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1

Methodische verantwoording
Naam organisatie
Organisatieonderdeel
Keurmerkschema
Scope
Soort audit
Auditdatum/data
Auditteam
Instrumenten
Bijzonderheden

Zorgboerderij Hasselo
Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens
Naam organisatieonderdeel/onderdelen die onderdeel uitmaken
van de audit
Keurmerkschema PREZO Gehandicaptenzorg,
01-04-2014, versie 2
Verblijf en dagbesteding
Initiële audit
06-12-2018
Dea de Witte Bobeldijk (voorzitter)
Yvonne Hellegers (secretaris)
Instrumenten zijn deels vooraf gemaild en ter plaatse ingezien.
Niet van toepassing

Het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (11/04/14, versie 2) is gebaseerd op
PREstatiemodel ZOrg Gehandicaptenzorg, PREZO GZ. Het PREZO GZ keurmerkschema bestaat uit de set prestaties en het beoordelingsen wegingskader. PREZO GZ is het kwaliteitssysteem voor de gehandicaptensector, dat gebaseerd is op het landelijke Kwaliteitskader 2.0.
Het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (11/04/14, versie 2) heeft betrekking op
organisaties en rechtspersonen die vallen onder de gehandicaptenzorg. In totaal worden er 20 prestaties getoetst. De audit richt zich op
vier onderdelen: werken met de uitkomsten Kwaliteitskader, praktijk, instrumenten en verbeteren/borgen. Van de 100 punten die per
prestatie toegekend kunnen worden, kunnen maximaal 30 punten toegekend worden aan het werken met de uitkomsten van de pijlers,
maximaal 30 punten aan de praktijk en maximaal 20 punten voor resp. instrumenten en de verbeter- en borgingscyclus. Prestaties
dienen minimaal een eindscore van 70 punten te behalen om voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen.
Om voor het PREZO GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 2 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet
zijnde voorwaardelijke prestaties.
Het doel van de audit is:
•
een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van zorg en ondernemerschap aan de hand van de prestaties, zoals geformuleerd
in PREZO GZ en de Handleiding Audit & Registratie PREZO GZ;
•
het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie;
•
erkenning van de organisaties die voldoen aan het wegingskader voor Verantwoorde zorg en Verantwoord ondernemerschap.
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De audits vinden plaats onder auspiciën van het College van Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van partijen uit de
sector. Het College van Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audits die door Perspekt verricht worden.
De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen: werken met uitkomsten pijlers, observaties,
registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.
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2

Resultaten

ARI Scoreblad Cliëntprestaties
Prestatie

Uitkomsten
Pijlers

Bevindingen
auditteam
P
I
V/B

Totaal

Behaald

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

Cliëntprestaties

C01

Lichamelijk welbevinden en
gezondheid

30

30

20

20

100

ja

C02

Psychisch welbevinden:
herinrichten van het leven

30

30

20

20

100

ja
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Hoewel zorgvragers over het algemeen geen hulp nodig bij hun
zelfzorg, letten begeleiders er wel op dat zij er verzorgd uitzien.
Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden in de vorm van
instructie, planningen maken en stimuleren om zelf activiteiten op
te pakken. Begeleiders bewaken de balans tussen rust en
activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de conditie van
de zorgvrager. Bij één van de zorgvragers is dit goed zichtbaar.
Vanwege gezondheidsproblemen mag hij niet alles meer doen,
maar om toch keuzevrijheid te geven, mag hij kiezen uit drie
categorieën van activiteiten, waardoor variatie ontstaat in staan,
zitten en rust. Eén keer per maand komt de gedragsdeskundigen
en/of psycholoog ter bespreking en mogelijke observatie van de
zorgvragers. Bij problemen kunnen deze disciplines gebeld worden.
Voor reguliere medische problemen is de huisarts beschikbaar.
Medicatie is in beheer van de begeleiding. Er wordt gewerkt met
een baxter systeem gewerkt. Medicatie afspraken staan in het ECD
beschreven. Tweemaal per jaar is er een MDO waarbij de
zorgvrager en wettelijk vertegenwoordiger of familie, de vaste
begeleider, de huisarts en psycholoog of gedragskundige aanwezig
zijn.
De zorgvragers komen vrijwel allemaal van het platteland. Het
merendeel van de zorgvragers verricht activiteiten die te maken
hebben met het buitenleven. Een van de zorgvragers vertelde
tijdens het koffiemoment over de boerderij van hemzelf en zijn
broer. Hij deed het liefst werkzaamheden met betrekking tot de
kalvenhouderij, zoals voer aanvegen of de maiskuil openmaken.
Andere zorgvragers verzorgen kleine dieren zoals konijnen of
vogels, dat geeft hen het gevoel een belangrijke taak te hebben. De
activiteiten die de zorgvrager graag doet zijn tijdens de intake
geïnventariseerd en beschreven in het ECD. De activiteiten die er
gedaan worden zijn in overleg met de zorgvrager beschreven, er is
een uitdraai van het programma van de desbetreffende zorgvrager
op zijn kamer en ook op het prikbord op de gang te zien. De

