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ALGEMEEN 
 

Organisatiegegevens 

Officiële naam organisatie:  Stichting Opvangcentra de Elandsstraat 

Eventuele handelsnamen:  Niet van toepassing 

Adres (hoofdlocatie):   Elandstraat 84 

1016 SG  AMSTERDAM, Nederland 

      

Vertegenwoordigd door:  Dhr. Enno Postema 

 

Nevenlocaties:    Niet van toepassing 

 

Certificatiegegevens 

Norm:     HKZ Zorg & Welzijn (HKZ 165:2018) 

Scope: Het bieden van opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze 

jongeren van 18 tot 23 jaar 

Niet van toepassing verklaard:  Niet van toepassing 

Beoordeling door Lead Auditor: Akkoord 

Vervaldatum certificaat: Niet van toepassing 

 

Auditgegevens 

Type/fase audit:   Fase 2 

Bezochte locatie(s):   Elandsstraat 84 te Amsterdam 

      

Auditdata:    15/06/2020 

Lead Auditor:     Rob de Waal 

Teamleden:    Niet van toepassing 

 

Rapportgegevens 

Datum rapport:    16/06/2020 

Status rapport:    Concept 

 

Bijlagen bij dit rapport  

Bijlage 1: Checklist openings- en eindgesprek (in dit document opgenomen) 

Bijlage 2: Auditplan (als apart document bijgevoegd) 

Bijlage 3:  Uitsluitend indien non-conformiteiten zijn vastgesteld: Registratieformulier non-

conformiteiten (als apart document bijgevoegd) 

Bijlage 4: Uitsluitend bij initiële audit fase 2: Auditrapport fase 1 (als apart document bijgevoegd) 
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 INLEIDING 
 

Het toetsingsonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de auditprincipes van de ISO 19011:2018 en  
ISO 17021-1:2015 norm. Tijdens de openingsvergadering is aan het management van de klant de gang 
van zaken gedurende het onderzoek toegelicht, waaronder: de opgestelde detailplanning, de 
certificatiecriteria en de wijze van beoordeling van het managementsysteem.   

Eventueel geconstateerde tekortkomingen zijn besproken en gerapporteerd tijdens de afsluitende 
vergadering. Met het management van de klant heeft de Lead Auditor de bevindingen samengevat, 
eventuele tekortkomingen geclassificeerd en de afwikkeling van geconstateerde afwijkingen 
besproken. Tevens is aangegeven of de klant wordt voorgedragen voor certificatie.  

 
A. Grote non-conformiteiten (major, categorie A): Het ontbreken van of het niet hebben 
geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden van een of meerdere eisen uit de 
certificatienorm, of een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over 
de kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door de gecertificeerde of aanvragende organisatie.   

B. Kleine non-conformiteiten (minor, categorie B): Het niet in stand hebben gehouden van een of 
meerdere eisen uit de certificatienorm of een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, 
twijfel doet rijzen over de borging van kwaliteit van het werk dat uitgevoerd wordt door de 
gecertificeerde of aanvragende organisatie.  

 
Een non-conformiteit (groot en klein) dient binnen de door de auditor vastgestelde termijn na de 
afsluitende vergadering te zijn opgelost, waarbij de corrigerende maatregelen als zodanig aantoonbaar 
geïmplementeerd en effectief moeten zijn. 

 
O. Opmerkingen (O): dit zijn aandachtspunten die indirect volgen uit de certificeringeisen. 
Opmerkingen worden vastgelegd om inefficiëntie en verbetergebieden aan te wijzen.  
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CONCLUSIE/SAMENVATTING 
 

Doelstelling van de audit 

Tijdens de audit is getoetst of het managementsysteem van de organisatie voldoet aan de eisen van de 
norm HKZ Zorg & Welzijn (HKZ 165:2018) en of het systeem bewerkstelligt dat wordt voldaan aan 
geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen. Voorts is getoetst of het 
managementsysteem een doeltreffende bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie en of wordt gewerkt conform de afspraken van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. 
‘Waar mogelijk zijn tevens potentiële verbeteringen geïdentificeerd. 
 

Conclusie en aanbeveling toekennen/continueren certificatie 

De Fase 1 audit op 25 mei 2020 resulteerde in de conclusie van auditor, dat het KMS en de toepassing er 
van, met haar huidige status op onderdelen, niet certificaatwaardig zou zijn.  
Dit, op basis van het met de Directie besprokene in combinatie met de getoonde informatie.  
 
De Fase 2 audit die nu, op 15 06 2020 is uitgevoerd, resulteert wél in een voordracht tot certificatie 
tegen de norm HKZ Zorg en Welzijn (165). Dit op basis van het besprokene en getoonde tijdens de fase 2 
audit. 
 
Onder de paragraaf ‘Algemeen beeld van het kwaliteitsmanagementsysteem’ is verwoord, wat maakt 
dat voordracht na 3 weken wél te verantwoorden is. Gezien het tijdsbestek waarbinnen de beide audits 
hebben plaats gevonden een relevant thema. 
 

Algemeen beeld van het kwaliteitsmanagementsysteem 

Kern van de voordracht tot certificatie is gelegen in het volgende: 

• Eigenaarschap en leiderschap vanuit de Directie op het KMS uit zich niet zozeer in zijn gebruik van 
KMS terminologie en KMS werkwijzen zoals de betrokken extern adviseur van de organisatie deze 
gebruikt.  

