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Soort Audit
Teamleider en Auditor(-en)
Certificaatnummer
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Diversen
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n.v.t.

Norm
ISO 9001:2015

Toepassingsgebied
“het leveren van levensloopbestendige zorg aan
bewoners met een somatisch en/of psychogeriatrisch
gezondheidsprobleem, met specialisatie complexe zorg
rondom dementie”.

Scope
38

Samenvatting
Doeltreffendheid en status KMS
Gebruik certificatiedocumenten en merken
Doeltreffendheid corrigerende maatregelen m.b.t. eerder geïdentificeerde afwijkingen
Interne audit (zie ook rapportage)
Directiebeoordeling of management review (zie ook rapportage)
Conclusie t.b.v. geschiktheid toepassingsgebied
Er is voldaan aan de auditdoelstellingen
Veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie en het KMS
Indien Multi site: voldoet men aan de voorwaarden van Multi site
Adviseur

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Niet van toepassing
Kleemans
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Verloop Audit
Zorgvilla Oud Clingendael geeft externe zorg (middels PGB) in een full service concept. Ze heeft alles in zich om de
bewoners een mooie leefomgeving te bieden maar ook om zorg op maat te geven aan de cliënten. De medewerkers
gaven aan de werkomgeving heel prettig en stimulerend te vinden. Opvallend was dat er gedurende de auditdagen veel
bezoekers van de cliënten aanwezig waren en dat zij de (korte) weg naar de verzorgenden en directeur goed weten te
vinden. Er is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat nog jong is maar voorzien is van een juiste basisconstructie.
De verplichte “bouwstenen” in de vorm van interne audit, directiebeoordeling en beheersing zijn aanwezig, . De
werkzame output zal in de opvolgaudit beter inzichtelijk zijn. Men heeft een intrinsieke motivatie de dingen goed te
doen en een werkelijke bijdrage te leveren in de laatste levensfase van de client. De aandachtspunten zijn voornamelijk
het centraliseren van de input van de beheersing en het verbeterproces en het feit dat de “span of attention” van de
directeur dermate hoog is, wat bijzonder mooi is maar dat wellicht ook juist kwetsbaarheid in het systeem kan geven.

Resultaat
Resultaat Fase 1 en Fase 2
Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen Minor Non Conformatie(s) zijn vastgesteld (hierna te noemen “Minor NC”)
Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen Major Non Conformatie(s) zijn vastgesteld (hierna te noemen
“Major NC”)

☐

Het NCII heeft dd. Klik of tik om een datum in te voeren. de plannen van aanpak beoordeeld.
De corrigerende maatregel(en) zijn Kies een item. goedgekeurd.

☐

Het NCII heeft een extra controle uitgevoerd op dd. Klik of tik om een datum in te voeren. op locatie.
De corrigerende maatregel(en) zijn Kies een item. goedgekeurd.

Niet van toepassing
Er wordt een positief advies gegeven t.a.v. het certificeren.



Naam Auditor, teamleider/Auditor

Mw. M .Bos

Datum

23/11/2018

Handtekening
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Naam Reviewer

Mw. T. Eekhof

Datum

28/11/2018
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Rapportage
Resultaat Fase 1:
Beoordeling van gedocumenteerde informatie en opbouw KMS
Status implementatie KMS
Controle toepassingsgebied
Status m.b.t. fase 2
Beoordeling Interne audit en Managementreview
Resultaat fase 1
Beoordeling Fase 1

