
Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

KWALITEITSHANDBOEK 

STICHTING GRAVENBERCH 



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

 
 
 
 

KWALITEITSHANDBOEK 
  



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

Inhoudsopgave kwaliteitshandboek 
 
 
Code  KWALITEITSHANDBOEK 
 

10.1  Bedrijfsprofiel en reikwijdte 7 

1. Adresgegevens 7 

2. Bedrijfsactiviteiten en diensten 7 

3. Werkgebied 9 

4. Doelgroep 9 

5. Kwaliteitsteam 9 

6. Reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem 9 

10.2  Organogram Stichting Gravenberch 10 

10.3  Gedocumenteerde informatie 11 

1. Strekking 11 

2. Verantwoordelijkheden 11 

3. Beschrijving proces 11 

4. Referenties 13 

10.3.1 Gedocumenteerde informatie 14 

10.3.2 Wet- en regelgeving 15 

10.4  Interactie tussen processen 18 

10.5  Referentietabel 19 

10.6  Omgaan met wijzigingen 20 

1. Strekking 20 

2. Verantwoordelijkheden 20 

3. Beschrijving procedure 20 

4. Referenties 21 

20.1 Contextanalyse 23 

1. Inleiding 23 

2. Verantwoordelijkheden 23 

3. Beschrijving proces 23 

4. Referenties 24 

20.2 Beleid en doelstellingen 25 

1. Inleiding 25 

2. Verantwoordelijkheden 25 

3. Beschrijving procedure 25 

4. Referenties 26 

 



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

30.1 Risicobeoordeling 28 

1. Inleiding 28 

2. Verantwoordelijkheden 28 

3. Beschrijving proces 28 

4. Referenties 30 

40.1 Personeelsmanagement 32 

1. Inleiding 32 

2. Verantwoordelijkheden 32 

3. Beschrijving proces 32 

4. Referenties 36 

40.2 Functieomschrijvingen 37 

1. Inleiding 37 

2. Verantwoordelijkheden 37 

3. Beschrijving proces 37 

40.3 Materialen en middelen 38 

1. Inleiding 38 

2. Verantwoordelijkheden 38 

3. Beschrijving procedure 38 

4. Referenties 39 

40.4 Inkoop en leveranciers 40 

1. Inleiding 40 

2. Verantwoordelijkheden 40 

3. Beschrijving procedure 40 

4. Referenties 41 

40.5 Communicatie 42 

1. Interne communicatie 42 

2. Externe Communicatie 42 

3. Referenties 42 

50.1 Primair Proces Stichting Gravenberch 44 

1. Inleiding 44 

2. Verantwoordelijkheden 44 

3. Beschrijving procedure 44 

4. Referenties 48 

60.1 Managementinformatie 50 

1. Inleiding 50 

2. Verantwoordelijkheden 50 

3. Beschrijving procedure 50 



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

4. Referenties 50 

60.2 Cliënttevredenheid 51 

1. Inleiding 51 

2. Verantwoordelijkheden 51 

3. Beschrijving proces 51 

4. Referenties 52 

60.3 Meldingen 53 

1. Inleiding 53 

2. Verantwoordelijkheden 53 

3. Beschrijving proces 53 

4. Referenties 55 

60.4 Audits 56 

1. Inleiding 56 

2. Verantwoordelijkheden 56 

3. Beschrijving proces 56 

4. Referenties 57 

60.5 Beoordeling van het managementsysteem 58 

1. Inleiding 58 

2. Verantwoordelijkheden 58 

3. Beschrijving procedure 58 

4. Referenties 59 

60.6 Corrigeren en verbeteren 60 

1. Inleiding 60 

2. Verantwoordelijkheden 60 

3. Beschrijving proces 60 

4. Referenties 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

 
 
 
10.0 DEELNEMING 
 
  



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

10.1  Bedrijfsprofiel en reikwijdte 
 
 
1. Adresgegevens 
 
Naam organisatie  : Stichting Gravenberch 
Straat    : Einsteinlaan 10 
Postcode/plaats  : 2719 EP Zoetermeer 
Telefoonnummer  : 088-5327700 
E-mail    : secretariaat@stichtinggravenberch.nl 
Website   : www.stichtinggravenberch.nl 
Contactpersoon  : Dhr. V.J Gravenberch 
Totaalaantal locaties  : 1 
Totaalaantal medewerkers : 10 (2,8 FTE)  
Waarvan leidinggevend  : 1 (0,9 FTE)  
Waarvan stagiaire/ leerling : 0 (0 FTE)  
Aantal zzp’ers   : 1 (0,2 FTE) 
KvK    : 60287209 
AGB-code   : 98102521  
 