• Directeur is duidelijk wél regiehouder.  
o Enerzijds op het aansturend en primaire proces van de dienstverlening (als een vis in het water).  
o Anderzijds op het KMS (met minder affiniteit met de KMS structuren). Het is inmiddels duidelijk dat 

extern adviseur en de organisatie een langdurige samenwerkingsrelatie zijn aangegaan om het KMS 
proces te  blijven door ontwikkelen, te onderhouden én de Directie te ondersteunen in het 
positioneren van KMS binnen zijn bestaande kader. 
Dit beeld schept vertrouwen voor de auditor. 
 

• Daarnaast blijkt uit het gesprek met Directie en extern adviseur in combinatie met getoonde 
documenten en uitgevoerde acties naar aanleiding van de uitkomst van de fase 1 audit, dat er 
inhoudelijk voldoende samenhang zit tussen het palet aan sturingsinstrumenten van de organisatie, 
ongeacht het prille KMS.  
 

Daarbij is vastgesteld, dat de organisatie : 

• voldoet aan de eisen vanuit de norm waartegen is getoetst. 1 MinorNC is tijdens de audit 
geformuleerd, adequaat opgepakt en afgesloten ( zie 2.3.2 plus formele afhandeling NC als bijlage ). 

• voldoet aan de eisen vanuit haar eigen managementsysteem, zij het pril en met een duidelijke rol 
voor de extern adviseur. 



 

 

 
 
 

 

 
357 / V3  Brand Compliance BV ©  Pagina 5 van 15 
    
 

• voldoet aan de eisen die door cliënten/belanghebbenden en wet- en regelgeving worden gesteld. 
Dit blijkt onder andere uit het positief Inspectierapport van GGD Amsterdam, Oktober 2019, het 
vertrouwen dat de toezichthouder uitspreekt en de wijze waarop gesproken cliënten zich uitlaten 
over de organisatie. 
 

De organisatie werkt (in nauwe afstemming met extern adviseur in relatie tot de doorvertaling naar KMS 
instrumenten) consistent aan de realisatie van haar beleid, doelstellingen en relevante prestatie 
indicatoren.  
De organisatie : 
1. inventariseert kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten.  
2. analyseert daarop haar risico’s en oorzaken. Een duidelijk voorbeeld is de relatie met de buurt en de 

investeringen die worden gedaan om op een constructieve manier in contact te zijn en blijven. 
3. maakt analyses die aantoonbaar leiden tot oordeel én maatregel, als noodzakelijke stap tussen 

beeldvorming en geformuleerd doelen. 
4. plant en borgt gestelde doelen op basis van KPI’s: acties en/of (verbeter-)maatregelen en evaluaties 

alsmede evaluatiemomenten daarop in een PDCA cyclus die intensief wordt gemonitord met de 
extern adviseur. 

5. maakt geen gebruik van het instrument interne audit. 
6. voert samen met de extern adviseur de systeembeoordeling uit. Dat betekent, dat aantoonbaar 

betekenis is gegeven aan : 

• het oordeel over behaalde resultaten (o.a.  prestatie indicatoren) 

• het oordeel over kwaliteit/toepasbaarheid van het gebruikte meetinstrument per indicator 

• het oordeel over de samenhang tussen de afzonderlijke resultaten en de afzonderlijke 
meetinstrumenten 

• de tevredenheid van directie zélf over deze samenhang 

• plannen/doelen en te nemen maatregelen door Directie naar aanleiding van deze 
oordeelsvorming 

• planmatig en beheerste monitoring door de Directie geformuleerde plannen/doelen en te 
nemen maatregelen, vooral ook in relatie tot de prilheid van het systeem en het ‘vertrouwd 
raken met het KMS’ door Directeur zelf. 

 

 

Positieve punten  

• Directie heeft zijn behoefte aan aanvullende expertise op het gebied van KMS geborgd door de inzet  

op een extern adviseur bij het door ontwikkelen en onderhouden van een eigen KMS werkwijze.  

• Opmerkingen uit de fase 1 audit zijn aantoonbaar en adequaat opgepakt. 

• Constructief kritische toezichthouder met een duidelijke positionering ten opzicht van organisatie. 

• Gevoerde gesprekken met 2 afzonderlijke cliënten geeft een consistent positief beeld over de 

werkwijze binnen de organisatie, waarbij door cliënten wordt herkend dat er sprake is van begeleiding 

op maat die binnen de duidelijke ‘Elandstraat-‘kaders kan verschillen per cliënt. 

• Uit de onderzoek van 3 medewerkersdossiers blijkt dat kwaliteit van het professioneel handelen sterk 

wordt gemonitord door de Directie. Bij gebleken geschiktheid na het eerste half jaar is ook de 

aanstellings-verwachting vanuit de Directie om als medewerker een HBO studie te gaan volgen, 

geformaliseerd in een beoordelingsgesprek. 
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Opvolging van opmerkingen uit de vorige audit  

• Het leiderschap/eigenaarschap  

F1: Leiderschap op het getoonde KMS is zeer matig.  De beschikbare beleidsdocumenten en 

beleidsregistraties zijn qua document en technisch correct (zij het sterk ISO gerelateerd): inhoudelijk 

is er nog zeer veel winst te halen bij het ‘eigen maken’ door de Directie. 

F2 : Zo Co Advies als externe partij is/blijft ingehuurd om de doorontwikkeling van het KMS te 

onderhouden, opdat het eigen maken van het KMS in het komende jaar betekenis krijgt 

• Inspectie GGD 

F1: Het rapport oktober 2019 geeft een overall positief beeld met 1 aandachtspunt, waarbij wordt 

ook wordt beschreven dat de organisatie er al mee bezig is. Directie heeft het niet op het netvlies 

tijdens de audit. Alsnog lezen van het rapport leidt tot het schetsen van een beeld door de Directie 

dat er weldegelijk iets wordt ondernomen. In niet één enkele inventarisatie, analyse vanuit welk 

instrument ook binnen het KMS, is hier expliciet aandacht voor.  

