordeling 09-2019

Rubriek 9: Gedocumenteerde informatie.

Aandachtspunt 2018:
Door actuele ontwikkelingen komt het voor dat documentatie niet helemaal aansluit bij de actuele situatie
> XRIRA, 04-10-2019 > voldoende op orde.
Conclusie:
Voldoet aan de gestelde normeisen
Procesbeoordeling
Gedocumenteerde informatie
Beheersing van de gedocumenteerd informatie

Overzicht gecontroleerde documentatie
Kwaliteitshandboek Strong ID:
Map personeelsbeleid 11-2017
Handboek is goeddeels actueel
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2

Rapportblad

2.1

Rapportblad

Organisatie
Auditdatum

Status

: Strong ID Mental Coaching
: 14 September en 11 Oktober 2018

Bevinding

Norm HKZ

T/KT
Tijdens de opvolgingsaudit zijn geen tekortkomingen en/of kritische tekortkomingen
geconstateerd.
Kiwa feliciteert Strong ID met het behouden van het certificaat

T: Tekortkoming
Extra audit op

KT: Kritische Tekortkoming
Volgende audit op

nvt
Oktober 2020
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, eventueel voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor
te leggen.
Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot
welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken.
Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij
een kritische tekortkoming. (zie ook document toelichting bij T/KT’s, versie 2012)

Afhandeling tekortkoming(en):
Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming)
Omvang (van de tekortkoming)
Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling)
Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten)
Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest)

Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa
Akkoord > nvt
Niet akkoord (zie nieuw rapportblad)

Paraaf lead auditor Kiwa: XRIRA
Datum: 23-10-2019
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3.

Auditplan
Auditdoelstelling:
Het kwaliteitsmanagementsysteem en de gedocumenteerde informatie komen overeen met de
eisen van de Norm HKZ 2015 plus de vastgestelde reikwijdte van de scope (zie benoemd) ;
Het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de klant
voldoet aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen;
de gedefinieerde processen en documentatie van het door de klant ontwikkelde
managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
de vaststelling van de doeltreffendheid van het managementsysteem om te bewerkstelligen dat
de organisatie in redelijke mate mag verwachten zijn gespecificeerde doelstellingen te bereiken;
de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in de
gedocumenteerde informatie.
Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om te verbeteren.
Indien van toepassing: aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt.
Om de audit zo effectief mogelijk te laten verlopen, hanteert Kiwa de volgende randvoorwaarden:
De betrokken personen dienen de beschikking te hebben over alle van belang zijnde documentatie
(dossiers, kwaliteitsregistraties, jaarplannen etc.).
Handboeken en gevraagde documenten graag ter inzage bij de desbetreffende interviews
klaarleggen. Wij stellen het op prijs dat de interviews worden bijgewoond door een vertegenwoordiger
van uw
organisatie. Voor het leerproces mogen dit ook interne auditoren zijn.
Voor verificatiedoeleinden dient het auditteam inzage te kunnen krijgen in een aantal gegevens m.b.t.
de processen, waaronder dossiers/gegevens m.b.t. cliënten, onder waarborging van richtlijnen m.b.t.
geheimhouding en privacy bescherming. In de introductiebijeenkomst dienen wij hiertoe een geschikte
werkwijze overeen te komen.
Wij verzoeken u vriendelijk om – indien mogelijk – een overlegruimte voor het auditteam te regelen.
Bij de opgegeven tijden moet rekening gehouden worden met een eventueel oponthoud of een
voorspoediger voortgang van gesprekken. Getracht wordt om hiervan maximaal 20 minuten af te wijken
van de aangegeven tijden. Gesprekken met uitvoerende medewerkers vinden zoveel mogelijk plaats op
de afgesproken tijden.
Interviews vinden bij voorkeur op de eigen werkplekken plaats.
Indien de opgegeven tijden niet haalbaar zijn, verzoeken wij u dit tijdig te melden.
Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers en overige betrokkenen.
Prioriteit voor deze activiteit. Graag geen andere activiteiten die verstorend werken.