 
2. Bedrijfsactiviteiten en diensten  
Stichting Gravenberch levert: 
• (Gespecialiseerde) thuiszorg ondersteuning en begeleiding (WMO) 
Stichting Gravenberch is een brede thuiszorgorganisatie met een accent op christelijke zorg en een 
interculturele benadering. De organisatie is opgericht in 2014 en levert vanaf 2018 thuishulp, verzorging 
van en persoonlijke zorg, begeleiding aan cliënten met psychosociale en/of sociaal- maatschappelijke 
problemen in de Nederlandse samenleving. Deze zorg wordt overwegend geleverd binnen de regio 
Midden-Holland en Zuid-Holland.  
 
 
2.1   Visie 
Stichting Gravenberch is een bewogen en vriendelijke zorg dienstverlener waar je persoonlijke zorg en 
begeleiding krijgt op basis van christelijke waarden en normen. Wij geloven in goede zorg op basis van 
‘dienstbaarheid’. 
Als de Stichting goede gedegen zorg wil bieden, is dat een eerzaam streven. Zorgzaamheid, bewogenheid, 
gematigdheid, gastvrijheid en behulpzaamheid draagt zij als een halsketting met zich mee. Evenzo is haar 
vredelievendheid en vriendelijkheid. De Stichting leid haar organisatie als een goed huisvader op een 
waardige manier in dienstbaarheid met ontzag voor haar medewerkers en leden. Hierdoor kan men zo 
lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven. Wij denken dat goede zorg het herstel van mensen met 
ernstige psychische aandoeningen ondersteunt en bevordert. 
Wij zijn van mening dat optimale zorg een integraal karakter heeft. Dat is ook de reden dat wij zorg op 
meerdere vlakken aanbieden. Daar Stichting Gravenberch werkt met professionals die zzp’er zijn, en 
specifieke taken hebben, moet dit goed worden afgestemd. Dit komt bij elkaar in onze teamoverleggen. 
Hier komt alles van de cliënt en zijn/haar omgeving op tafel, zodat de zorg op elkaar wordt afgestemd en 
de totale zorg goed in beeld is. Dit is belangrijk om integrale en optimale zorg te waarborgen. Vanuit deze 
visie zijn er een viertal uitgangspunten: 
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2.1.1 Patiënt/cliënt centraal 
Stichting Gravenberch streeft ernaar dat mensen zichzelf binnen hun eigen mogelijkheden en op eigen 
wijze zo goed mogelijk ontwikkelen, waardoor zij zich zelfstandig kunnen redden in de samenleving en zich 
verder kunnen ontwikkelen. Maar ook vinden wij het belangrijk dat zij actief kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijke leven en verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kunnen dragen. Gezamenlijke 
besluitvorming door de patiënt/cliënt en professional over de begeleiding en de wijze waarop 
samenwerking met en ondersteuning van familie en/of naasten wordt ingevuld, is hiervoor een essentiële 
voorwaarde. 
Cultuur en zorg zijn zeer aan elkaar gebonden. Goede begeleiding of zorg betekent eveneens dat kennis 
van en begrip voor de normen en waarden van de zorgvrager buitengewoon belangrijk zijn. Sterker nog, 
wij denken dat dit essentieel is voor het algehele welbevinden van cliënten. 
 
2.1.2 2.1.2 Afstemming en samenwerking 
Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken. Stichting Gravenberch functioneert in 
professionele netwerken binnen de gezondheidszorg en het sociale domein. Dit gegeven brengt met zich 
mee dat - als er meerdere professionals betrokken zijn bij de begeleiding - er een duidelijke rolverdeling 
tussen alle bij de behandeling betrokkenen vereist is; niet alleen als zij werkzaam zijn binnen een en 
dezelfde zorgaanbieder, maar ook bij afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders. In het laatste 
geval is er sprake van meerdere zorgovereenkomsten met de patiënt/cliënt op hetzelfde moment of 
opeenvolgend op elkaar. In alle gevallen zijn afspraken vereist tussen zorgverleners over het vormgeven 
van de afstemming en samenwerking, over op- en afschalen en een goede overdracht. Het kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om het zorgplan te bespreken met de behandelaars van bijvoorbeeld de GGZ om te 
kijken of dit op een lijn ligt met het behandelplan. Het komt voor dat besloten wordt dat cliënten beginnen 
met de begeleiding om te stabiliseren en dat daarna pas de behandeling wordt ingezet (bijvoorbeeld 
EMDR). 
 