C03

Psychisch welbevinden:
leefomgeving

30

30

20

20

100

ja

C04

Persoonlijke relaties

30

30

20

20

100

ja
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activiteiten hebben een werkzaam karakter, ook zijn er creatieve
activiteiten zoals diamant painting of een woordzoeker maken.
Waar er van huis uit een bepaald beeld is over mannen- en
vrouwen activiteiten laat de begeleiding dat volledig los en geven
de zorgvragers de gelegenheid andere activiteiten te ontdekken. Bij
gedragsproblemen of oplopende problemen met benadering wordt
direct de gedragsdeskundige gebeld en om raad gevraagd.
De Zorgboerderij biedt alleen woonplekken aan mannelijke
zorgvragers. De zorgvragers die op de boerderij wonen vertellen
het erg naar hun zin te hebben. Zij beschikken over een eigen
kamer die ze naar eigen smaak in kunnen richten en een
gezamenlijke grote woonkamer. De zorgvrager is vrij om zijn kamer
op slot te doen of open te laten. Iedere zorgvrager wordt op een
vaste dag in de week begeleid met het doen van zijn was. Daarna
wordt de was door de zorgvrager samen met de begeleiding
opgevouwen en opgeborgen. Er zijn vaste momenten waarop
schoongemaakt wordt. Ook binnen de dagbesteding is er aandacht
voor de leefomgeving. Er zijn bijvoorbeeld verschillende ruimtes
gecreëerd, waardoor er men ook de mogelijkheid heeft om even
apart te gaan zitten of de rust op te zoeken. Bij de dagbesteding
wordt er aan het einde van iedere dag een half uur schoongemaakt
in en rond de dagbesteding ruimtes. Ook dan heeft iedereen een
eigen taak. Tijdens de audit was zichtbaar dat deze
werkzaamheden met het maken van onderlinge grapjes gebeurde.
Op de vraag om een folder was een zorgvrager sneller met dit
document dan de begeleiding.
Zorgboerderij Hasselo is een kleine organisatie, men spreekt elkaar
bij de voornaam aan. Door de geringe omvang van het aantal
zorgvragers is er een vriendelijke en open sfeer, zorgvragers
worden uitgedaagd om hun mening te geven. Een voorbeeld om
zorgvragers te stimuleren zijn mening te geven is gezien via de
methode wensboom. Deze wordt één keer per jaar uitgevoerd
onder alle zorgvragers. De begeleiding is voortdurend gefocust op
het creëren van het handhaven van een veilige omgeving voor de
zorgvragers. De vaste dagindeling is hier een onderdeel van. Het
activiteitenaanbod wordt dagelijks besproken en zorgvragers
verdelen dan gezamenlijk de taken waarbij de begeleiding oplet of
de zorgvrager ook kiest voor minder leuke taken om zo tot een
eerlijke verdeling te komen. Koken en computers uit elkaar halen
zijn geliefde taken, schoonmaak minder. Verwanten worden zoveel

C05

Deelname aan de samenleving

30

30

20

20

100

ja

C06

Persoonlijke ontwikkeling

30

30

20

20

100

ja

C07

Materieel welzijn

30

30

20

20

100

ja
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mogelijk bij de activiteiten en het welzijn betrokken, zo heeft een
verwant stro geleverd voor de nieuwe werkplaats.
De zorgvragers nemen allen deel aan de dagbesteding ook de
wonende zorgvragers. De activiteiten die gedaan worden over de
dag zijn zeer divers. Enkele zorgvragers zijn lid van een vereniging
en gaan daar heen, soms met begeleiding, soms zelfstandig op de
fiets. Ook worden de boodschappen in het dorp gedaan en enkele
zorgvragers gaan dan mee. Er worden oude computers uit elkaar
gehaald door de zorgvragers om samen naar de oud ijzer handel te
brengen voor een extra centje, waar weer uitjes van betaald
worden. Daarnaast worden ook dingen gemaakt. De spullen die de
zorgvragers maken, zoals een kerststalletje, worden op kerst- en
lentemarkten verkocht. Ieder weekeinde gaat de begeleiding met
de zorgvragers er op uit, bijvoorbeeld in het bos wandelen of naar
een markt. Ook gaan de zorgvragers twee keer per jaar naar een
evenement, zoals een pretpark. Als een zorgvrager graag aan
alleen aan een evenement wil deelnemen maar dat nog niet
zelfstandig kan, wordt er een training van gemaakt. Dit gebeurd
uiteraard in overleg met gedragskundige, vertegenwoordiger en
zorgvrager. Zoals een begeleider vertelde dat men zorgvragers
ervaring wil laten opdoen en leren welke ruimte zij in de
maatschappij aankunnen.
In het kader van persoonlijke ontwikkeling wordt vooral gekeken
naar persoonlijke interesses van de zorgvragers. Wensen worden in
samenspraak met de zorgvrager, verwanten, begeleiding en
deskundigen in kaart gebracht en vastgelegd in het ECD. Indien dit
aan de orde is, wordt ook naar ontwikkelingsmogelijkheden
gekeken buiten de boerderij. Een deel van de zorgvragers neemt in
dat kader ook deel aan activiteiten in de buurt, zoals fitness of
andere verenigingen.
De zorgvragers die bij Zorgboerderij Hasselo wonen beschikken
naast hun eigen kamer over een gezamenlijke woonkamer en
keuken. Deze is gezellig ingericht, met grote zitbanken en een
eethoek en accessoires die voor sfeer zorgen. Maaltijden worden
gezamenlijk genuttigd. Daarnaast kunnen zorgvragers eigen
levensmiddelen bewaren in de daarvoor bestemde koelkast.
Iedereen beschikt hierin over een eigen plank. Voor hun eigen
kamer kunnen zorgvragers als zij dat willen, beschikken over een
bed en een kledingkast van de organisatie. De verdere inrichting
mogen zij zelf bepalen. Bij een zorgvrager die in de schuldsanering
zit en geen eigen spullen had toen hij kwam wonen, is een

C08

Zelfbepaling

30

30

20

20

100

ja

C09

Individuele belangen

30

30

20

20

100

ja
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begeleider met hem naar een kringloopwinkel gegaan om spullen
aan te schaffen. Hij spaart nu verder voor andere zaken.
Zorgvragers worden gestimuleerd zoveel mogelijk huishoudelijk
taken zelf te doen, zoals de kamer netjes houden. Bij veel
huishoudelijke taken is er begeleiding nodig in de vorm van
structurele afspraken over welke taak op welke dag gedaan moet
worden. Waar dit nodig is helpt de begeleiding. Afspraken worden
vastgelegd in het dag/weekprogramma, in het afsprakenboek van
de zorgvrager en in het elektronisch cliëntdossier.
Op de Zorgboerderij wordt er veel waarde gehecht aan het
stimuleren van de eigen regie bij de zorgvragers. Hier wordt
dagelijks mee geoefend door het programma te bespreken en door
zorgvragers zelf activiteiten te laten kiezen. Iedereen moet daarbij
ook af en toe activiteiten of klusjes doen die minder leuk zijn,
waardoor men rekening leert houden met elkaar. Er hangt een
weekprogramma op de kamer van de zorgvrager en verdere
afspraken staan genoteerd in het afsprakenboek dat in het beheer
is van de zorgvrager. Ook in de keuken, gang en wasruimte hangen
overzichten die helpen herinneren aan afspraken. Activiteiten en
afspraken worden regelmatig met de zorgvrager doorgenomen en
soms ook met verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Er is
altijd ruimte om wensen bespreekbaar te maken. Als het te druk
wordt tijdens een activiteit kunnen zorgvragers elders gaan zitten.
Bijvoorbeeld eten in een andere ruimte, of puzzelen in de
creativiteitsruimte. Deze afspraken zijn aantoonbaar in het ECD
terug te lezen. Uit de meting van cliëntervaringen kwam naar
voren, dat zorgvragers graag op vakantie wilden. De meesten
waren nog nooit op vakantie geweest, onder andere omdat zij
structuur en de bescherming van een veilige, vertrouwde omgeving
nodig hebben om zich te kunnen handhaven. Deze wens is
besproken met de zorgvragers, begeleiders, vrijwilligers en
verwanten. Men heeft kunnen realiseren dat de zorgvragers twee
dagen op vakantie zijn geweest, waarbij er één nacht in een hotel
werd doorgebracht.
Er zijn veel afspraken op papier vastgelegd voor de zorgvragers en
hun begeleiding, toch zijn deze afspraken ook te bespreken. Omdat
dit een doelgroep is die de grenzen van wat kan opzoekt, is dit de
manier om een werkzame omgeving de zorgvrager en begeleiders
te creëren. Een voorbeeld van hoe de begeleiding omgaat met
eigen regie, was het voorbeeld van zorgvragers die gingen roken
vóór het koffiedrinken. Zij misten dan de bespreking van de