Tevens is generlei wijze navolgbaar hoe de door de Directie benoemde beweging van ‘vrijwillige’ 

bemoeizorg naar de optie van fasegericht werken. 

F2:Terecht aanvulling vanuit Directie dat het Plan van aanpak wel al is benoemd op de website. 

De praktijk van de dag laat zien, dat de organisatie wel een observatieperiode, een bemoeizorg 

periode en een fase van oplossingsgerichter werken heeft, passend binnen de huisregels die nog 

steeds wel voor iedereen gelden. Formele inzet van dit proces is feitelijk ‘on hold’ in afwachting van 

de kaders die de gemeente stellen gaat medio juli 2020 ( beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang als 1 ?) Ervaringen van de medewerkers in de ‘Elandstraat-‘experimenteerfase zijn positief. 

• Hoe navolgbaar, logisch en voor de directie zélf begrepen is de samenhang? 

F1: Logische consequentie van analyse, oordeel, actie, wanneer de diverse instrumenten in 

samenhang bekeken worden. Denk onder andere aan de documenten/registratie contextanalyse 

(SWOT), document stakeholdersanalyse, risico’s en kansenregister, het document KPI’s, 

systeembeoordeling. 

F2: het gesprek met Directie en extern adviseur aan de hand van betreffende documenten en 

registraties laat logica, consistentie en samenhang zien. 

• Stakeholdersanalyse 

F 1: Veelal containerbegrippen die dus niets zeggen over de specifieke belanghebbenden die de 

organisatie betreft (gemeente A heeft een andere verwachting/eis dan gemeente B en vraagt dus 

om een andere benadering).  

F2 : Aangescherpt : vooral verdieping op de acties. Zo is er ten behoeve van de buurt  2 x per jaar een 

‘Restaurantje Elandstraat’ waarbij wordt gekookt voor de buurt en jongeren in de bediening 

rondloopt. Qua taal in de stakeholderanalyse is de algemene samenleving  veranderd in ‘de buurt’. 

• Het Register Corrigerende maatregelen  
F1 : Deze laat een systematiek zien, die niet volledig recht doet aan de principes van de corrigerende 

maatregel; oorzaakanalyse is niet sterk, oordeel over de uitkomst van oorzaakanalyse is niet zichtbaar, 

beheersmaatregel is niet SMART en daarmee ook de kracht van inhoudelijke verificatie niet. Binnen de kolom  

“hoe het risico in de toekomst wordt voorkomen”  worden algemene termen genoemd. Niet zichtbaar is, hoe 

en waar binnen beleidsdocumenten en /of registraties de ‘gecorrigeerde’ werkelijkheid wordt geborgd.  

F2 : Duidelijk beeld middels excel overzicht incidenten, klachten, afwijkingen en corrigerende 

maatregelen met doorvertaling naar acties 

Duidelijke toelichting van extern adviseur inzake haar rol bij gezamenlijk monitoren op het excel 

systeem. Dit houdt in, dat inhoud ( oorzaakanalyses etc.) NIET haar verantwoordelijkheid zijn. 



 

 

 
 
 

 

 
357 / V3  Brand Compliance BV ©  Pagina 7 van 15 
    
 

• Directiebeoordeling   

F1 : Is in basis aantoonbaar, maar mist op meerdere fronten wél beschikbare informatie.  

F2 : Aanscherping op detailniveau is aantoonbaar. Input vanuit Fase 1 is er in opgenomen. Het is een 

prille Directiebeoordeling met daarbinnen een realistisch beeld over status en vervolg. 

• Het register Wet-en regelgeving  

F1 : Dit is deels niet representatief voor de organisatie. 

F2 : Aantoonbaar gecorrigeerd 

 

Aandachtspunten voor de volgende audit 

• De mogelijkheid onderzoeken voor doorontwikkeling naar het nóg doelgerichter rapporteren ( 1.2 ): 
o Nu wordt gerapporteerd en vervolgens gekeken en opgeschreven welke van de 11 ZRM indicatoren 

daar bij past. 
o De ZRM indicator die de zorgcoördinator al per cliënt vastlegt in haar map én benoemt naar het 

team, is nu niet terug te zien in de rapportagetool, zodat juist daar (tenminste) op gerapporteerd 
moet worden.  

Overig 

• Zijn de auditdoelstellingen gerealiseerd: ja 

• Is de scope van de certificatie geschikt bevonden: ja 

• Is bij het onderzoek de auditplanning gevolgd: ja  

• Zijn er significante punten die consequenties hebben voor het auditprogramma: nee 

• Wijkt de organisatie beargumenteerd af van de (sectorspecifieke) eisen: nee 
 

Overzicht auditbevindingen 

Overzicht non-conformiteiten/opmerkingen 
Totaal aantal non-conformiteiten die bij deze audit zijn vastgesteld Klein 1 Groot  

Waarvan: aantal non-conformiteiten waarvoor de corrigerende 
maatregel tijdens deze audit is geaccepteerd 

Klein 1 Groot  

Waarvan: aantal non-conformiteiten die niet tijdens deze audit zijn 
afgesloten  

Klein 0 Groot  

Aantal opmerkingen die bij deze audit zijn vastgesteld 
 

1 

 

Akkoord opdrachtgever 

Door akkoord te gaan met dit rapport bevestigt de opdrachtgever dat hij instemt met de inhoud en dat 

alle punten uit de checklist openings- en eindgesprek (bijlage 1) zijn besproken. 

