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1. Algemene informatie

Klant Stichting Strong ID Mental Coaching

Adres Willem Loréstraat 15   A, 8921 CG Leeuwarden, 

Vertegenwoordiger klant

Richard Raaphorst 2021-09-30DatumLead assessor

2022-09-29Volgend assessment

2. Toepassingsgebied en doelstellingen 
2.1 Toepassingsgebied

Schema Assessment type Toepassingsgebied Certificaat nr

K99454Het bieden van opvang en begeleiding 

aan (jong) volwassenen (15+) middels 

laagdrempelige dagopvang, dagbesteding 

en woonbegeleiding

HKZ Welzijn en 

Maatschappelijke 

Dienstverlening 2015

Herbeoordeling

Kiwa Regulation for certification 2017

Reglement:

2.2 Algemene assessment doelstellingen

De volgende doelstellingen werden vastgelegd voor het assessment.

- Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of:

- het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de 

vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd);

- het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen 

uit de van toepassing zijnde wet en regelgeving en contractuele eisen;

- de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn 

geïmplementeerd;

- het managementsysteem doeltreffend functioneert, continue verbetert en bijdraagt de doelstellingen van de 

organisatie te realiseren;

- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het 

managementsysteem;

- de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren;

- aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing).

Doelstellingen fase 1 (Indien van toepassing): Gedurende fase 1 wordt beoordeeld:

- de gedocumenteerde informatie;

- de omstandigheden ter plaatse (incl. gesprekken);

- de bekendheid met (inzicht in) de norm in relatie tot de prestaties van het managementsysteem en aspecten, 

processen, doelstellingen en uitvoering;

- het toepassingsgebied in relatie tot bedrijfslocaties, processen, apparatuur, beheersmaatregelen, wetgeving en 

regelgeving;

- details voor fase 2 (besproken) incl. eventuele toewijzing van middelen voor fase 2;

- inzicht in managementsysteem en bedrijfsactiviteiten in relatie tot de norm en andere normatieve documenten 

zodat fase 2 gericht gepland kan worden;

- of interne audits en directiebeoordeling zijn uitgevoerd en of het bedrijf gereed is voor fase 2.

3. Assessment conclusies
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De volgende conclusies moeten gelezen worden in het licht van het feit dat een assessment gebaseerd is op een 

steekproef van de beschikbare informatie.

De lead assessor heeft volgende conclusies getrokken.

-     De doelstellingen van het fase 2 assessment werden behaald.

-     Het management systeem is doeltreffend, en laat toe om te voldoen aan de eisen die van toepassing zijn. Het 

levert de verwachte resultaten op.

-     De organisatie heeft geen doeltreffende processen voor het uitvoeren van interne audits en de 

directiebeoordeling.

-     Het management systeem is geschikt voor het toepassingsgebied zoals dit is vastgelegd in dit rapport.

-     De doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen die genomen werden voor voordien vastgestelde 

tekortkomingen werd beoordeeld.

-     Een samenvatting van de tekortkomingen en belangrijkste bevindingen is weergegeven in §4.

De lead assessor beveelt aan om certificatie toe te kennen voor het toepassingsgebied hierboven vermeld.
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Het kwaliteitsmanagementsysteem is onderhouden en functioneert op de tekortkomingen na

Opvolging van aandachtspunten n.a.v. de vorige audit zijn beoordeeld:

• Risicotaxaties worden niet standaard opgeslagen in het dossier. Het is de bedoeling dat er met 

signaleringsplannen wordt gewerkt. Dit is echter nog niet standaard > opvolging: signaleringsplan is losgelaten als 

standaard. Dossier wordt er onnodig complex van. Risico-inventarisatie is vast ingebouwd in Mextra. Zie wel nieuw 

aandachtspunt

• Interne audits zijn vnl. door COVID 19 niet allemaal volgens planning uitgevoerd. De status van de planning is 

niet in het overzicht terug te vinden (conform eigen beleid) > opvolging: 

• De snelheid van handelen van de directie vs het communiceren met de uitvoerende medewerkers vraagt 

aandacht. Wat vaak een sterkte is, is soms meer iets dat lijkt op te veel ad hoc besluitvorming > opvolging: door 

medewerkers wordt verbetering aangegeven

• Risicoinventarisatie op personeelsbeleid richt zich vooral op de “achterkant” van het proces > gaat uit van iets 

dat al gebeurt in plaats van wat kan gebeuren en hoe dat te voorkomen > opvolging: nieuwe inventarisatie voldoet