C10

Ondersteuningsplan

30

30

10

20

90

ja

C11

Informatie en Communicatie

30

30

20

20

100

ja
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taakverdeling, of iedereen moest wachten tot zij binnen kwamen.
De begeleider heeft hen gevraagd om zelf een oplossing te
bedenken, die vervolgens ook is toegepast. Als er klachten of
ongenoegens zijn worden die direct besproken, waardoor het nog
niet tot een officiële klacht is gekomen. De organisatie is
aangesloten bij een extern klachtenportaal, de procedure is
gepubliceerd op de website.
Als er een nieuwe cliënt komt, wordt informatie verzameld aan de
hand van een gespreksformulier. Hierin is aandacht voor
persoonlijke informatie, eerste doelen, medicatie en cliëntgebonden
risico's. Indien de ondersteuningsvraag past komen cliënten eerst
proefdraaien, gedurende een aantal weken, voordat zij definitief
komen wonen en/of starten met dagbesteding. Sinds oktober dit
jaar is de organisatie overgestapt van Querentis naar Ons, van
Nedap. Ondersteuningsplannen zijn ten tijde van de audit al
overgezet. Doelen, risico's en afspraken om deze te voorkomen of
te beperkingen, zijn aantoonbaar aanwezig. Voor het formuleren
van doelen wordt gewerkt met de methodiek 'Geef me de vijf'. Er is
een planning gemaakt van cliëntevaluaties. Elk kwartaal wordt
geëvalueerd. Daarnaast is aangegeven welke documenten allemaal
aanwezig dienen te zijn in het plan (actueel medicatiepaspoort,
evaluatie ondertekend, zorgplan ondertekend et cetera).
Aandachtspunt is het opschonen van de ondersteuningsplannen op
papier. Er zitten meerdere versies in werkklappers van zorgvragers,
waardoor er risico ontstaat op het inzien van oude, niet meer
actuele gegevens. Hier is puntenaftrek voor gegeven op het
onderdeel Instrumenten.
Informatie over Zorgboerderij Hasselo is te vinden op de website
www.zorgboerderijhasselo.nl. De website is overzichtelijk en bevat
onder andere informatie over het aanbod, de missie en visie van de
organisatie, het beleid en de klachtenregeling. Er is een
informatiepakket voor nieuwe zorgvragers. Dit bevat een folder
over de Zorgboerderij, documentatie over huisregels, gedragscode
samenlevingsregels, noodplan en een verwijzing naar de website.
Zorgvragers en verwanten krijgen een brief als er nieuws is,
bijvoorbeeld met betrekking tot het organiseren van een uitje of
een barbecue. Zorgvragers worden daarnaast nog op verschillende
wijzen geïnformeerd over werkwijzen op de boerderij. In de stal
hangt bijvoorbeeld een instructie met betrekking tot het voeren van
dieren. Hierbij wordt geschreven taal ondersteund door
pictogrammen.

C12

Clientveiligheid

30

15

20

10

ja

Zorgvragers worden ondersteund in hun werkzaamheden en er is
een veilige werkomgeving. Dit blijkt uit het feit dat begeleiders en
vrijwilligers voortdurend nabij de zorgvragers zijn. Er zijn duidelijke
afspraken over eventuele risico's die de werkzaamheden met zich
meebrengen. De recentelijke RI&E geeft op vele terreinen een
overzicht van mogelijke gevaarlijke situaties en ondernomen acties
hierbij. In het ECD worden risico's van zorgvragers beschreven door
middel van het WLZ dossier formulier en het WMO
werkvaardigheden formulier. Op basis van risico's worden duidelijke
afspraken gemaakt. Indien sprake is van moeilijk verstaanbaar
gedrag, wordt een gedragskundige geconsulteerd en een
signaleringsplan opgesteld. Eventuele incidenten worden in het ECD
gemeld en aansluitend besproken in het teamoverleg. De huisarts
of gedragskundige worden direct ingeschakeld, als het incident hier
aanleiding toe geeft. Medicatie wordt wekelijks in een baxterrol
geleverd en beheert door de begeleiding. Er is puntenaftrek
gegeven omdat er een medicatie is aangetroffen die in
reservedozen opgeslagen lagen en over datum waren. Ook waren
voedingsmiddelen in de koelkasten van de huiskamer niet
gedateerd.

Behaal
d

Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking

ja

De organisatie werkt met twee coördinerend begeleiders. Zij maken
afspraken met cliënten en leggen deze vast in het
ondersteuningsplan en in de afsprakenklapper, die cliënten op hun
eigen kamer hebben.
Medewerkers beschikken over vereiste basisopleidingen. Er wordt
gewerkt met de methode 'Geef me de vijf'. Daarnaast zijn zij
geschoold op het vlak van autisme. Risicovolle en voorbehouden
handelingen komen nauwelijks voor. Eén zorgvrager van de
woonvoorziening wordt gedialyseerd. De zorgboerin en een aantal
medewerkers zijn opgeleid om dit te mogen doen. Een aantal
medewerkers hebben de e-learning basiskennis medicijngebruik
Gehandicaptenzorg, Bijwerkingen, Medicatieveiligheid en de
medicijnrol, Medicijngroepen, Antipsychotica en afbouw gevolgd.
M.b.t. het verstrekken van medicatie zijn verantwoordelijkheden
vastgelegd in een overzicht.