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Positief
C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Gevraagde documenten zijn aanwezig en positief beoordeeld. Er is een KMS in Sharepoint opgesteld dat door een ieder
inzichtelijk is. Gesproken is met de directeur, een 2 tal personeelsleden welke duidelijk het systeem konden toelichten.
Het KMS is jong en nog niet in alle onderdelen voorzien van output. De beheersingsstructuur van de kwaliteit is zichtbaar
en de aangeboden middelen in de vorm van een kwaliteitscommissie en een aan te stellen kwaliteitsmedewerker om
daarin door te groeien zijn voldoende. Besloten is om het woord ”professioneel” uit de reikwijdte te halen gezien het feit
dat dit geen meetbare scope is. Fase 2 kan doorgang vinden.
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Hoofdstuk 4 - Context van de organisatie
§ 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
De organisatie heeft voldoende inzicht in de interne en externe context van de organisatie. Men heeft een SWOT- en
stakeholdersanalyse gemaakt en opgenomen in een contextanalyse. De prioriteiten zijn in de resultaten opgenomen
welke vertaald zijn naar een verbeterregister in de vorm van issues. Tevens is vastgesteld welke acties ondernomen
gaan worden om de risico’s te beheersen. Men heeft voldoende reëel in beeld waar men staat en hoe zich dat
verhoudt tot het leveren van zorg.
Extern heeft men gekeken naar o.a.: stakeholders, wet- & regelgeving, maatschappelijke ontwikkeling, strategische
doelen, veiligheid, kwaliteit.
Intern o.a. naar : personeel, processen, veiligheid, besluitvorming, cultuur, kwaliteit etc.
Gecontroleerde documenten
Verbeterregister 2018 (met daarin opgenomen Visie, Missie, Thema’s, Eisen Stakeholders, SWOT, Klanttevredenheid)
Kwaliteitshandboek versie 1.0

§ 4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Belanghebbenden zijn vastgesteld en voorzien van eisen t.a.v. de behoeften. Deze behoeften zijn over en weer bepaald
(van de Zorgvilla naar en de stakeholders en van de stakeholders naar de Zorgvilla) Deze zijn gekoppeld aan de risico’s
en opgenomen in het verbeterregister.
Gecontroleerde documenten
Verbeterregister 2018
Kwaliteitshandboek versie 1.0
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§ 4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem
vaststellen

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Naar aanleiding van Fase 1 is door de organisatie besloten is om het woord ”professioneel” uit de reikwijdte te halen.
Dit gezien het feit dat dit geen meetbare scope is. Toepassingsgebied is nu correct bepaald en vastgelegd, duidelijk en
passend bij het KMS. Is bovendien opgenomen in het Kwaliteitshandboek. Het toepassingsgebied is in lijn met het
gedocumenteerde systeem.
Gecontroleerde documenten
Kwaliteitshandboek versie 1.0
Sharepoint KMS

§ 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Het KMS is ingericht en geïmplementeerd. Is ook verweven met een deel van het personeel welke lid zijn van het
kwaliteitsoverleg. Men staat heel duidelijk aan het begin van de werking ervan en er is dus nog geen sprake van
onderhoud. Wel van output, met name op zorggebied (klanttevredenheid, dossiervoering, MIC etc.). Er is samenhang
tussen de processen waarneembaar. Bij opvolgaudit 1 zullen ook op het managementgebied output gegevens
beschikbaar moeten zijn. PDCA is zichtbaar, maar met name op zorg gebied. De CA (Check- Act) hiervan zijn wel
opgenomen in het verbeterregister en dus gepland. Verificatie hiervan zal plaatsvinden tijdens opvolgaudit 1. Men
denkt vrijwel continu in risico’s en kan ook goed bepaalde overwegingen daarin onderbouwen.
Vereiste input en output is vastgesteld.
Er zijn voldoende middelen geïnvesteerd om vertrouwen te hebben dat het systeem onderhouden zal worden.
KPI’s zijn bepaald
Criteria en beheersing zijn gezien.
Risico’s en kansen zijn bepaald en opgenomen in register.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bepaald en aantoonbaar.
Verbeteringen zijn met name in het zorgproces waarneembaar en worden breed gedragen door het personeel.
Aandachtspunten:
De opzet en samenhang van het KMS zouden nog effectiever en efficiënter van opzet kunnen zijn.
De hele centrale PDCA cyclus wordt nog niet overal even consequent doorlopen.
Analyses en trends zijn nog oppervlakkig. Met name de oorzaak van de trend zal meer plaats moeten krijgen in het
geheel.
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Benoem en onderhoud ook positieve en sterke punten.
Door de beperkte output in dit stadium van het KMS en zijn werking heeft de auditor besloten hier geen NC van te
maken.
Gecontroleerde documenten
Verbeterregister 2018
Kwaliteitshandboek versie 1.0
Sharepoint
Interne Audit
Management Review 2018