 

 

 

Algemeen 
Is de organisatie de afgelopen periode bezocht door één of meerdere inspectieorganen (bijvoorbeeld IGJ, IVJ, 
Inspectie Kinderopvang)?  
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VERANTWOORDING 
 

Ja 

Zo ja, wat is er met de aanbevelingen van het inspectieorgaan gedaan en heeft dit zo nodig tot 
verbetermaatregelen geleid? 

Inspectie GGD 

F1: Het rapport oktober 2019 geeft een overall positief beeld met 1 aandachtspunt, waarbij wordt ook wordt 

beschreven dat de organisatie er al mee bezig is. Directie heeft het niet op het netvlies tijdens de audit. Alsnog 

lezen van het rapport leidt tot het schetsen van een beeld door de Directie dat er weldegelijk iets wordt 

ondernomen. In niet één enkele inventarisatie, analyse vanuit welk instrument ook binnen het KMS, is hier 

expliciet aandacht voor. Tevens is generlei wijze navolgbaar hoe de door de Directie benoemde beweging van 

‘vrijwillige’ bemoeizorg naar de optie van fasegericht werken vorm krijgt. 

F2:Terecht aanvulling vanuit Directie dat het Plan van aanpak wel al is benoemd op de website. 

De praktijk van de dag laat zien, dat de organisatie wel een observatieperiode, een bemoeizorg periode en een 

fase van oplossingsgerichter werken heeft, passend binnen de huisregels die nog steeds wel voor iedereen gelden. 

Formele inzet van dit proces is feitelijk ‘on hold’ in afwachting van de kaders die de gemeente stellen gaat medio 

juli 2020 ( beschermd wonen en maatschappelijke opvang als 1 ?) Ervaringen van de medewerkers in de 

‘Elandstraat-‘experimenteerfase zijn positief. 

 Hoe gaat de organisatie om met afwijkingen? 

De feitelijke werkwijze is op basis van hands on, oplossingsgericht. 

Inmiddels is de procedure en het te gebruiken format geborgd in het KMS. 

De werkwijze met een navolgbare en aantoonbare registratie in het licht van de corrigerende maatregel is pril. 

Het proces van ‘veilig melden en de bijbehorende cultuurverandering’ is duidelijk geadresseerd, doch ook pril. 

De toepassing van de corrigerende maatregel is adequaat. 

Relevante wet- en regelgeving 

WTZI, Jeugdwet, AVG, ARBO, Inkoopeisen gemeentes, Wet Kwaliteit klachten en geschillen, IGJ, Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen, HKZ 165 Zorg en Welzijn 

Hoofdstuk 1: De cliënt 
Thema 1.1 Eigen regie 

Context van de beschikbare zorg is duidelijk 
Screening aan de veldtafel met GGD en het plaatsingsgesprek met de cliënt is gebaseerd op 
een vrijwillige insteek, niet op een vrijblijvend karakter. Cliënt is hier goed over geïnformeerd 
en men weet dat veel jongeren in aanvang niet zo’n zicht hebben op de consequentie 
daarvan. Het ‘naast’ deze jongeren blijven staan binnen de kaders (duidelijke huisregels en 
daarbinnen mogelijk fase-opbouw), biedt de jongere de mogelijkheid om vallend en opstaand 
vertrouwd te geraken met het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn/gaan worden voor hun 
eigen perspectief. Cliënten weten dat er (ook extern) multi disciplinair overleg is, dossier- en 
rapportage voering plaatsheeft en men naast de eigen mentor is iedere medewerker op de 
hoogte en aanspreekbaar. Daar waar in beeld en mogelijk, wordt ook/juist het eigen netwerk 
van de cliënt betrokken bij het te bewandelen traject. 

Non-conformiteit 

 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, 2 cliënten 
Toestemmingsformulier inzage dossier, Proc. 001 Primair proces, Website, huisregels 
Rondgang locatie , cliëntdossiers 

Thema 1.2 Maatwerk in de behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening 

Screening aan de veldtafel met GGD, plaatsingsgesprek en het fasegericht werken ( zij het, dat 
dit nog steeds wél expliciet plaatsheeft binnen de huisregels zoals die voor iedere cliënt 

Non-conformiteit 
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gelden). Dat impliceert ook, dat differentiatie in fasen zeer minimaal is en er nog geen 
verdiepende methodische benadering achter schuilt, anders dan wat men al deed. 
Dus geen separate procesbeschrijvingen. Wanneer gemeente Amsterdam har kaders in 2020 
opnieuw heeft gedefinieerd, wordt besloten welke koers de Elandstraat daarbinnen varen 
gaat. Voor wat betreft maatwerk zie ook 1.1. 
De mogelijkheid onderzoeken voor doorontwikkeling naar het nóg doelgerichter rapporteren 
( 1.2 ): 
o Nu wordt gerapporteerd en vervolgens gekeken en opgeschreven welke van de 11 ZRM 

indicatoren daar bij past. 
o De ZRM indicator die de zorgcoördinator al per cliënt vastlegt in haar map én benoemt 

naar het team, is nu niet terug te zien in de rapportagetool, zodat juist daar (tenminste) 
op gerapporteerd moet worden.  