• Het is onduidelijk welke scholingen de organisatie wil aanbieden om het personeel competent te houden. Er zijn 

wel scholingen gegeven en er is intervisie, maar niet een concreet plan met een begroting > opvolging: 

scholingsplan is nog in de maak, maar er zijn wel concrete scholingen gegeven en gepland > voldoet

Sterke punten:

- Bevlogenheid richting de doelgroep. Complexe casuïstiek die om een specifieke benadering vragen

- Bijhouden van de procesoutput > uitkomst van trajecten wordt gemeten

- Aannemen van een vertrouwenspersoon voor laagdrempelige klachtafhandeling etc. Dit is bovenop de vereiste 

regelingen (WKKGZ / Jeugdwet)

- In gebruik name van Mextra. Het ECD biedt veel flexibiliteit  t.a.v. aanpassingen naar wens

Verbeterpunten:

- Er zijn in de afgelopen periode geen interne audits uitgevoerd. Er is iemand aangesteld die dit zal gaan doen (T)

- Documentbeheer is versnipperd over diverse systemen. Tijdens de audit blijkt het soms lastig om zaken boven 

tafel te krijgen (T)

- Een stakeholderanalyse heeft recent niet plaatsgevonden. (Aandachtspunt) 

- In het beleidsplan zijn weliswaar concrete thema's benoemd, maar kan concreter worden aangegeven welke 

output gewenst is; wie, wanneer iets gaat doen (Aandachtspunt) 

- Analyses kunnen meer diepgang krijgen. Zoals nu uitgevoerd levert het minder leerinzichten op dan mogelijk 

(Aandachtspunt) 

- De klachtenregeling op de website is niet helemaal duidelijk. Het begrip klachtenfunctionaris wordt bijvoorbeeld 

niet eenduidig gebruikt (Aandachtspunt) 

- Incidentregistraties in Mextra missen een opvolging na de 1e correctie > hoe wordt eea verder opgepakt ? Dit blijkt 

in het veiligheidsoverleg terug te komen, maar hierdoor is in Mextra het verhaal uiteindelijk niet helemaal compleet 

(Aandachtspunt) 

- In de personeelsdossiers zit bewijs van opleiding, scholing etc. De check op de SKJ registratie ontbreekt in het 

proces (Aandachtspunt) 

- Uit dossierinzage blijkt dat er nog aandacht nodig is voor: concrete maatregelen n.a.v. de risico-inventarisatie en 

rapportage op doelen (Aandachtspunt) 

- Dossiervoering in het nieuwe ECD (Mextra) is verder tamelijk uitgebreid. In afwachting van eisen van de 

hoofdaannemer is hier eerst zo voor gekozen. Er is ruimte voor vereenvoudiging (Tip)

- Ten aanzien van het overlastdossier (klachten door omwonenden in 2019-2020) valt aan te bevelen dat evaluaties 

met enkele stakeholders (wijkagent, wijkteam) vastgelegd wordt, zodat er een beoordeling kan worden gedaan over 

de effectiviteit van de maatregelen (Tip)

4. Assessment bevindingen

4.1. Tekortkomingen

De volgende tekortkomingen werden tijdens het assessment vastgesteld.
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Type Nummer

Schema, norm§

Beschrijving Eis:

De organisatie:

a) plant en stelt een auditprogramma op dat wordt uitgevoerd en onderhouden

Tekortkoming:

Onder andere oiv COVID is er al langere tijd geen interne audit meer uitgevoerd. Dit 

is door de organisatie geadresseerd, maar nog niet opgelost

Bewijs:

Verklaring directie

Bewijslast

Deadline 15-10-2021

GeslotenStatus

Type Nummer

Schema, norm§

Beschrijving Eis:

De vereiste gedocumenteerde informatie:

a) is beschikbaar en geschikt voor gebruik waar en wanneer dit nodig is;

b) is voldoende beveiligd.

Tekortkoming:

Documentatie wordt gefragmenteerd bewaard. Tijdens de audit bleek het een aantal 

keren moeilijk om gedocumenteerde informatie beschikbaar te krijgen

Bewijs:

Waarnemingen tijdens audit. Opslag van registraties bij 1 van de directieleden thuis

Bewijslast

Deadline 15-10-2021

GeslotenStatus

4.2. Verbetermogelijkheden

Er werden geen verbetermogelijkheden vastgesteld tijdens het assessment.

4.3. Aanvullende bevindingen

4.3.1. Wijzigingen aan het management systeem

Onder invloed van het vnl. onderaannemer zijn, wordt het systeem aangepast aan verwachtingen van de 

hoofdaannemer. 