Hoofdstuk 5- Leiderschap
§ 5.1 Leiderschap en betrokkenheid

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Betrokkenheid van de directie is hier 100% aanwezig. Compliment hiervoor. Let op dat de “span of control” juist door
deze brede “span of attention” niet verzwakt of kwetsbaar wordt. Vanuit leiderschap wordt verbetering gezien als
business as usual en de auditor heeft waargenomen dat men daarin ook kritisch is naar zichzelf.
Zorgvilla Oud Clingendael straalt klantgerichtheid uit. Deze is opgebouwd vanuit de klanteisen welke duidelijk
herkenbaar zijn. Men heeft een persoonlijke benadering, richting client, medewerkers en familie. Men (inclusief de
directeur) is real time op de hoogte van lopende zaken rondom klantgerichtheid en kwaliteit van de zorg.
Het KMS is toe gebouwd naar eigen visie en missie en past bij dat wat Zorgvilla Oud Clingendael wil uitdragen.
Gecontroleerde documenten:
KMS
Overzicht klanttevredenheid

§ 5.2 Beleid

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Het kwaliteitsbeleid is bepaald en vastgelegd in het KMS. Het verdient aandacht dit ook bij alle personeelsleden
duidelijk neer te leggen. Er is een werkoverleg gepland waarin de directie een toelichting gaat geven op deze zaken. Het
KMS is vastgelegd op Sharepoint wat voor een iedere toegankelijk is. Bovendien kan men vragen stellen, reageren,
verbetervoorstellen inleveren of meldingen doen via het communicatieprogramma “Yammer”. Gezien is dat daar
consequent op geantwoord wordt. Alle factoren leiden ertoe dat uiteindelijk de kwaliteit inzichtelijk is en optimaal
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wordt gehouden.
Het beleid is passend bij de scope.
Aandachtspunt: houdt iedereen op de hoogte van het KMS of wijzigingen daarin.
Gecontroleerde documenten:
Kwaliteitshandboek versie 1

§ 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de
organisatie

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Er is een eerste kwaliteitsoverleg geweest. Alle rollen in het kwaliteitsoverleg zijn bepaald en bekend in de organisatie
Er wordt een medewerker aangenomen die, samen met de directie, het KMS en de ISO 9001 opzet ook daadwerkelijk
gaat onderhouden. Nu is daar een externe partij voor aangetrokken. Directie heeft voldoende middelen ingezet om het
KMS welke nu geïmplementeerd is te onderhouden en te verbeteren. Vanuit de visie is duidelijk waarneembaar (in de
interviews maar ook gezien tijdens de rondleidingen) dat het personeel gefocust is op klantgerichtheid.
Gecontroleerde documenten:
Diverse functieomschrijvingen ook t.b.v. het KMS

Hoofdstuk 6 - Planning
§ 6.1 Acties om risico’s en kansen op te pakken

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Risico’s en kansen zijn bepaald en in beeld middels een issue overzicht in het verbeterregister. Acties zijn gepland.
Evaluaties van acties zijn nog niet aan de orde. Wel is een planning aantoonbaar hiervan. De route van uitsluiting of
behandeling van risk controls is geborgd via het kwaliteitsoverleg, echter de organisatie kent enorm korte lijnen en is
dus bijzonder oplossingsvermogend.
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Gecontroleerde documenten:
Verbeterregister 2018
Kwaliteitshandboek versie 1.0

§ 6.1 Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Meetbare kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in de tab KPI van het verbeterregister document. De monitoring
daarvan vindt tevens plaats en wordt in bovenstaand document vastgelegd middels rood, oranje en groen
“kleurbeoordeling”. Hierdoor wordt altijd op risico gemonitoord en real time geanticipeerd op de stand van zaken.
Verificatie PDCA in opvolgaudit 1.
Aandachtspunt:
Zorgvilla Oud Clingendael is nu meer “hands on” in het uitvoeren van oplossingen. Vanuit de start van het KMS wordt
dat begrepen. Echter tijdens opvolgaudit 1 zal er ook gekeken worden naar de planning en organisatie van
aanpassingen op structureel gebied.
Gecontroleerde documenten:
Verbeterregister 2018
Kwaliteitshandboek versie 1.0

§ 6.3 Planning van wijzigingen

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Bij de opzet van het KMS zijn nog geen geplande wijzigingen voorgekomen. Men is via Kenniz wel voorbereid indien
er bijvoorbeeld wijzingen in wet- en regelgeving komen.