De gegevens die momenteel bij ons bekend zijn:

Aantal
bedrijfslocaties

Aantal Fte

HKZ 2015
5 Fte incl
HKZ Welzijn en inhuur
Maatschappelijke
Dienstverlening,
deelschema
MO/VO: 2015

Aantal Medewerkers,
aantal vrijwilligers, aantal
tijdelijk medewerkers,
aantal ZZP’ers
7 mdw
2 stagiaires

Toepassingsgebied

Het bieden van opvang en begeleiding
aan jongvolwassenen middels
laagdrempelige dagopvang,
dagbesteding en woonbegeleiding

Indien de gegeven niet kloppen of gewijzigd zijn willen wij u vragen dat ruim voor de audit kenbaar
te maken.
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Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Leadauditor KIWA Mens en Zorg
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Naam Klant:
Onderzoek
Soort onderzoek
Datum onderzoek
Locatie Onderzoek
Versie
Auditteam
Lead Auditor
Auditor(-en)
Materiedeskundige
Reglement(en)

Stichting Strong ID Mental Coaching

: Opv. 1
: 4 Oktober 2019
: Willem Loréstraat 15A
8921 CG
Leeuwarden
:

:
:
:
: Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2017

Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

Scope/ NACE

HKZ Welzijn en
Maatschappelijke
Dienstverlening,
deelschema MO/VO:
2015
HKZ algemeen
organisatiedeel 2015

Het bieden van opvang en begeleiding aan
jongvolwassenen middels laagdrempelige
dagopvang, dagbesteding en
woonbegeleiding

38

Certificaatnr. en
afloopdatum
K99454/01
15-11-2021

Graag, indien relevant en/of aanwezig, ter inzage klaarleggen de volgende documenten over 2017/2018:
-

Systeembeoordeling / Directiebeoordeling /Management Review
Leveranciersbeoordeling
Overzicht vastgestelde risico’s
Resultaten Cliënt tevredenheidsonderzoeken
Indien van toepassing: resultaten LPZ metingen
Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Documenten t.b.v. onderhoud apparatuur (indien van toepassing)
Verslagen en Planning van interne audits
Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus
Jaarplan/ beleidsplan 2017/2018
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-

Indien van Toepassing: voorbeelden van Prospectieve Risico Inventarisatie op kritische processen
Jaarplanning (indien aanwezig)
Jaarverslagen van Commissies
RI & E (per locatie)
Indien van toepassing Plannen van Aanpak voorafgaande audits voorzien van actuele status acties

Auditplanning
Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de
omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn
voor het interview. Wij verzoeken u, daar waar mogelijk, andere auditees te vragen dan degenen die al eerder
zijn geïnterviewd.
De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt.
Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen.
Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures.
Het verdient daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn.
Inzien cliëntdossiers graag voorzien van schriftelijke toestemming van betrokkenen.
De auditor dient in de gelegenheid te zijn om zonder beperkingen alle relevante bewijzen van elk personeelslid
n.a.v. norm- en managementsysteem in te kunnen zien. Dan kan er gerichter gekeken worden naar
opleidingen, terugkoppeling kennis, assessments, beoordelingsformulieren, uitkomsten in relatie tot beheerste
processen en bijsturing.
Graag, indien relevant en/of aanwezig, ter inzage klaarleggen de volgende documenten over 2017/2018:
-

Systeembeoordeling / Directiebeoordeling /Management Review
Leveranciersbeoordeling
Overzicht vastgestelde risico’s
Resultaten Cliënt tevredenheidsonderzoeken
Indien van toepassing: resultaten LPZ metingen
Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Documenten t.b.v. onderhoud apparatuur (indien van toepassing)
Verslagen en Planning van interne audits
Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus
Jaarplan/ beleidsplan 2017/2018
Indien van Toepassing: voorbeelden van Prospectieve Risico Inventarisatie op kritische processen
Jaarplanning (indien aanwezig)
Jaarverslagen van Commissies
RI & E (per locatie)
Indien van toepassing Plannen van Aanpak voorafgaande audits voorzien van actuele status acties