Dat proces is nu actueel, dus nog niet volledig in uitvoering

5. Assessment gegevens

5.1. Assessment activiteiten

Gelieve het gedetailleerde assessment plan te raadplegen voor een beschrijving van de sites, processen en 

activiteiten die beoordeeld werden.

Het assessment werd uitgevoerd als enkelvoudig assessment.
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6. Gedetailleerde bevindingen

HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2015

Rubriek 1: PLAN:

Conform1.1 Primaire proces en risico-inventarisatie.  

risico-inventarisatie op clientniveau en vertaald naar Mextra

Dossierinzage: zie 2

Conform1.2 Professioneel handelen  

Protocollen die relevant zijn, zijn beschikaar voor personeel, o.a.:

Incidentmeldingen

Incidenten en calamiteiten in de behouwde omgeving

Meldcode huiselijk geweld

Conform1.3 Werkwijze  

Werkwijzen zoals bij professioneel handelen genoemd en verder vanuit het werken 

met het 8fasemodel etc

Conform1.4 Samenwerken  

Dossierinzage:

Met relevante ketenpartners wordt afgestemd

Verder wordt samengewerkt met wijkteam, wijkagent, Windkracht 058 als 

hoofdaannemer

Rubriek 2: DO:

Conform2.1  Informatievoorziening aan de cliënt  

Op de website terug te vinden

Conform2.2  Aanmelding  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Aanmelding wordt middels het proces intake afgewerkt

Conform2.5 Risico-inventarisatie op individueel cliëntniveau  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Zie aandachtspunt. De risico-inventarisatie voldoet inhoudelijk aan de norm
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Conform2.8 Uitvoering  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Uitvoering conform afspraken met een casemanager als vast aanspreekpunt. 

Rapportage wordt regelmatig gedaan. Zie wel aandachtspunt rapportage op doelen

Conform2.10 Cliëntendossier  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Dossier zeer compleet. Zie tip

Conform2.12 Meten/evalueren  

Meting indicatoren en klanttevredenheid

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Evaluatie op clientniveau aantoonbaar

Conform2.13 Verbeteren (Zie ook 3.4)  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Aanpassingen begeleidingsplan nav rapportage, evaluatie

Aanpassingen in beleid nav CTO

Conform2.3 Intake  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Intakeverslagen aantoonbaar aanwezig

Conform2.4 Hulp-/dienstverleningsovereenkomst  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Aanwezig in geraadpleegde dossiers

Conform2.6 Zorg- en begeleidingsplan  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Volgens 8-fasemodel en ZRM
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Conform2.7  Informed consent  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Instemming aantoonbaar op ingescande begeleidingsplannen

Conform2.9 Coördinatie van de hulp-/dienstverlening (ketenkwaliteit)  

Dossierinzage:

Dhr. R.B.

Mw. B.P.

Dhr. E.H.

Uit dossierinzage blijkt:

Toewijzing vaste begeleider

Afstemming iom orthopedagoog

Afstemming in netwerk

Conform2.11 Afronding van hulp-/dienstverlening  

De wijze van afronden wordt gemonitord middels de KPI's. Bij uitstroom wordt bepaald 

wat evt nog nodig is

Rubriek 3: CHECK EN ACT: Meten, analyseren en verbeteren van het primaire proces

Conform3.1 Meting resultaten processen  

Prestatie indicatoren 2021 en 2021

Evaluatie in directiebeoordeling 2020-2021

Conform3.2 Ervaringen van clienten  

CTO is uitgevoerd in 2021. Analyse is uitgevoerd. Zie wel opmerking bij 

directiebeoordeling

Conform3.3 Ervaringen van ketenpartners  

Ketenpartneronderzoek loopt nog

Conform3.4 Analyse  

Analyse vindt op diverse onderdelen plaats. Zie wel aandachtspunt bij 

directiebeoordeling

Conform3.5 Continue verbeteren  

De organisatie is verbetergericht. Er zijn diverse voorbeelden van PDCA
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Rubriek 4: De organisatie en haar kwaliteits-managementsysteem

Conform4.1 Het begrijpen van de organisatie en haar context.  

Context en stakeholders: directiebeoordeling 10-2020

Aandachtspunt: in de actuele directiebeoordeling over de recente periode komen 

stakeholders- en context minder sterk naar voren

Conform4.2 Het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van klanten en stakeholders  

Jaarplan 2021-2022 / directiebeoordeling 2020-2021 >

Enkele thema's raken aan het voldoen aan verwachtingen > vanuit MTO, 

overlastprobleem

Aandachtspunt: rondom een al oudere serie aan overlastmeldingen is een aantal 

maatregelen genomen om overlast te beperken. Er worden niet actief registraties 

gemaakt van de evaluatie van de actuele situatie. Bijv. vanuit het overleg met de 

wijkagent en het wijkteam. 