Gecontroleerde documenten:
Niet van toepassing
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Hoofdstuk 7 - Ondersteuning
§ 7.1 Middelen

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Er is een documentbeheersysteem aanwezig. Er wordt een nieuwe medewerker aangesteld het systeem te
onderhouden. De is onderdeel van het kwaliteitsoverleg. Er is voldoende tijd beschikbaar om het KMS te
onderhouden en te verbeteren. Er is voldoende beschikbaarheid aanwezig t.b.v. het systeem. Bij de implementatie
van het systeem heeft Zorgvilla Oud Clingendael zich laten bijstaan door een extern adviseur om zodoende de meest
actuele informatie t.b.v. wet- en regelging en de ISO tot zich te nemen.
RI & E is uitgevoerd en moet aangepast worden. Gezien is de afspraak met het uitgenodigde bedrijf daarvoor. Andere
middelen voldoen uitstekend (ICT, software, uniformen, yammer). Er is een BHV organisatie aanwezig. Er vindt
onderhoud en certificering plaats op o.a. BMI en liften. Controle legionella wordt aantoonbaar uitgevoerd. De
organisatie geeft de medewerkers voldoende ruimte om in het werkoverleg met ingebrachte issues te komen. In 2017
zijn beoordelingsgesprekken uitgevoerd. Eind 2018 staat deze weer gepland. Daarin wordt o.a. naar de tevredenheid
gevraagd.
Men werkt momenteel met zojuist aangeschafte bloeddrukmeters en saturatie meters. Deze zijn per etage in beeld
gebracht. Verificatie opvolgaudit 1: kalibratie middelen.
Er is voldoende relevante kennis (en zorgniveaus tot en met niveau 5) binnen de organisatie. Men anticipeert snel op
veranderende zorgvraag. Er is momenteel een professionaliteitsslag gaande om het niveau van verzorgende 2 naar
Niveau 3 te upgraden. Gesproken met medewerker die niveau 4 opleiding volgt, welke gefaciliteerd wordt van de
organisatie. Werkbegeleider is aangesteld. Men kan symposia bezoeken en er zijn klinische lessen.
Werkomgeving en -omstandigheden worden als prima ervaren. In de gesprekken met medewerkers hebben zij
benadrukt dat zij prettig werken; met elkaar, met de cliënten, hun vertegenwoordigers, met de aangeboden
middelen, in deze omgeving en met de directeur.
Gecontroleerde documenten:
Gedocumenteerd KMS
RI&E
Controle legionella via Kiwa Compliance
Stikkers in lift en op BMI
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§ 7.2 Competentie

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Er is voldoende bekwaam personeel aanwezig. Er is een scholingsplan welke de medewerkers de kans geeft om door
te groeien en de deskundigheid op peil te houden. Tekorten op dat gebied worden geïnventariseerd: men is nu
bijvoorbeeld bezig de verzorgende naar niveau 3 te upgraden om zo de aansluiting op de complexe zorg beter te
maken. Medewerkers die gesproken zijn gaven aan zeer tevreden te zijn. Nieuw personeel loopt een ochtend mee
om zo van beide kanten te kijken of het “klikt”. Zie ook rapportage onder 7.1.
Personeelsdossiers zijn inzichtelijk en op orde. Jaarlijks worden beoordelingsgesprekken gehouden, 2018 staan nog
gepland. Personeel via Aethon zijn op de werkoverleggen aanwezig.
Aandachtspunt: een functieomschrijving van de directeur kan ook opgenomen worden.
Aandachtspunt: Aethon: gezien is de evaluatie van de leverancier. Neem kwaliteit als standaard op.
Gecontroleerde documenten:
Verbeterregister 2018
Handboek HRM
Scholingsplan
Beoordelingsgesprekken
Inwerkprogramma
Diverse functieomschrijvingen, notulen van gespreksverslag
Personeels dossiers AL, T en YK