 
 
 
 
 
Aandachtspunt 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, 2 cliënten, 
Cliëntdossiers , screening GGD, Aanvraag verlenging of  trajectwijziging Gemeente Amsterdam, KMS 

Thema 1.3 Uitvoering van de behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening 

De beschrijving onder 1.1 en 1.2 dekt feitelijk de lading. 
De 24/7 bezetting met 2 personen in de slaapdienst, 2 x per dag een uitgebreide overdracht 
op cliëntniveau, waarbij de specifieke aandachtspunten per cliënt duidelijk vanuit een ZRM 
monitor wordt gevoerd. Veelvuldig afstemming tussen collegae en een duidelijke overview 
vanuit zorgcoördinator en Directeur zelf, die vaak beiden (en soms 1 van hen) bij deze 
overdrachten aanwezig is.  
De rapportage is goed navolgbaar. Zie aandachtspunt onder 1.2 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, 2 cliënten, 
Cliëntdossiers, locatie observatie ( gesprek op kantoor in de hal beneden, gesprek met cliënt in een kantoortje 
naast de ‘woonkamer/eetruimte’. KMS 

Hoofdstuk 2: Randvoorwaarden voor een goede behandeling/begeleiding/zorg- en/of 
dienstverlening 

Thema 2.1 Sturen 

• Inspectie GGD (vastgesteld 03 102019, zie website) 

F1: Het rapport oktober 2019 geeft een overall positief beeld met 1 aandachtspunt, 

waarbij wordt ook wordt beschreven dat de organisatie er al mee bezig is. Directie heeft 

het niet op het netvlies tijdens de audit. Alsnog lezen van het rapport leidt tot het 

schetsen van een beeld door de Directie dat er weldegelijk iets wordt ondernomen. In 

niet één enkele inventarisatie, analyse vanuit welk instrument ook binnen het KMS, is 

hier expliciet aandacht voor.  

Tevens is generlei wijze navolgbaar hoe de door de Directie benoemde beweging van 

‘vrijwillige’ bemoeizorg naar de optie van fasegericht werken. 

F2:Terecht aanvulling vanuit Directie dat het Plan van aanpak wel al is benoemd op de 

website. 

De praktijk van de dag laat zien, dat de organisatie wel een observatieperiode, een 

bemoeizorg periode en een fase van oplossingsgerichter werken heeft, passend binnen de 

huisregels die nog steeds wel voor iedereen gelden. Formele inzet van dit proces is feitelijk 

‘on hold’ in afwachting van de kaders die de gemeente stellen gaat medio juli 2020 ( 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang als 1 ?) Ervaringen van de medewerkers 

in de ‘Elandstraat-‘experimenteerfase zijn positief. 

• Hoe navolgbaar, logisch en voor de directie zélf begrepen is de samenhang? 

Non-conformiteit 
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F1: Logische consequentie van analyse, oordeel, actie, wanneer de diverse instrumenten 

in samenhang bekeken worden. Denk onder andere aan de documenten/registratie 

contextanalyse (SWOT), document stakeholdersanalyse, risico’s en kansenregister, het 

document KPI’s, systeembeoordeling. 

F2: het gesprek met Directie en extern adviseur aan de hand van betreffende documenten 

en registraties laat logica, consistentie en samenhang zien. 

• Stakeholdersanalyse 

F 1: Veelal containerbegrippen die dus niets zeggen over de specifieke belanghebbenden 

die de organisatie betreft (gemeente A heeft een andere verwachting/eis dan gemeente 

B en vraagt dus om een andere benadering).  

F2 : Aangescherpt : vooral verdieping op de acties. Zo is er ten behoeve van de buurt  2 x 

per jaar een ‘Restaurantje Elandstraat’ waarbij wordt gekookt voor de buurt en jongeren 

in de bediening rondloopt. Qua taal in de stakeholderanalyse is de algemene samenleving  

veranderd in ‘de buurt’. 

• Het register Wet-en regelgeving  

F1 : Dit is deels niet representatief voor de organisatie. 

F2 : Aantoonbaar gecorrigeerd 

 
Voorzitter Vrijwillig Bestuur heeft een duidelijke visie op het toezicht houden met een 

ververst Bestuur. Men wil verantwoordelijkheid dragen, men moet weten wat er speelt. Er is 

vertrouwen in de Directie en deze is gegroeid. Duidelijke communicatie. Alert reageren op 

zorgen als die er zijn. De wervingsactie voor bestuursleden is gebaseerd op het 

complementair zijn aan elkaar. Inzet is in ontwikkeling. Meer bewust van de 2 rollen : 

informeren en willen weten. Leden voeren afzonderlijk gesprekken met Directeur op basis 

van verdeelde taken. Het Bestuur loopt wel eens binnen in de voorziening en heeft contact 

met personeelsleden (ook / juist informeel). Het Bestuur  heeft jaarlijks een functionerings- 

en beoordelingsgesprek met de Directeur.  

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, Voorzitter Bestuur ( toezichthouder ), extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch 
medewerker,  Alle onderliggende documenten in het licht van de opvolging van de fase 1 punten: ook digitaal 
beschikbaar via systeem dat extern adviseur qua techniek, onderhoudt. 

Thema 2.2 Leiderschap 

Het leiderschap/eigenaarschap  

F1: Leiderschap op het getoonde KMS is zeer matig.  De beschikbare beleidsdocumenten en 

beleidsregistraties zijn qua document en technisch correct (zij het sterk ISO gerelateerd): 

inhoudelijk is er nog zeer veel winst te halen bij het ‘eigen maken’ door de Directie. 

F2 : Zo Co Advies als externe partij is/blijft ingehuurd om de doorontwikkeling van het KMS te 

onderhouden, opdat het eigen maken van het KMS in het komende jaar betekenis krijgt. 

 
Eigenaarschap en leiderschap vanuit de Directie op het KMS uit zich niet zozeer in zijn gebruik 
van KMS terminologie en KMS werkwijzen zoals de betrokken extern adviseur van de 
organisatie deze gebruikt.  
Directeur is duidelijk wél regiehouder.  
o Enerzijds op het aansturend en primaire proces van de dienstverlening (als een vis in het 

water).  
o Anderzijds op het KMS (met minder affiniteit met de KMS structuren). Het is inmiddels 

duidelijk dat extern adviseur en de organisatie een langdurige samenwerkingsrelatie zijn 
aangegaan om het KMS proces te  blijven door ontwikkelen, te onderhouden én de 
Directie te ondersteunen in het positioneren van KMS binnen zijn bestaande kader. 
Dit beeld schept vertrouwen voor de auditor. 