In een inspectierapport van de gemeente wordt melding gemaakt van 

overlastmeldingen, zonder dat een duidelijke referentie wordt gemaakt naar het wat, 

wanneer, bij wie. 

Deze aantijgingen zijn lastig te weerleggen zonder concreet bewijs.

Conform4.3 Beleid  

Beleid: jaarplan 2021-2022 / meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Meerjarenbeleidsplan is nog tamelijk generiek. Jaarplan bevat een aantal concrete 

thema's waar de organisatie wat mee wil. 

Aandachtspunt: acties in het jaarplan kunnen nog concreter naar: evt. evaluatiedoel 

(indicator); wie, wanneer ?

Conform4.4 Processen van de organisatie  

Processen zijn in kaart gebracht: 

Primair proces icm Mextra

Risico-inventarisatie op alle processen

Conform4.5 Omgaan met risico's en mogelijkheden.  

Risicoinventarisatie op clientniveau, op personeels beleid, op strategisch niveau zijn 

recent uitgevoerd in 2021 

Aandachtspunt: uit het recente MTO kwam kennelijk wat onvrede naar voren. Het valt 

niet duidelijk uit de risicoinventarisatie te halen hoe met dit risico rekening wordt 

gehouden

Conform4.6 Leiderschap, cultuur en betrokkenheid.  

Leiderschap: transparant leiderschap. De directie is zeer pro-actief en heeft een 

hands on mentaliteit. Medewerkers missen soms aansluiting, maar dat is goed 

bespreekbaar.

Conform4.7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-heden binnen de organisatie  

Taak- functiebeschrijvingen conform CAO

Functiebeschrijvingen zijn opgenomen in het KMS

Begeleider

Gedragskundige

Conform4.8 Het plannen van veranderingen.  

Kwaliteitsdoelen: beleidsplan 2021-2022
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Conform4.9 Kwaliteitsbeleid  

Beleidsplan 2021-2022 en directiebeoordeling 2020-2021

Conform4.10 Het bereiken van kwaliteitsdoelen.  

Directiebeoordeling 2020-2021 > kwaliteitsdoelen worden geëvalueerd en bijgesteld 

naar bevindingen of ontwikkelingen

Conform4.11 Afwijkingen en veilig melden.  

Klachten: geen formele klachten ontvangen. Regeling via Klachtenportaal Zorg, AKJ 

(jeugdwet) en daarboven ook een interne vertrouwenspersoon

IGJ: geen IGJ bezoek, wel een inspectie vanuit de gemeente d.d. 09-2021 > het 

rapport bevat een aantal verbeterpunten. Dit betreft ook normeisen vanuit HKZ. E.e.a. 

is geen eigen waarneming vanuit het verleden en de genoemde punten zijn 

nadrukkelijk geverifieerd tijdens de audit. Er is, ook door de hoofdaannemer protest 

aangetekend tegen het rapport, omdat het veel persoonlijke interpretaties en onjuiste 

waarnemingen bevat

Conform4.12 Monitoren en meten  

Indicatoren meting uitstroom

CTO

Conform4.13 Analyse en evaluatie.  

Directiebeoordeling 2020-2021 > zie aandachtspunt

Conform4.14 Verbeteren  

Controle PDCA naar aanleiding van vorige audits: aandachtspunten zijn adequaat 

opgepakt

Management van wijzigingen (Correctieve-, preventieve maatregelen en continu 

verbeteren): aanpassingen worden gedaan i.r.t. eisen hoofdaannemer en eigen 

inzichten > bijvoorbeeld ECD van Mextra ipv SMART FMS

Conform4.15 Het KMS als middel en instrument om de organisatie te steuren en te verbeteren.  

Status KMS (Status qua effectiviteit, beheersing, verbeteringen en instrument om te 

sturen): voldoende onderhouden, maar in ontwikkeling door onderaannemerschap

Niet conform4.16 Interne audit

Er zijn in de afgelopen periode geen interne audits uitgevoerd.

Conform4.17 Directie- beoordeling  

Directiebeoordeling 2020-2021

Aandachtspunt: analyses leveren niet altijd goede kwalitatieve informatie op
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Rubriek 5: Personeelsbeleid, competenties en kennis

Conform5.1 Personeelsbeleid  

Personeelsbeleid is vastgesteld in 2017. 