75

ARI Scoreblad medewerkerprestatie/organisatieprestaties
Uitkomsten
pijlers

Prestatie

Bevindingen
auditteam
P
I
V/B

Totaal

Medewerkerprestatie

M01

Kwaliteit medewerkers

30

30

20

20

100
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Maandelijks vindt teamoverleg plaats, waarin gewerkt wordt met
een vaste agenda, zoals mededelingen en incidenten, vrijwilligers
en stagiaires. Ook cliënten komen aan bod. Er worden duidelijke
afspraken gemaakt. In de praktijk vindt dagelijks overleg plaats, de
organisatie is maar heel klein, waardoor eventuele problemen of
vragen direct worden opgepakt.

Organisatieprestaties

O01

Samenhang in zorg en
ondersteuning

30

30

20

20

100

ja

O02

Veiligheid

30

30

20

20

100

ja
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In het ECD staan de afspraken die de organisatie met de
zorgvrager heeft gemaakt over de begeleidingsvraag en ook hoe de
zorgvrager zijn dag/week wil en kan doorbrengen. Daar waar
deskundigen betrokken zijn bij de zorgverlening is dit tevens in het
ECD opgenomen. Waar mogelijk worden verwanten betrokken bij
deze afspraken en als zij een rol hebben in het week programma is
dat vermeld.
De meeste zorgvragers hebben ook activiteiten buiten de Hasselo,
ook de afspraken met de verenigingen waar zij heen gaan staan
vermeld. Voor de zorgvragers zijn er altijd twee begeleiders
aanwezig en vrijwilligers. De avonddienst gaat rond 22.00 naar
huis, dan is de eigenaar/bestuurder bereikbaar tot de volgende
morgen om 8.00 uur de begeleiding weer aanwezig is. De wonende
zorgvragers gebruiken in de avond en nacht een telefoon om
contact te maken met de eigenaar/bestuurder. Indien nodig worden
huisarts, gedragskundige of psycholoog ingeschakeld.
De organisatie beschikt over het GD Keurmerk Zoönose. In oktober
2018 is een RI&E uitgevoerd door Stigas. Deze organisatie heeft
diverse thema's onderzocht, zoals ARBO, (ongewenst) gedrag,
noodverlichting, vluchtwegen, BHV, gereedschappen en machines
en biologische agentia.
Op het niveau van zorgvragers, zijn er heldere afspraken ten
aanzien van het gebruik van machines en apparatuur. Zorgvragers
mogen niet met de zaagmachine werken en niet met de shovel
rijden. Van de overige apparaten waarmee zorgvragers werken
zoals de figuurzaag, is een overzicht gemaakt op basis van een
risico-inschatting. Door deze vaste veiligheidsafspraken weten de
zorgvragers wat de afspraken zijn en is er geen discussie mogelijk
onder de zorgvragers over wel of niet iets te gebruiken.
In het kader van informatiebeveiliging heeft de organisatie het 10stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens geïmplementeerd.
Over het omgaan met persoonlijke gegevens zijn op papier
afspraken gemaakt die bekend zijn bij de begeleiding. Zorgvragers
die wonen hebben een eigen sleutel van de kamer en de woning.

O03

Strategie en beleid

30

30

0

20

80

ja

O04

Medezeggenschap

30

30

20

20

100

ja
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Afspraak hier is dat de voordeur om 22.00 uur op slot gaat tenzij er
iemand die avond later thuis komt.
Apparatuur wordt conform NEN richtlijnen jaarlijks gekeurd. Dit
geldt ook voor brandmelders en blusapparatuur. In het kader van
brandveiligheid heeft een risicoanalyse plaatsgevonden. Ten aanzien
van de brandblussers en elektrische installatie zijn verbeterpunten
uitgevoerd. Medewerkers zijn allemaal BHV geschoold. Op 19
november heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Naar
aanleiding hiervan zijn duidelijke verbeteracties geformuleerd.
Waterveiligheid wordt periodiek gecontroleerd door Vitens, a.d.h.v.
watermonsters. Koelkasten en vriezers worden wekelijks
gecontroleerd.
De organisatie heeft haar strategie verwoord in de missie en visie.
Er is geen beschreven beleid aanwezig, maar de bestuurder kan wel
concreet aangeven wat te bereiken doelstellingen zijn voor komend
jaar. De bestuurder betrekt medewerkers en zorgvragers bij
ontwikkelingen, beleid en verbeteracties. Dit doet zij in de
verschillende contactmomenten die er dagelijks zijn, maar ook
tijdens de zorgvragers overleggen en teamoverleggen. Omdat er
beleid niet is uitgeschreven op papier, is puntenaftrek gegeven op
het onderdeel Instrumenten.
De organisatie heeft een zorgvragersberaad. Voor wonen vindt dit
vier keer per jaar plaats, voor dagbesteding twee keer per jaar.
Zorgvragers en verwanten worden meegenomen in het hele zorgen dienstverleningsproces. Ook uitkomsten van
tevredenheidsmetingen worden in deze overleggen besproken en
opgepakt. Medezeggenschap is zichtbaar en hoorbaar aanwezig op
de boerderij. Dit blijkt uit de vele voorbeelden op dagelijks niveau,
zoals keuzevrijheid ten aanzien van de daginvulling, samen
bespreken waar men heen wil op een uitje en onderzoeken of het
mogelijk is om op vakantie te gaan.
Bij grotere beslissingen komen verwanten, wettelijk
vertegenwoordigers en begeleiding meer in beeld. Een voorbeeld
hiervan is het recentelijk genomen besluit om de werkplaats te
vernieuwen. De oude werkplaats is gesitueerd in de schuur van de
boerderij. Er staat veel gereedschap en ander materiaal. Bovendien
is de ruimte moeilijk te verwarmen en daardoor maar geschikt voor
een deel van de zorgvragers. Om die reden is besloten een nieuw
gebouw te creëren, om meer ruimte en veiligheid te bieden. De
bouw en de manier waarop is besproken met zorgvragers,
verwanten, vrijwilligers en begeleiders. Sommigen hebben ook