Non-conformiteit 
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Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, Voorzitter Bestuur ( toezichthouder ), extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch 
medewerker, KMS 

Thema 2.3 Risico’s op procesniveau 

Er wordt een risicoweging op procesniveau uitgevoerd en de rol van de extern adviseur 
daarbij is mede, om frequent te verifiëren of zich kritische ontwikkelingen voordoen die 
vragen om een ( expliciet te borgen ) risicoweging.  Blijft onverlet dat uit gesprekken met 
auditees blijkt, dat er een hoge mate van risicobewustzijn is, zowel strategisch, 
organisatorisch als operationeel. Een mooi voorbeeld is het ‘on hold’ zetten van het sterker 
en meer methodisch differentiëren van het fase gericht werken in verband met gemeentelijke 
ontwikkelingen die van invloed gaan zijn op types dienstverlening in de stad. 
 
Het Ontruimingsplan Opvangcentrum ‘Elandstraat’ dd 13 februari 2008 is inhoudelijk niet up 
to date. Directeur (h)erkent de constatering. 
 
Let wel: dit staat in schril contrast tot de optimale monitor en het onderhoud van de Brand 
Meld Installatie van Elandstraat (laatste controle op 16 03 2020 <externe> monitor). 

Non-conformiteit 

 
 
 
 
 
 
 
20200616 NCB-1-
20200615- 
2.3.2Ontruiming-
HKZZW-EA 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, Voorzitter Bestuur ( toezichthouder ), extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch 
medewerker, 2 cliënten.  Primair proces V 1.0 dd van aanmelding tot exit, inclusief eventuele risicodefinitie en 
eventuele acties,  Proces werving en selectie V 1.0 dd 01 05 2020, Contextanalyse, Risico’s en kansen register  1.0 
05 03 2020, KMS 

Thema 2.4 Normen, waarden en veiligheidscultuur 

Binnen H1 wordt al duidelijk een beeld geschetst over het feit dat duidelijk kaders worden 
gehanteerd. Een mooie doorvertaling van dit thema is ook terug te zien in de wijze waarop 
medewerkers worden ingezet, begeleid en gemonitord (2.6) 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur,  Voorzitter Bestuur ( toezichthouder ), zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, 2 
cliënten, Procedure VIM  01 05 2020, Email EK Zoco advies inzake incidenten melden en opmerkingen/feedback 
en klachten registreren dd 14 06 2020 

Thema 2.5 Signalen, klachten, incidenten en calamiteiten 

Wel format. Geen Incidenten (geregistreerd). Wel format. Geen klachten (geregistreerd). Wel 
afwijkingenregister (zie ook 3.7) . Het systeem is nog pril. Tegelijkertijd is de werkelijkheid van 
de dag, dat er veel beweging is (Lees: uitingen, vragen, opmerkingen van jongeren, welke 
passen binnen het cliëntperspectief én dus daarbij traceerbaar zijn in rapportages aan de 
hand van ZRM indicatoren). Dit is anders dan normen- en waarden overstijgende excessen die 
leiden tot excessen. 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch medewerker. Email EK Zoco advies inzake 
incidenten melden en opmerkingen/feedback en klachten registreren dd 14 06 2020. Form 003 MIC formulier,  
Form 004 Klachtenformulier. Afwijkingenregister 01 03 2020 

Thema 2.6 Medewerkers 

Basis is  niveau 4, uiteindelijk is het doel op te werken naar niveau 5 ( HBO ). HBO eis is niet op 
voorhand contractueel vastgelegd, maar de verwachting dit wel te gaan behalen wanneer het 
eerste half jaar succesvol is, is wel duidelijk uitgesproken.  Dit is aantoonbaar in de getoonde 
beoordelingsgespreksverslagen van medewerkers. Ook duidelijk inzet op extern ingehuurde 
specialist voor het begeleiden van intervisie voor alle medewerkers. In de praktijk van de dag 
zijn de directeur en de zorgcoördinator intensief betrokken en lijfelijk aanwezig binnen het 
primaire proces, waardoor aspecten als uitvoeren van de  begeleiding, monitoren van 
collegae en het functioneren als klankbord heel normaal is. 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 
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Gesprek met Directeur, extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch medewerker. PRO 002 werving en selectie 
3 medewerkersdossiers 

Thema 2.7 Vrijwilligers en mantelzorgers (indien van toepassing) 

Nu niet van toepassing. Zal ook nooit plaatshebben ten aanzien van het begeleidingsaspect. 
Meer op het niveau van het doen van een klusje. 

Non-conformiteit 

 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur  

Thema 2.8 Samenwerken 

Het belang van samenwerken met externe partijen is de basis voor de organisatie en dat 

heeft per definitie ook een wederzijds karakter, gezien de groep cliënten waar de organisatie 

juist mee van doen heeft. Vanuit de organisatie, op het niveau van de individuele cliënt, kan 

iedere begeleider een bijdrage leveren aan een tafeloverleg. De samenwerkingsverbanden en 

afspraken worden ter tafel gemonitord. 

Stakeholdersanalyse  

F 1: Veelal containerbegrippen die dus niets zeggen over de specifieke belanghebbenden die 

de organisatie betreft (gemeente A heeft een andere verwachting/eis dan gemeente B en 

vraagt dus om een andere benadering).  