Auditplanning Opv. 1
Auditplan voor auditor
:
Datum
: 4 Oktober 2019
Locatie
: Willem Loréstraat 15A, 8921 CG, Leeuwarden
Tijd
Activiteit
Processen en normeisen
8.30 - 8.45

Openingsgesprek

Naam en functie
Auditees
Management en
belangstellenden
Namen aanwezigen
invullen:

(Directie)
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(teamleider)
(gedragskundige)
8.45 - 9.45

9.45 – 11.15

Interview 1

Interview 2

Context en stakeholders
Beleid
Risico’s en mogelijkheden
Leiderschap
Taken en bevoegdheden
KMS
Directie beoordeling
Kwaliteit en doelen
Interne en externe communicatie
Ontwerp en Ontwikkeling (alleen indien
opgenomen in scope)
Klachten
Stand van zaken m.b.t. PvA’s nav
bevindingen voorafgaande externe
audits:
RI&E
Dossiervoering

Directie

Kwaliteitsmanagement systeem
Documentatie/informatie
Beheersing documentatie
Afwijkingen en veilig melden
Interne audits

Kwaliteit

(teamleider)
(gedragskundige)

(Directie)

(teamleider)
(gedragskundige)

11.15 – 12.15

Interview 3

12.15- 13.00
13.00- 13.30

Lunch
Interview 4

13.30 - 14.30

Uitwerken
Auditresultaten /
voorbereiden
terugkoppeling
Eindbeoordeling
en -gesprek

14.30 >

Uitvoering primair proces
Prospectieve risico inventarisatie
Professioneel handelen
Uitvoering
Meting

Uitvoering primair proces

Gesprek met clientvertegenwoordiing /
deelnemer

(lid
clientenraad)

Adnan
(gedragskundige)

Aanwezigen:

(Directie)

(teamleider)
(gedragskundige)
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Auditprogramma
Vestigingen

Kritische processen/
Scope onderdelen

Initiële
audit

Op
volg
audit 1

Op
volg
audit 2

Her
audit

Hoofdkantoor

Ondersteunende processen
Beleid
Facilitair
Inkoop
Kwaliteit
Documenten
Personeel
Primaire proces
Zorg- dienstverleningsproduct:

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Locatie

X
X
X

X
X
X
X

X

Audit thema’s

Audit onderwerpen

Initiële
audit

Opvolgau
dit 1

Opvolgau
dit 2

Herau
dit

Systeem

Kwaliteitsmanagement systeem
Documentatie/informatie
Beheersing documentatie
Leiderschap
Organisatie
Communicatie
Bevoegd en bekwaam
Veiligheid en veilig melden
Tevredenheid (MTO)
Risico’s
Kansen
Kwaliteitsdoelen
KMS om te sturen en verbeteren
Wet- & regelgeving
Ontwikkeling en innovatie bestaand
Ontwikkeling en innovatie nieuw
Leveranciersbeoordeling
Werkomgeving
Informatiebeheer
Prospectieve risico inventarisatie
Professioneel handelen
Uitvoering
Meting
Tevredenheid (CTO)
Tevredenheid (KTO)
Meldingen
Klachten
Interne audits
Risico analyse retrospectief
Verbeteringen/doelen
Beheer registraties

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Organisatie Leiderschap

Personeel

Strategie en beleid

Ontwikkeling
Inkoop/uitbesteding
Facilitair
Primaire proces

Cliënten
Ketenpartners
Resultaten

Evaluatie

X
X
X
X
X
X
X
X
FUA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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