O05

Kwaliteitssysteem
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geholpen bij de bouw.
Bij grotere beslissingen komen verwanten, wettelijk
vertegenwoordigers en begeleiding meer in beeld. Een voorbeeld
hiervan is het recentelijk genomen besluit om de werkplaats te
vernieuwen. Eerst gebruikten de zorgvragers en vrijwilligers een
deel van de schuur van de boerderij. Hier staat veel gereedschap, is
erg vol met spullen zoals een grasmaaier en een gedeeltelijk
gesloopte auto. Deze ruimte is nauwelijks te verwarmen en
daardoor maar geschikt voor een deel van de zorgvragers. Om die
reden is besloten een nieuw gebouw te creëren, om meer ruimte en
veiligheid te bieden. De bouw en de manier waarop is besproken
met zorgvragers, verwanten, vrijwilligers en begeleiders. Sommigen
hebben ook geholpen bij de bouw.
Men heeft tot nu toe gebruik gemaakt van het Kwaliteitssysteem
Zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg.
Kwaliteitsdocumenten zijn ook op deze wijze beschreven.
Er wordt heel bewust en actief gewerkt aan de kwaliteit door de
begeleiding, met name op cliëntniveau. Begeleiders spreken elkaar
aan en zijn voortdurend bezig met goede zorg, cliëntgericht en op
maat te werken. Dit bleek onder andere uit afspraken in ingeziene
cliëntdossiers. Een voorbeeld van de zorg op maat is het
afsprakenboek dat elke zorgvrager heeft, waarin persoonlijke
afspraken staan bijvoorbeeld wensen om te sparen (10 euro
uitgeven en 15 euro sparen voor een nieuwe kast). Deze afspraken
worden regelmatig met de begeleiding besproken en in onderling
overleg zo nodig bijgesteld. De organisatie maakt gebruik van
diverse kwaliteitsinstrumenten om kwaliteit zichtbaar te maken,
zoals incidentmeldingen, risico-inventarisaties, interne
kwaliteitsrondes, medewerkerstevredenheid, meting van
cliëntervaringen en huiskamergesprekken. Soms worden
verbeterpunten niet goed opgepakt. Een voorbeeld van een
verbeterpunt dat niet opgepakt is, is het verbeteren van hygiëne
door middel van aanschaf van prullenbakken met voetpedaal.
Hiervoor is puntenaftrek gegeven op het onderdeel
Verbeteren/Borgen.
De organisatie hoeft niet aan alle onderdelen van de
Governancecode Zorg te voldoen. De bestuurder kent de
uitgangspunten van de Governancecode niet, maar handelt
onbewust wel in die geest.
De bestuurder heeft voor medewerkers een vorm van zeggenschap
ontwikkeld door hen in teamvergaderingen mee te laten denken
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over beleid en andere ontwikkelingen. Daarnaast is de zij
laagdrempelig bereikbaar voor medewerkers. Er is dagelijks ruimte
om thema's te bespreken.
Er is puntenvermindering gegeven omdat de organisatie geen beleid
of beschrijving heeft waarin is weergegeven hoe men invulling geeft
aan de onderdelen van de Governancecode die wel van toepassing
zijn op kleine organisaties.
Indicatiebesluiten zijn opgenomen in het ECD, deze zijn actueel.
Financiering vindt plaats op basis van PGB en Wmo-ZIN. Voor PGB
contracten wordt gebruik gemaakt van de modelovereenkomst van
Stichting SVB Dienstverlening PGB.
Er is geen sprake van wachtlijsten of overbruggingszorg. De
organisatie beschikt over functieomschrijvingen, waarin
resultaatgebieden en waarderingsgezichtspunten zijn weergegeven.
Er is loopbaanbeleid ten aanzien van doelgroepgerichte scholingen.
Medewerkers krijgen jaarlijks een beoordelingsgesprek waarin ook
aandacht is voor verder ontwikkeling.
De organisatie draagt zorg voor een veilige werkomgeving. Met
betrekking tot diverse thema's zijn RI&E's uitgevoerd (zie prestatie
O02 Veiligheid). Er zijn nauwelijks incidenten en geen klachten. De
organisatie beschikt over een systeem van opvolging en
verbetering.
Financiële cijfers met betrekking tot Wonen en Dagbesteding zijn op
het moment van de audit niet beschikbaar. Gegevens worden
beheerd door de accountant en bovendien niet apart van de totale
bedrijfsvoering (kalverenhouderij) geregistreerd. Het jaarverslag
van 2017 is tijdens de audit niet beschikbaar, vanwege
inlogproblemen op de site van de Coöperatie van Zorgboeren. Het
jaarverslag van 2016 geeft echter een goed beeld van de wijze
waarop de organisatie verantwoording aflegt over onder andere
activiteiten, ontwikkelingen, cliënttevredenheid, medezeggenschap,
scholing van medewerkers, incidenten en klachten en de
verbeteracties die naar aanleiding van de uitkomsten zijn opgepakt.
Er is puntenaftrek gegeven op het onderdeel instrumenten, omdat
bedrijfsresultaten en het jaarverslag van 2017 niet beschikbaar
waren.

3

Conclusie

3.1 Registratieadvies
Wanneer in zijn totaliteit wordt voldaan aan het wegingskader van het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg &
Verantwoord ondernemerschap, (11/04/14, versie 2) komt de organisatie in aanmerking voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg.
Hiervoor zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, mogen
maximaal 2 prestaties niet behaald zijn, niet zijnde voorwaardelijke prestaties.
Zorgboerderij Hasselo heeft 20 van de 20 prestaties behaald. Hiermee voldoet Zorgboerderij Hasselo aan het wegingskader van PREZO
GZ voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap, (11/04/14, versie 2). De scope van de audit is Verblijf, Dagbesteding.
De voorzitter verklaart namens het auditteam dat op basis van de genomen steekproef er met voldoende diepgang is getoetst. Derhalve
adviseert het auditteam de directeur/bestuurder van Perspekt om Zorgboerderij Hasselo te voorzien van het PREZO GZ gouden keurmerk
in de zorg.
3.2 Aandachtspunten voor volgende audit
Tijdens de volgende audit wordt op basis van deze audit specifiek aandacht besteed aan:
Aandachtspunten uit de initiële audit
Actualiteit papieren dossiers. Indien de organisatie ervoor kiest
om deze te behouden, dienen de dossiers wel actuele informatie
te bevatten (C10).