F2 : Aangescherpt : vooral verdieping op de acties. Zo is er ten behoeve van de buurt  2 x per 

jaar een ‘Restaurantje Elandstraat’ waarbij wordt gekookt voor de buurt en jongeren in de 

bediening rondloopt. Qua taal in de stakeholderanalyse is de algemene samenleving  

veranderd in ‘de buurt’. Daarnaast heeft men in de directiebeoordeling al opgenomen, dat 

men zich oriënteert op een verdiepingsslag bij verkrijgen van inzicht over wat externen van de 

Elandstraat vinden. 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, extern adviseur, KMS 

Hoofdstuk 3: Leren en verbeteren 

Thema 3.1 
Meten en evalueren van de behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aan de 
individuele cliënt 

Zie 3.8. Ook: Er heerst een overall positief beeld vanuit cliënten. Dit wordt actief gemonitord 
vanuit de evaluatiegesprekken die met de jongeren worden gevoerd. De organisatie krijgt in 
deze transparante manier van communiceren ook terug, dat jongeren het intensieve traject 
ook soms moeilijk is. Het aspect vrijwilligheid <is niet gelijk aan> vrijblijvendheid komt hier 
duidelijk naar voren, zo ervaart auditor in gesprekken 

Non-conformiteit 

 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, extern adviseur,  zorgcoördinator, pedagogisch medewerker, Directiebeoordeling, KMS 

Thema 3.2 Cliëntervaringen 

Zie 3.8. Ook: Bijzonder openhartig gesprekken  gevoerd met 2 cliënten. Afzonderlijk van 
elkaar.  Het aspect vrijwilligheid <is niet gelijk aan> vrijblijvendheid komt duidelijk naar voren. 
Mooi om te horen dat beide personen vanuit hun eigen perspectief aangeven, dat de 
geldende kaders bij binnenkomst juíst hebben bijgedragen aan de toekomstmogelijkheden 
die zij nu zelf wéér en béter op hun netvlies hebben.  

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek 2 cliënten, Gesprek met Directeur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker 

Thema 3.3 Ervaringen van medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers 

Het beeld zoals beschreven in H1 en binnen 3.4 schetst een beeld waarin de ervaringen van 
medewerkers duidelijk worden gedeeld met elkaar en met directie. Het proces van 
monitoren,  het doorleven van feedback en de fysieke aanwezigheid van Directeur zelf op de 

Non-conformiteit 
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werkvloer geeft voldoende input. Het uitvoeren van een MTO op een abstracter niveau wordt 
nu nog niet als meerwaarde gezien. De lijnen zijn zeer kort.  

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker 
3 medewerkersdossiers ( beoordeling ) 

Thema 3.4 Evalueren van professioneel handelen 

Directeur E. Postema BIG geregistreerd SP Verpleegkundige (gecontroleerd) , MBA geschoold 
MBO 4 met inzet op HBO 5, nog geen gemeentelijke eis, Externe deskundigheid (ZZP 
Intervisor) wordt benut om de intervisie van medewerkers te begeleiden. 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, extern adviseur, zorgcoördinator, pedagogisch medewerker 
BIG registratie Directeur E. Postema SPV Verpleegkundige (gecontroleerd) , MBA geschoold  
Personeelsdossier WS, FM, JP:  VOG’s aanwezig, beoordelingsformulieren aanwezig, HBO scholingsverwachting 
aantoonbaar in beoordelingsformulieren. Afspraken (email) met Intervisor dhr. Hein Johan Reitsma /Creative 
Interventions samenwerkingsvoorstel dd 12 11 2019 

Thema 3.5 Evalueren op proces en organisatieniveau 

Met de prilheid van het systeem en met de positionering van de extern adviseur, is geborgd 
dat het cyclisch borgen van evaluaties op organisatie en procesniveau plaats blijft vinden. 
Met het formaliseren ( lees: beschrijven van huidige processen ) heeft een eerste 
geformaliseerde evaluatie plaatsgevonden, welke tot doorvertaling in acties heeft geleid. Zie 
bijvoorbeeld de doorvertaling naar het afwijkingenregister 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur,  Voorzitter Bestuur ( toezichthouder ), extern adviseur, zorgcoördinator, pedagogisch 
medewerker, directiebeoordeling , KMS, afwijkingenregister 01 03 2020 

Thema 3.6 Interne audits 

Interne audit inhoudelijk zie fase 1 rapport. Meerjaren-auditprogramma is aantoonbaar. Het 
is gericht op normhoofdstukken en aanwezige processen. 

Non-conformiteit 

 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur,  extern adviseur. Ingevulde checklist Interne audit dd 21 05 2020 door E. Knaebel , gericht 
op alle normelementen: auditee E. Postema. Format interne audit (A4) op proces en procedure niveau . 
Auditprogramma Meerjarenplanning procedures/processen 01 03 2020  
Thema 3.7 Maatregelen, leren en verbeteren 

F1 : Deze laat een systematiek zien, die niet volledig recht doet aan de principes van de 

corrigerende maatregel; oorzaakanalyse is niet sterk, oordeel over de uitkomst van 

oorzaakanalyse is niet zichtbaar, beheersmaatregel is niet SMART en daarmee ook de kracht 

van inhoudelijke verificatie niet. Binnen de kolom  “hoe het risico in de toekomst wordt 

voorkomen”  worden algemene termen genoemd. Niet zichtbaar is, hoe en waar binnen 

beleidsdocumenten en /of registraties de ‘gecorrigeerde’ werkelijkheid wordt geborgd.  
F2 : Duidelijk beeld middels excel overzicht incidenten, klachten, afwijkingen en corrigerende 

maatregelen met doorvertaling naar acties 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur, extern adviseur, Afwijkingenregister 01 03 2020, Excel overzicht Register Corrigerende 
maatregelen versie 1.0 

Thema 3.8 Systeembeoordeling 

F1 : Is in basis aantoonbaar, maar mist op meerdere fronten wél beschikbare informatie.  