§ 7.3 Bewustzijn

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Tijdens de audit is aan divers personeel de vraag gesteld hoe zij staan t.o.v. kwaliteit. Zonder uitzondering gaven zij
aan dat zij juist daarom ervoor hebben gekozen om in deze organisatie te werken. Hier krijgen ze de kans om kwaliteit
te leveren. Ze voelen zich gehoord en mogen werkelijk bijdragen aan deze kwaliteit. Ook medewerkers van externe
partijen (timmerman) gaf aan dat hij zich heel erg thuis voelt in de omgang met iedereen. Men is zich ervan bewust
dat kwaliteit een dagelijkse gang van zaken is. De communicatie structuur maakt het mogelijk daar input voor aan te
leveren, dit gebeurt ook via yammer (communicatie medium). Binnen de structuur van het kwaliteitsoverleg vindt
continue verbetering plaats. Kwaliteitsbeleid- en doelen zijn bekend en inzichtelijk .
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Gecontroleerde documenten:
KMS

§ 7.4 Communicatie

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Communicatie is vastgelegd in bijeenkomsten maar eigenlijk is waargenomen dat de lijnen dermate kort zijn dat
communicatie real time plaatsvindt tussen alle niveaus. Verwachtingen zijn gelijkgesteld.
De klanten worden in de Zorgleefplanevaluaties naar de tevredenheid gevraagd.
Vertegenwoordigers kunnen informatie krijgen via Yammer. Bijvoorbeeld over activiteiten.
Gecontroleerde documenten:
Niet van toepassing

§ 7.5 Gedocumenteerde Informatie

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Sharepoint legt alle vormen van documentatie vast: procedure, processen, beheersingsinstrumenten, kennis
delingen, handboeken, EPD, overleggen tussentijds. Het is een zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platvorm. Is
door iedereen altijd in te zien. Voor nu, bij de opmaak van het KMS , is ervoor gekozen om veel nog vast te leggen in
procedures, Men werkt met formats om eenduidigheid te benadrukken. Deze worden wel doorontwikkeld. Zo wordt
nu bijvoorbeeld het MDO verslag uitgebreid. Alleen de actuele documenten zijn inzichtelijk. De ICT systemen zijn
beveiligd en voorzien van wachtwoord gebruik. Formats zijn actueel en worden geëvalueerd. Documentbeheer is
aantoonbaar.
Gecontroleerde documenten:
Gedocumenteerd KMS met documentbeheer
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Hoofdstuk 8:- Uitvoering
§ 8.1 Operationele planning en beheersing

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Het primaire proces is gepland , geïmplementeerd en beheerst. Er zijn meerdere instrumenten ingebracht om te
kijken of men nog aan de verwachting van de client en medewerker voldoet. Criteria zijn opgenomen in het KMS.
(plannen van roosters, evaluaties, overleggen, beoordelingsgesprekken, intercollegiale toetsingen op micro niveau en
op macro niveau; de interne audit, de beheersing en output daarvan in de management review. Men heeft hierin
geanticipeerd op mogelijke risico’s bijvoorbeeld in een flexpool.
Alle medewerkers zijn betrokken bij overleggen t.b.v. het primair proces.
Primair proces is afdoende gepand, geïmplementeerd en beheerst, zowel op micro-, meso- als macroniveau.
MIC’s worden bijgehouden en voorzien van mogelijke verbeteringen. Wordt ingebracht in kwaliteitscommisie,
Aandachtspunt:
Let op volledig aantoonbaar doorlopen van de PDCA n.a.v. een MIC melding
MDO verslagen lijken momenteel nog alleen op de risico signalering te zijn, een evaluatie op de zorgdoelen wordt wel
uitgevoerd echter is nog niet altijd aantoonbaar in het verslag.
Gecontroleerde documenten
Intercollegiale toetsingen
Roosterplanning bekwaam personeel
Notulen zorg overleggen augustus en september 2018
Overdracht via Yammer
Management Review 2018
Interne audit 2018
Verbeterregister 2018
Dossiers met schriftelijke toestemming ingezien
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§ 8.2 Eisen voor producten en diensten