Toelichting na tussentijdse audit

Aandacht voor afhandeling van geplande verbeteracties.
Geplande verbeteracties waren niet allemaal uitgevoerd ten tijde
van de audit.
Volgende keer aandacht voor het strategisch beleidsplan en
actuele gegevens m.b.t. financiële bedrijfsvoering en het
jaarrapport (O07).
Hier wordt door de auditor(en) ook naar gekeken als de desbetreffende prestatie niet standaard op het programma staat van de
eerstvolgende audit.
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3.3

Overzicht behaalde prestaties

Onderwerpen

wel/niet behaald

Cliëntprestaties

12 van de 12 prestaties behaald

Medewerkerprestatie

1 van de 1 prestaties behaald

Organisatieprestaties

7 van de 7 prestaties behaald

Totaal aantal prestaties getoetst en behaald

Getoetst: 20 prestaties
Behaald: 20 prestaties
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Bijlage A Formulier kerngegevens
Peildatum
01-10-2018
Op welke peildatum zijn de
gevraagde gegevens gebaseerd?
Organisatieonderdeel
Zorgboerderij Hasselo
Naam
organisatieonderdeel
Zorgboerderij Hasselo
Naam organisatie
Type, omvang en
plaats/wijk
organisatieonderdeel

Hoofdlocatie
Locatie
Regio
Team
Anders,
namelijk:

Bestuursstructuur
Bestuursstructuur
Zorgbrede Governance Code

Scope
Individuele zorg (Bij zelfstandig
wonen – Zvw)
Ondersteuning en begeleiding
(Wmo, hulp bij het huishouden)
Verblijf (Wlz)
Verblijf inclusief behandeling
(Alleen behandeling wordt niet
getoetst)
Dagbesteding
(Inclusief Dagbehandeling/
Dagactiviteiten)
Revalidatie
(o.a. Geriatrische revalidatiezorg,
zorghotel)
Informele zorg
Totaal aantal cliënten
Specifieke kenmerken doelgroepen

<??>
<aantal>
<aantal>
<aantal>
<aantal>

Beltrum
<plaats/wijk>
<plaats/wijk>
<plaats/wijk>
<plaats/wijk>

Platte organisatie
Ja
Nee
N.v.t.
Dispensatie
Toelichting:
Aantal cliënten
0
0
Differentiëren naar ZZP: 2x VG06
Differentiëren naar ZZP: 4x (1x beschermd wonen;
1x jeugd, 1x wlz VG05 1x wlz VG06)
11

0

0

Totaal: 17
Omschrijving: Wonen: verstandelijke beperking met
geragsproblematiek
Dagbesteding: lichamelijke en/of geestelijke beperking,
(dementerende) ouderen, sociaal-psychiatrische
klachten, niet aangeboren hersenledsel
Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening
Diensten of zorg gefinancierd
Ja
Nee
vanuit niet publieke middelen?
Toelichting:
BOPZ-aanmerking
BOPZ-aanmerking
Ja
Nee
Toelichting:
In zorg
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17
Aantal cliënten in zorg op
peildatum
Uit zorg
Aantal cliënten uit zorg het laatste volledige jaar

Overlijden: 1
Ontslag / overig: 2
Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Onder verscherpt toezicht Inspectie voor de
Ja
Nee
Gezondheidszorg
Toelichting:
Datum laatste inspectieverslag
<n.v.t.>
Leveringsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden voor zorg (van ActiZ en/of
Ja
Nee
BTN)?
Toelichting: n.v.t.
Identiteit
n.v.t
Identiteit
Samenwerkingsverbanden
Sa-net Doetinchem
Relevante samenwerkingsverbanden
Behandeling
Diensten die zijn uitbesteed
Personeel
Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) in
loondienst op peildatum
Instroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in
loondienst in laatste volledige jaar1
Uitstroom personeelsleden (aantal personen en FTE) in
loondienst in laatste volledige jaar
Verzuim van de personeelsleden op peildatum,
exclusief zwangerschapsverlof
Aantal vrijwilligers in laatste volledige jaar
Dit formulier is ingevuld door:
Naam en functie
Datum

1

Personen: 5
FTE: 4,0
Personen: 2
FTE: 1,55
Personen: 2
FTE: 1,66
Percentage: 2018 t/m sept.
1,43%
Personen: 3
FTE: 1
A. Scholte van Mast - Eigenaar
zorgboerderij
<15-10-2018>

Indien een andere periode dan een volledig jaar wordt aangehouden, deze periode graag specificeren.
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Bijlage B Auditprogramma
Tijd2
08.30 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 12.15

09.15 – 12.15

12.15 – 13.30
13.30 - 15.00

13.30 - 15.00

2

Inhoud auditblok
Voorbespreking auditteam
Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de
organisatie
Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken
over:
C01 Lichamelijk welbevinden en gezondheid
C02 Psychisch welbevinden: (her)inrichten van het leven
C03 Psychisch welbevinden: leefomgeving
C04 Persoonlijke relaties
C10 Ondersteuningsplan
Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken
over:
C05 Deelname aan de samenleving
C06 Persoonlijke ontwikkeling
C07 Materieel welzijn: (her)inrichten leefsituatie
C08 Zelfbepaling
C09 Individuele belangen
C12 Cliëntveiligheid
Bespreking bevindingen auditteam/werklunch
Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken
over:
M01 Kwaliteit medewerkers
O01 Samenhang en zorg en ondersteuning
O02 Veiligheid
Openstaande punten vanuit het ochtendgedeelte
Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken
over:

Begin- en eindtijd kunnen afwijken
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Auditee(s)
Bestuurder

Auditor(en)
Allen
Allen

Bestuurder
Coördinerend begeleider
Aanwezige medewerkers
Aanwezige zorgvragers
Verwante

Yvonne Hellegers

Bestuurder
Coördinerend begeleider
Aanwezige medewerkers
Aanwezige zorgvragers
Vrijwilliger
Verwante

Dea Bobbeldijk

Bestuurder
Coördinerend begeleider

Bestuurder
Coördinerend begeleider

Allen
Yvonne Hellegers

Dea Bobbeldijk

Tijd2

15.00 – 16.45
16.45 – 17.00

Inhoud auditblok
O03 Strategie en beleid
O04 Medezeggenschap
O05 Kwaliteitssysteem
O06 Good Governance
O07 Bedrijfsresultaten
Beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek
Eindgesprek

17.00 – 17.05

Evaluatie auditteam
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Auditee(s)
Verwant

Bestuurder
Coördinerend begeleider

Auditor(en)

Allen
Allen
Allen

Bijlage C Instrumentenoverzicht
Instrumenten Algemeen
Verplichte registraties en/of instrumenten 5 weken voor de audit aan iedere Organisatie:
auditor verstrekt.
beschikbaar