F2 : Aanscherping op detailniveau is aantoonbaar. Input vanuit Fase 1 is er in opgenomen. Het 

is een prille Directiebeoordeling met daarbinnen een realistisch beeld over status en vervolg. 

Non-conformiteit 

 
 

Verificatie (inclusief versie/datum/naam documenten en registraties) 

Gesprek met Directeur,  extern adviseur 
Directiebeoordeling uitgevoerd dd 19 05 2020 bijgewerkte versie  juni 2020 
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 DISCLAIMER 

 

De uitkomsten van deze toetsing zijn vermeld in dit rapport en zijn tijdens de eindbespreking ter 
inzage verstrekt aan en besproken met het management van de klant. 
 

Het conceptrapport is door de klant beoordeeld voordat het definitieve rapport door Brand 
Compliance B.V. aan de klant ter beschikking wordt gesteld. 
 
 
Het is verboden dit document op enige manier te wijzigen of op te splitsen.   

Brand Compliance B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade 
ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document of door 
onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. 
 
De audit is gebaseerd op een proces van steekproeven van de beschikbare informatie.  

De inhoud van dit document mag slecht als één geheel aan derden kenbaar gemaakt worden gemaakt, 
voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aansprakelijkheid, 
aanpassingen en rechtsgeldigheid.  

Brand Compliance B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens derden 
aangezien het rapport niet is opgesteld, en ook niet is bestemd, voor enig ander doel dan hiervoor 
omschreven.  

Overeenkomstig paragraaf 9.4.8.1 van NEN-EN-ISO 17021-1 versie 2015, blijft dit rapport eigendom 
van Brand Compliance B.V..   

Brand Compliance B.V., ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Alle rechten voorbehouden. 
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Bijlage 1: Checklist openings- en eindgesprek  
Besproken punten tijdens het openingsgesprek (conform ISO 17021:2015 paragraaf 9.4.2): 

1. Het introduceren van de aanwezigen, inclusief een korte beschrijving van hun rol/functie; 

2. Bevestiging van de scope van certificatie; 

3. Bevestiging (vaststelling) van de auditplanning (inclusief type audit, scope, doelstellingen en criteria), 
veranderingen en, waar van toepassing, overige relevante overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de 
tijd en datum van het eindgesprek, interim bijeenkomsten en de mogelijkheden wanneer blijkt dat er 
voor de audit meer tijd nodig is dan beoogd); 

4. Bevestiging van de formele communicatiekanalen tussen het auditteam en de klant; 

5. Bevestiging dat de auditor/het auditteam beschikking heeft over de benodigde middelen en 
faciliteiten voor het uitvoeren van de audit (wanneer van toepassing); 

6. Bevestiging van zaken met betrekking tot vertrouwelijkheid; 

7. Bevestiging van de veiligheid van de auditoren (wanneer van toepassing) en procedures met 
betrekking tot veiligheidsvoorschriften (werkplaats/werkomgeving) en vluchtroutes; 

8. Bevestiging van de beschikbaarheid, rollen en identiteit van mogelijke begeleiders en observanten; 

9. Methode van verslaglegging en rapportering inclusief de categorisatie van afwijkingen en 
opmerkingen (zie onder andere de informatie in de basisrapportage); 

10. Informeren onder welke omstandigheden een audit voortijdig kan worden afgebroken; 

11. Bevestiging dat de auditor/het auditteam de certificatie-instelling representeert en zodoende 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de audit conform de auditplanning, inclusief de 
auditactiviteiten en de audit trail; 

12. Bevestiging van de status van eerdere bevindingen (indien van toepassing); 

13. Welke methoden en procedures er gehanteerd zullen worden om de audit uit te voeren op basis van 
sampling; 

14. Bevestiging van de voertaal gedurende de audit; 

15. Bevestiging dat de klant gedurende de audit op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en 
mogelijke probleemgebieden; 

16. Mogelijkheid voor de klant om vragen te stellen. 

17. Patiëntengegevens 
Zorginstellingen mogen conform bestaande wetgeving geen tot de persoon herleidbare dossiers ter 
beschikking stellen voor kwaliteitstoetsing zonder toestemming van de cliënt/patiënt.  

Besproken punten tijdens het eindgesprek (conform ISO 17021:2015 paragraaf 9.4.7): 

1. Registratie van de aanwezigen; 

2. Presentatie van de auditconclusies met inbegrip van de aanbeveling ten aanzien van het wel/niet 
toekennen of continueren van de certificatie; 

3. Presentatie van de geconstateerde afwijkingen; 

4. Mededeling aan de klant dat het verkregen auditbewijsmateriaal is gebaseerd op een steekproef van 
de informatie; als gevolg waarvan een element van onzekerheid wordt geïntroduceerd; 

5. De rapportagemethode en termijn voor rapportage, waarbij tevens de auditbevindingen worden 
geclassificeerd; 

6. Het proces van de certificatie-instelling voor de behandeling van afwijkingen, met inbegrip van 
gevolgen voor de status van de certificatie van de klant;   

7. De termijn voor de klant om een plan voor correcties en corrigerende maatregelen te presenteren 
voor afwijkingen die tijdens de audit zijn geïdentificeerd;  

8. De postauditactiviteiten van de certificatie-instelling; 

9. Informatie over de procedures voor het behandelen van klachten en beroepszaken. 

 