Een nieuw beleidsplan is in de maak

Conform5.2 Competenties en kennis  

Personeelsdossiers:

Mw. M.W. (pedagoog, SKJ geregistreerd)

Dhr. A.S. (Orthopedagoog)

Mw. C.B. (amb. begeleider)

Dhr. A.J. (amb begeleider)

In de dossiers is bewijs opgenomen van beroepsopleiding + gevolgde trainingen

NB: AKJ / BIG registratie checken

Training agressie d.d. 04-2021 > deelnemers overzicht

Getekende offerte opleiding Meldcode > uitvoer 12-2021

Getekende offerte rapporteren > uitvoer 2022

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Conform5.3 Kwaliteits- bewustzijn  

In de basis goed opgeleide medewerkers met korte lijnen met de directie.

De Orthopedagoog is beschikbaar en systematisch aanwezig om kwaliteitsimpulsen te 

geven, zowel operationeel als beleidsmatig

Conform5.4 Nieuwe medewerkers  

Checklist inwerken nieuwe medewerker aantoonbaar in dossiers

Conform5.5 Veiligheid medewerkers  

ARBO RI&E PVA actueel aangepast

Conform5.6 Oordeel medewerkers  

MTO uitgevoerd d.d. 08-2021 > zie aandachtspunt analyse directiebeoordeling

Conform5.7 Functionerings- en beoordelingsgesprekken  

Personeelsdossiers:

Mw. M.W. (pedagoog, SKJ geregistreerd)

Dhr. A.S. (Orthopedagoog)

Mw. C.B. (amb. begeleider)

Dhr. A.J. (amb begeleider)

Verslagen van functioneringsgesprekken zijn aantoonbaar in bovenstaande dossiers

Conform5.8 Analyseren  

Analyses op de indicatoren, MTO, CTO en in de directiebeoordeling. Zie 

aandachtspunt

Conform5.9 Continue verbeteren  

De organisatie past het KMS aan n.a.v. bevindingen en eigen ervaringen. 

Verbeterpunten worden opgepakt
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Rubriek 6: Actueel houden en vernieuwen van zorg- en dienstverlening

Conform6.1 Inventariseren van ontwikkelingen  

Zie aandachtspunt contextanalyse

Uit diverse onderdelen blijkt dat ontwikkelingen geinventariseerd worden en zich 

vertalen in beleid. De inventarisatie en analyse is echter niet heel expliciet

Conform6.2 Analyse van ontwikkelingen  

Zie aandachtspunt contextanalyse

Uit diverse onderdelen blijkt dat ontwikkelingen geinventariseerd worden en zich 

vertalen in beleid. De inventarisatie en analyse is echter niet heel expliciet

Conform6.3 Verbeteren van zorg- en dienstverlening  

Door scholing en de basis van HBO opgeleide medewerkers wordt het professioneel 

handelen zo goed als mogelijk geborgd

Strong ID is als onderaannemer van WIndkracht 058 nu vooral in overleg met de 

hoofdaannemer om afspraken te maken o.b.v. eisen die de hoofdaannemer wil stellen

Conform6.4 Het actualiseren en verbeteren van bestaande zorg- en dienstverelning.  

Verandering van ECD, waardoor een betere ondersteuning van het primaire proces 

wordt geboden

Conform6.5 Het invoeren van bestaande zorg- en dienstverlening  

Geen nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening.

De scope is aangescherpt, omdat men in uitzonderlijke gevallen begeleiding biedt aan 

minderjarigen (15+)

Conform6.6 Ontwikkelen van nieuwe zorg- of dienstverlening.  

Niet van toepassing

Rubriek 7: Omgeving, infrastructuur, materiaal en middelen

Conform7.1 Bepalen van eisen voor omgeving, infrastructuur, materiaal en middelen.  

ARBO RI&E + PVA

ICT voorzieningen > Mextra ECD en E-mailverkeer voldoet aan NEN 7510

BHV organisatie > scholing mdw. actueel / ontruimingsplannen / inspectie 

brandveiligheid  

Rapport gezien van Gemeente Leeuwarden / Brandweer d.d. 29-09 > verbeterpunten 

zijn aantoonbaar opgevolgd

Aandachtspunt: actueel geen ontruimingsoefening gehouden

Conform7.2 Beheersing van monitorings- en meetuitrustingen.  

Niet relevant

Niet van 

toepassing

7.4 Speelruimte (alleen psz) -

Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding

Conform8.1 Bepalen eisen voor inkoop en uitbesteding.  

Leveranciersbeoordeling d.d. 09-2021
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Rubriek 9: Gedocumenteerde informatie

Conform9.1 Algemeen  

zie Tekortkoming

Conform9.2 Ontwikkelen en actulaiseren  

Niet conform9.3 Beheersig van de gedocumenteerde informatie

zie NC
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