Ingevuld formulier kerngegevens
Ingevuld overzicht registraties en instrumenten (ARI)
Ingevulde ARI
Inzicht in verbeter- en borgingscyclus m.b.t. de prestaties
Registratie en opvolging van uitkomsten (zoals pijler 1, 2A, 2B en 3)
Jaarplan/activiteitenplan
Organogram
Registratie en opvolging van uitkomsten (geldige en gevalideerd)
cliëntervaringsonderzoek
Maatschappelijke verantwoording (conform vigerende eisen)
Informatiemateriaal (flyers, brochures e.d.) voor (potentiële) cliënten
Registratie en opvolging van klachten/complimenten en ongenoegens
cliënten
Registratie en opvolging van incidenten (cliënten en medewerkers)
Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar)
Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid:
- periodieke veiligheidscontrole
- brandpreventie (inclusief periodieke oefening)

Auditor:
aangetroffen

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

0
x

x
x

x

x

x
0

x
0

x

x

Instrumenten Cliëntprestaties (Domeinen Shalock en Verdugo)
Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit
beschikbaar

Organisatie:
beschikbaar

Auditor:
aangetroffen

10% (minimaal 10 en maximaal 50) ondersteuningsplannen

x

x

Verslaglegging MDO/cliëntbespreking/evaluatiegesprekken

x

x
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C01 Lichamelijk welbevinden en gezondheid
Risicosignalering en -opvolging:
- medicijnen
- mobiliteit, vallen
- voeding
- incontinentie
- huidletsel
- ethische vraagstukken
Beschikbaarheid (interne en/of externe) deskundige(n) zoals:
- psycholoog
- (huis)arts
- vertrouwenspersoon
Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals:
- beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.)
- formularium geneesmiddelen
- incontinentiemateriaal
- (goedgekeurde) tilliften
- vrijheidsbeperkende hulpmiddelen
Registratie en opvolging van:
- klachten en ongenoegens rondom lichamelijk welbevinden
- incidenten
- verpleegtechnische protocollen
- uitvoeringsverzoeken
Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én
Afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in OP
C02 en C03 Psychisch welbevinden
Inventarisatie van wensen en behoeften leefomgeving bij individuele
cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen:
- wonen
- werken/dagbesteding
- school/opleiding
Risicosignalering en -opvolging:
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x
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- sociaal isolement
- somberheid
- depressieve gevoelens
- grensoverschrijdend gedrag
C04 Persoonlijke relaties
Inventarisatie van wensen en behoeften t.a.v. persoonlijke relaties van
individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen:
- vriendschap
- genegenheid
- gezelligheid
- intimiteit
- seksualiteit
- sociaal netwerk
- disciplines
Risicosignalering en -opvolging:
- sociaal isolement en eenzaamheid
- niet kunnen aangaan van persoonlijke relaties
C05 Deelname aan de samenleving
Inventarisatie van wensen en behoeften deelname aan de samenleving van
individuele cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen:
- contacten met lokale voorzieningen, club- en buurthuis
- kerken
- vrijwilligerswerk
- winkels
- dagbesteding en bedrijven
- inzicht sociale kaart
- (potentiële) risico’s
Signaleren en opvolgen (potentiële) risico´s
Afspraken en samenwerking met lokale dienstverlening, buurt- en clubhuis,
kerken, vrijwilligersorganisatie, winkels, dagbesteding, bedrijven,..)
C06 Persoonlijke ontwikkeling
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Inventarisatie van wensen en behoeften persoonlijke
ontwikkeling/ontplooiing van individuele cliënten blijkt uit
ondersteuningsplannen:
- scholing
- leren en ervaring opdoen
- benutten van eigen mogelijkheden en kwaliteiten
- creativiteit uiten
C07 Materieel welzijn
Inventarisatie van wensen en behoeften materieel welzijn van individuele
cliënten blijkt uit ondersteuningsplannen:
- woning
- financieel beheer en administratie
- openbaar vervoer, mobiliteit en reizen
- winkels en voorzieningen (buurthuis, zwembad)
C08 Zelfbepaling en C09 Individuele belangen
Inventarisatie van wensen en behoeften zelfbepaling van individuele cliënten
blijkt uit ondersteuningsplannen:
- regie over het eigen leven
- waardigheid, fysiek en mentaal welzijn, vrijheid en veiligheid
- recht op zelfbeschikking
- (grenzen van) maatschappelijk aanvaardbaarheid van wensen en keuzes
- recht op privacy
- recht op gepersonaliseerde informatie, advies en informed consent
- mogelijkheid tot medezeggenschap
- mogelijkheid tot klagen
- vrijheid van meningsuiting, opvattingen, cultuur en
religie/levensbeschouwing
- wel/niet reanimeren
- palliatieve zorg en hulp, respect en waardigheid in sterven en dood

x

x

x

x

x

x

Instrumenten Ondersteunende cliëntprestaties (Pijlers)
Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit
beschikbaar
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Organisatie:
beschikbaar

Auditor:
aangetroffen

C 10 Ondersteuningsplan
Afspraken m.b.t. ondersteuningsplan (inhoud en systematiek)
Ondersteuningsplannen in samenspraak en met instemming van cliënten:
- actueel indicatiebesluit
- contactpersoon
- samenhangende risico’s
- passende professionele inzet en maatregelen
- betrokkenheid disciplines
- evaluaties en opvolging
én indien van toepassing
- wettelijke vertegenwoordiging
- mate van wils(on)bekwaamheid
- opnamegronden
- uitvoeringsverzoeken
- wilsverklaringen (zoals niet- reanimatie verklaring)
Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten van
cliënten:
- inzage ondersteuningsplan
- opstellen, evalueren en bijstellen OP
- wettelijke vertegenwoordiging/mentorschap/curatele
- wilsonbekwaamheid
- inspraak en medezeggenschap
Ondertekende zorg- dienstverleningsovereenkomst/leveringsvoorwaarden
waaronder:
- informatie uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit)
- communicatie en overleg met cliënt
- informatie ethische aangelegenheden
- informatie veiligheid
Beschikbaarheid en afspraken eindverantwoordelijkheid (interne en/of
externe) deskundige(n):
- huisarts/psycholoog
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Afspraken met sociaal netwerk (w.o. mantelzorgers en vrijwilligers)
- afstemming/coördinatie inclusief evaluatie zorgverlening en diensten
C 11 Informatie en communicatie
Informatie(materiaal) voor cliënten (in brochures en/of digitaal via website)
en communicatie met cliënten:
- individueel ondersteuningsplan
- zorgovereenkomst/leveringsvoorwaarden
- bescherming persoonsgegevens
- procedure indicatie
- uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit)
- ethische aangelegenheden
- veiligheid
- klachtenprocedures/vertrouwenspersoon
- inspraak en medezeggenschap
C 12 Cliëntveiligheid
Risicosignalering en -opvolging:
- fysieke veiligheid (woon- en leefomgeving, inbraak, brandveiligheid,
hulpmiddelen, voedselveiligheid)
- sociale veiligheid (eenzaamheid, ouderenmishandeling, vrijheidsbeperking)
- emotionele veiligheid (depressie)
- meldcode ouderenmishandeling
Structurele en periodieke risicosignalering en -opvolging:
- medicijnen (eigen beheer, polyfarmacie)
- mobiliteit, vallen
- eten en drinken
- incontinentie
- huidletsel
- mondzorg
Medicatie/distributiebeleid incl afspraken apotheek/veilige principes
Infectiepreventie beleid (o.a. NORO, MRSA,
legionella)/opvolging/middelen/instructie/controle persoonlijke hygiëne
Structurele registratie en opvolging van incidenten (preventieve en
corrigerende maatregelen)
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Structurele registratie en opvolging van klachten
Inventarisatie van wensen en behoeften veiligheid appartement/veilig voelen
van individuele cliënten
Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals:
- beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.)
- formularium geneesmiddelen
- incontinentiemateriaal
- (goedgekeurde) tilliften
- vrijheidsbeperkende hulpmiddelen
- hoog-/laagbedden
Registratie afgifte sleutels/toegangsregistratie
Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én
afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in ZLP