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Eisen van diensten zijn bij de Zorgvilla voor een deel vaststaand en voor een deel op maat gemaakt. Dit laatste
gebeurt via de Careportal waar men via een anamnese op domeinen en prospectieve risico signaleringen bepaalt
welke zorgdoelen voor de cliënten moeten worden opgenomen. Door auditor is gezien dat dit gebeurt conform weten regelgeving. Men heeft daar juist een professionaliteitsslag in gemaakt als gevolg van een onderzoek van IGJ.
Interessant is om de resultaten van dit soort onderzoeken in de toekomst voor te zijn. Verificatie tijdens opvolgaudit
1.
Waargenomen (met toestemming van bezoeker) is dat er een uitgebreid kennismakingsgesprek wordt gehouden met
volledige informatie op maat gegeven. Daarin wordt ook gekeken of de client “past” binnen de scope van externe
zorg, Er is een cliëntenraad. Zorgvilla Oud Clingendael is continue in gesprek met cliënten en hun vertegenwoordigers
en stakeholders.
Bij inhuizing ontvangt de client een overeenkomst waarin exact beschreven staat wat er geleverd wordt en wat niet .
teven is opgenomen hoe met eigendommen wordt omgegaan en wat is ere en artikel in de vorm van een
gedragscode opgenomen. Bij gespecialiseerde zorgaanvragen wordt een specialistisch verpleegkundige ingehuurd.
Gecontroleerde documenten
Concept overeenkomst Client - Zorgvilla
Website Zorgvilla Oud Clingendael
verbeterplan IGJ
Intercollegiale Toetsingen
Managementreview 2018

§ 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten

C

NC

n.v.t.

☐

☐



Opmerkingen:
Ontwerp en Ontwikkeling is niet van toepassing

Pagina 15 van 25
De resultaten beschreven in deze rapportage zijn gebaseerd is op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare
informatie. Tenzij bij “documenten” anders benoemd, zijn de documenten afkomstig in het jaar van de audit.

Gecontroleerde documenten
Klik of tik om tekst in te voeren.

§ 8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten

C

NC

n.v.t.

☐

☐

☐

Opmerkingen:
Kritische leveranciers staan opgenomen in het verbeterregister. Leveranciersbeoordelingen. Bijvoorbeeld IWA
Compliance: geconstateerd bij beoordeling dat deze niet heeft voldaan aan tijdig toesturen resultaten, actie
genomen. Groendaal (CHOW BV) maaltijden gemonitoord en feedback besproken.

Gecontroleerde documenten
Verbeterregister als beheersing beoordeling leveranciers.

§ 8.5 Productie en het leveren van diensten

C

NC

n.v.t.

☐

☐

☐

Opmerkingen:
De zorg vindt onder verantwoorde omstandigheden plaats. Het systeem van uitvoering, beheersing en controle is
aantoonbaar geïmplementeerd. Men werkt volgens protocollen van Vilans. Het KMS sluit voldoende aan bij de
uitvoering zorgeisen. Men meet en monitort middels: intercollegiale toetsingen, zorg overleggen, werkoverleggen,
klantevaluaties, MDO overleggen, interne audit, kwaliteitscommissie overleggen en de managementreview.
Werkomgeving voldoet en wordt als uitstekend ervaren. (RI & E is in opzet gemaakt) Er is een BHV organisatie
aanwezig, voorzien van juiste middelen. Er heeft een table top ontruimingsoefening plaatsgehad. Ontruimingsplan is
aanwezig.
Eigendom is opgenomen in de overeenkomst Client-Zorgvilla Oud Clingendael.
Gecontroleerde documenten
Protocollen Vilans
Notulen zorgoverleg Sharepoint
BHV kast met middelen, Ontruimingsplan, EHBO doos
Scholingsplan
Kwaliteitsplan
Intercollegiale toetsingen
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Overeenkomst Client-Zorgvilla Oud Clingendael
Klantevaluaties
Hygiëne audit

§ 8.6 Vrijgave van producten en diensten

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Voor de dienstverlening zorg is een going on evaluatie gaande als het gaat om toetsing of men nog aan de
aanvaardingscriteria voldoet. Terug te vinden in bijvoorbeeld cliëntenraad overleggen, klantevaluaties, MDO
overleggen.