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

Instrumenten Medewerkerprestatie/organisatieprestaties
Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit
beschikbaar

M01 Kwaliteit medewerkers
Afspraken en naleving:
- aanspreekvorm/bejegening
- privacy/toegang appartement
- omgaan persoonlijke eigendommen
- gegevensbeheer
Informatie en afspraken m.b.t. personeel:
- klachtenregistratie & opvolging medewerkers
- registratie en opvolging incidenten medewerkers
Afspraken m.b.t. vrijwilligers:
- rechten en plichten
Personeelsdossiers waaruit blijkt:
- opleidingsniveau en deskundigheid medewerkers
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- functioneringsgesprek/jaargesprek/persoonlijk ontwikkelingsplan
Kennis en vaardigheden rondom periodieke risicosignalering en -opvolging
- medicijnen, vallen e.d.
Capaciteitsplanning aantal en niveau medewerkers op basis van aard en
omvang cliëntenpopulatie
Beschikbaar/oproepbaar (interne en/of externe) deskundige(n)/disciplines
zoals:
- huisarts/specialist ouderengeneeskunde
- verpleegkundige/verpleegkundig team
- vertrouwenspersoon
Periodieke praktijktoets of scholing/BIG-register/inzicht bekwaamheden per
eenheid
Raamovereenkomsten met huisartsen/uitvoeringsverzoeken
Vigerende verpleeg-/vaktechnische protocollen
(beschikbaar/actueel/bekend)
O01-O07 Organisatieprestaties
Samenwerking sociaal netwerk, buurt, gemeente, woningbouw, ZH e.d.
Coördinatie en continuïteit van
- zorg
- beschikbaarheid van arts, verpleegkundige
Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid:
- actueel calamiteitenplan/-oefening en evaluatie
- periodieke veiligheidscontroles
- BHV organisatie (scholing en aanwezigheid)
- periodieke controle installaties/onderhouds- of keuringsrapport
- periodiek controle van (hulp)middelen (o.a. tillift, rollator)/onderhouds- of
keuringsrapport
- infectiepreventie: o.a. NORO virus, MRSA en Legionella
- Arbo en RI&E (o.a. fysieke en psychische belasting)
- informatiebeveiliging (WBP) en ICT
- incidentenregistratie en -opvolging

Auditrapport PREZO GZ, Zorgboerderij Hasselo, Beltrum, 06 december 2018, Pagina 28/31

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

Strategie en beleid:
- beleidsplan/kadernota
- betrokkenheid medewerkers
- overleg en communicatie
- sturingsgegeven
- verslaglegging
Afspraken en opvolging m.b.t. medezeggenschap:
- cliëntenraad/klantenpanels
- ondernemingsraad/medezeggenschapsraad
Beschikbaarheid (interne en/of externe) deskundige(n):
- klachtenfunctionaris
- klachtencommissie
- vertrouwenspersoon
Kwaliteitssysteem/-cyclus:
- uitkomsten tevredenheidsonderzoeken- indicatoren
- beleid, opvolging en verslaglegging
- (gezondheids)risico’s
- ZLP cyclus
- registratie en opvolging klachten
- registratie en opvolging incidenten
- prestaties verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap
- verbeteren en borgen
Good Governance:
- taken en bevoegdheden
- statuten/vertegenwoordiging belangen cliënten
- klokkenluidersregeling
- verslaglegging gevoerde beleid Good Governance
- evaluatiegesprekken RvT en RvB
- functioneren RvB en RvT
Bedrijfsvoering zorgbeleid:
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- periodieke metingen en opvolging ervan (cliëntervaringsonderzoek)
- vigerende indicatie besluiten
- zorgovereenkomsten
- archivering en bewaartermijnen
- wachtlijstbeheer en overbruggingszorg
- multidisciplinaire zorg
- capacititeitsplanning
Bedrijfsvoering personeelsbeleid:
- loopbaanplanning/leeftijdsbewust personeelsbeleid
- doelgroepenbeleid
- verzuimbeleid: registraties, register beroepsziektes, re-integratie
- functieprofielen
- deskundigheidsbevordering
- overlegstructuur
- organisatiecultuur
Bedrijfsvoering veilige gezonde werkomgeving:
- onderzoeken waaronder MTO en RIE
- afspraken psychische en fysieke belasting
- beschikbaarheid til/transferhulpmiddelen
- registratie en opvolging van agressieincidenten
- afspraken introductie en inwerken
- omgang met gevaarlijke en schadelijke stoffen
- persoonlijke beschermingsmiddelen/naaldencontainers
- systeem FG/exit-interview en onderzoeken van trends
- klachtenregistratie- en opvolging van medewerkers
- MIM incidenten registratie en opvolging/melding
beroepsongevallen/register
Financiële bedrijfsvoering:
- gezonde exploitatie/-positief/neutraal exploitatie resultaat (jaarrekening)
- begroting/financiële kaders/(interne) budgettering
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- leverancierseisen, samenwerkingsovereenkomsten en evaluatie
- inkoopbeleid- voorraadbeheer
- periodieke financiële sturingsinformatie
- AO-IC controles
- Accountantsverklaring/-beoordeling
Huisvesting:
- lange termijn huisvestingsplan
- onderhoud gebouw(en)
- duurzame investeringen
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