Gecontroleerde documenten
Notulen zorgoverleg Sharepoint
MDO overleggen
Zorg overleggen
Kwaliteitsplan
Intercollegiale toetsingen
Overeenkomst Client-Zorgvilla Oud Clingendael
Klantevaluaties

§ 8.7 Beheersing van afwijkende output

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Er is een MIC procedure aanwezig. Gezien is een analyse en maatregelen die er recentelijk op zijn getroffen. In het
kwaliteitsoverleg wordt de check van de maatregelen besproken. Verificatie opvolgaudit 1 PDCA en trends.
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Gecontroleerde documenten
MIC analyse opgenomen in het Management Review

Hoofdstuk 9 - Evaluatie van prestaties
§ 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Er wordt voldoende informatie verzameld om de output van prestaties te verbeteren (o.a. klanttevredenheid, interne
audit, MIC’s, output MDO’s, managementreview, mogelijkheid tot klagen). Instrument, moment en beheersing zijn in
het KMS opgenomen. Alle output is herleidbaar opgenomen in het verbeterregister. Daar waar bekend, zijn
analysesopgenomen in de management review.
Er is een rapport door het IGJ opgesteld met verbeterpunten. Er is geantwoord op het resultaat verslag. De
maatregelen zijn recentelijk doorgevoerd.
Er zijn geen klachten geweest.
Aandachtspunt:
Er zijn resultaten klanttevredenheid aanwezig, echter nog niet voorzien van een analyse. De analyses die er zijn
mogen in het vervolg meer diepgang hebben. Kijk ook naar wat goed is gegaan en waarom.
Gecontroleerde documenten:
Management Review 2018
Verbeterregister
Intercollegiale Toetsingen
MIC
Klantevaluaties
Interne audit
MDO verslagen
Klachtenprocedure
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§ 9.2 Interne Audit

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Eerste interne audit heeft plaatsgehad. Er is een auditplanning gemaakt (eigenlijk auditprogramma) tot en met 2020.
Scope en auditcriteria is beschreven, er zijn 3 bevindingen gedaan welke zijn opgenomen in het verbeterregister.
Beoordeling is vastgelegd.
Aandachtspunt
Bevindingen koppelen aan rubrieken van de auditcriteria
Gecontroleerde documenten
Interne Audit 2018

§ 9.3 Directiebeoordeling

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Management is uitgevoerd maar gezien het feit dat het KMS heel pril is bevat deze ook idem output en analyses. Alle
verplichte onderwerpen zijn opgenomen. Verificatie output en analyses in opvolgaudit 1.

Gecontroleerde documenten:
Managementreview 2018

Hoofdstuk 10 - Middelen
§ 10.1 Verbetering Algemeen

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Kansen zijn benoemd en mogelijkheden tot verbetering zijn actueel in beeld. Acties worden aantoonbaar genomen. Er
is veel draagvlak voor verbetering. Personeel wordt daar dicht bij betrokken. Directeur draagt dit proces ook.
Inventariseert in afdoende middelen daarin.
Gaande weg is er aantoonbaar dat de organisatie steeds beter is gaan voldoen aan de klanteisen en wet- en
regelgeving. Maak ook sterke punten aantoonbaar.
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Gecontroleerde documenten
Management Review 2018
Verbeterregister
Intercollegiale Toetsingen
MIC
Klantevaluaties
Interne audit
MDO verslagen
Klachtenprocedure

§ 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Afwijkingen in het KMS zijn beheerst en corrigerende maatregelen daar waar noodzakelijk genomen. Via de
kwaliteitscommissie kan daar nog meer structureel op gemonitord worden. In het verbeterregister wordt nadrukkelijk
via de grondoorzaak verbeterd. Eventuele samenhang naar (nieuwe) risico’s zijn nog niet aan de orde.

Gecontroleerde documenten
Verbeterregister
Managementreview
Interne audit

§ 10.3 Continue verbetering

C

NC

n.v.t.



☐

☐

Opmerkingen:
Gezien het feit dat de basis voor het KMS op een adequate manier is gelegd maar de output nog startend is zal
continue verbetering in opvolgaudit 1 aantoonbaar moeten zijn. De auditor acht de organisatie, met de instrumenten
en het commitment van de medewerkers en de directeur zeker in staat om dit gemotiveerd op te pakken. Verificatie in
opvolgaudit 1
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Gecontroleerde documenten
Klik of tik om tekst in te voeren.

Auditplanning
Hierbij ontvangt u het auditplan voor de aankomende audit.
Auditdoelstelling:






Toetsing of het managementsysteem overeenkomt met de eisen uit de norm in combinatie met het
toepassingsgebied
Toetsing betreffende de implementatie van het eigen KMS zodat is gerealiseerd dat men voldoet aan de
vigerende wet- en regelgeving en de norm
Beoordeling van het functioneren van het KMS. Is het doeltreffend, draagt het bij aan de doelstellingen
van de organisatie en biedt het mogelijkheden tot verbetering?
Werkt men conform eigen KMS?
Indien Multi site: voldoet men aan de voorwaarden van Multi site?

Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande documenten voor ons inzichtelijk te hebben?








Interne audit voorafgaande jaar
Management Review of Directiebeoordeling
Beleidsplan
Tevredenheidsmetingen (client- personeel, stakeholders etc.)
Eventuele rapporten van andere controlerende instanties
Eventuele incidenten met doorlopen PDCA
Een aantal (minimaal 5) personeelsdossiers voorzien van toestemming betrokkenen
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Auditplan Zorgvilla Oud Clingendael
Dag 1: 6 november 2018
Fase 1
Tijd

Onderwerp

Auditee (functie en naam)

14.30

Opening Initiële audit

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur

14.30 uur- 16.00 uur

Stand van zaken KMS

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur

Tijd

Onderwerp

Auditee (functie en naam)

9.00 uur

Opening vervolg fase 1

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur
Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur

19 november 2018, vervolg fase 1

9.00 uur - 14.00 uur








Beoordeling van
gedocumenteerde
informatie en opbouw
KMS
Status implementatie
KMS
Controle
toepassingsgebied
Status m.b.t. fase 2
beoordelen
Beoordeling Interne
audit en
managementreview

14.00 uur

Implementatie KMS

16.00 uur -17.30 uur

Beoordeling fase 1 meedelen
en sluiting , rapportage

Marieke Lubbers,
Zorgcoördinator
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20 november 2018
Tijd

Onderwerp

Auditee (functie en naam)

8.30 uur

Opening dag 3, fase 2

9.00 – 11.00 uur

Leiderschap, Risico’s, Context
Organisatie, Beleid en
Strategie, Leveranciers,
stakeholders, (meting-)
Kwaliteit en Verbetering,
Communicatie, Doelstellingen,
Wet- en regelgeving,

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur
Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur

11.00- 12.00 uur

Personeel
Competentie, Communicatie,
Kwaliteit

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur en Yvette
Knijnenburg Officemanager

12.00 - 12.30 uur

Tussenrapportage auditor

12.30 – 13.30 uur

Coördineren zorg
Kwaliteit uitvoering zorg
Eventueel leidinggeven
Communiceren

Klik of tik om tekst in te
voeren.
Marieke Lubbers,
Zorgcoördinator

13.30 - 15.30 uur

Uitvoering zorg
Zorgproces
Zorgplan
Cliënten dossiers
Nazorg
Tevredenheid
Kwaliteit

15.30 – 17.30 uur

Doornemen restpunten ,
rapporteren, sluiting

Anne van Will, verzorgende IG
niveau 3, studerend voor
niveau 4
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23 november 2018
Tijd

Onderwerp

Auditee (functie en naam)

9.00 uur
9.00 – 10.00 uur

Opening dag 4, fase 2
Uitvoering, kwaliteit,
communicatie, MIC, overleg,
planning

Activiteiten begeleidster,
Janneke Wouters

10.00- 12.00

Coördineren zorg
Kwaliteit uitvoering zorg
Eventueel leidinggeven
Communiceren
Kwaliteit en werkwijze Aethon
Nachtdiensten>kwaliteit
Inwerken
Risico’s

Tim Schoonebeek (voorheen
Aethon) , Guyonne van
Heyningen

12.00 - 13.00 uur

Restpunten doornemen en
resultaat initiële audit

Drs P.A Kruseman Aretz,
directeur

15.30 – 17.30 uur

Rapportage
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Auditprogramma
Hoofdstuk ISO 9001:2015
4 Context van de organisatie
5 Leiderschap
6 Planning
7 Ondersteuning
8 Uitvoering
9 Evaluatie van prestaties
10 Verbetering
Toetsing verbetering n.a.v. voorafgaande
audit
Extra thema’s
Gemelde verificatie- en aandachtpunten
punten uit rapportage

2018
X
X
X
X
X
X
X

2019
x
x
x
x
x
X
X
X

2020
x
x
x
x
x
X
X
X

2021
x
x
x
x
x
X
X
X

X
Praktijkbegeleider
Kwaliteitsmedewerker
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