2.1.3 Relatie tot wet- en regelgeving 
Zorgverlening moet te allen tijde voldoen aan de professionele standaard. Stichting Gravenberch heeft 
ruimte om de organisatie en inhoud van de zorg daarbinnen naar eigen inzicht in te richten. Deze ruimte 
wordt evenwel begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die te allen 
tijde in acht dienen te worden genomen (zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet 
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), De Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO), de Zorgverzekeringswet, de Wet verplichte ggz (Wvggz), Jeugdwet, 
Wlz en Wmo 2015 waar van toepassing). 
 
2.1.4 Toets op uitvoerbaarheid 
Zoals gezegd vraagt zorgverlening door zijn complexiteit om afspraken en regelgeving. In die zin zal het 
kwaliteitshandboek een administratieve last betekenen. Deze administratieve last moet altijd in 
verhouding staan tot het doel waartoe zij dient. Bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het 
kwaliteitshandboek zullen de voorschriften altijd getoetst worden op proportionaliteit en uitvoerbaarheid. 
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3. Werkgebied 
• Het werkgebied van Stichting Gravenberch is: Midden-Holland en Zuid-Holland. 

 
 
4. Doelgroep 
Stichting Gravenberch staat open voor een ieder.  In haar beleid heeft eenieder recht op goede zorg en 
mag niemand uitgesloten worden ongeacht geloofsovertuiging.  In specifieke situaties waarmee mensen 
met een andere culturele achtergrond te kampen hebben, bijvoorbeeld naast ouderdom, taalproblemen, 
cultuurschok en gevoelens van eenzaamheid, kan Stichting Gravenberch ondersteuning bieden: 
· Voor mensen met een andere culturele achtergrond en met een WLZ en/of WMO- indicatie. 
· Voor ouderen die zorgbehoeftig zijn. 
· Voor mensen met lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. 
· Voor ouderen met (verschillende vormen van) dementie. 
· Voor mensen die door psychosociale of sociaal-maatschappelijke problemen zich (tijdelijk) niet 
meer zelfstanding kunnen redden, in een sociaal isolement terecht (dreigen te) komen en/of anderszins 
langdurige zorg behoeven. 
Stichting Gravenberch werkt ook op basis van samenwerkingscontracten met diverse zorgverleners met 
ervaring in verschillende zorg disciplines.  Hierdoor kunnen wij een brede zorgverlening bieden aan onze 
cliënten.  
 
 
5. Kwaliteitsteam 
• Vincent Gravenberch (Bestuurder) 
• Janneke Esselaar (Manager Zorg/bedrijfsvoering) 
• Vincent Gravenberch (Adviseur Kwaliteit A.I.) 
 
 
6. Reikwijdte van het kwaliteitsmanagementsysteem 
• Het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Gravenberch (volgens NEN-EN-ISO 9001:2018), is 
van toepassing op: 
 
Het leveren van: (gespecialiseerde) thuiszorg ondersteuning en begeleiding. 
 
De organisatie houdt zich niet bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van producten en diensten. Om 
die reden is paragraaf 8.3 niet van toepassing verklaard. 
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10.2  Organogram Stichting Gravenberch 
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10.3  Gedocumenteerde informatie 
 
 
1. Strekking 
 
Dit proces beschrijft de wijze waarop gedocumenteerde informatie van het kwaliteitssysteem binnen 
Stichting Gravenberch wordt beheerd. Hierbij wordt de totstandkoming, de goedkeuring en het beheer 
beschreven. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Manager Zorg Vaststellen en beheren van gedocumenteerde informatie 
Manager Zorg Voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en 

regelgeving 
Toegewezen verantwoordelijke 
/ documenteigenaar 

Beheren van documentatie 

Manager Zorg Ter beschikking stellen van documenten aan medewerkers 
Manager Zorg / Kwaliteit 
adviseur 

Informeren medewerkers over (wijzigingen in) documenten 

 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Gedocumenteerde informatie 
Stichting Gravenberch documenteert informatie die relevant is in het kader van het 
kwaliteitsmanagementsysteem (Zie Overzicht gedocumenteerde informatie). Het gaat om informatie die 
noodzakelijk is voor een doeltreffend werkend kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
3.2 Beheer van gedocumenteerde informatie 
 
3.2.1 Algemeen 
In deze paragraaf zijn de algemene afspraken m.b.t. het beheer van gedocumenteerde informatie 
vastgesteld. Op Overzicht gedocumenteerde informatie zijn eventuele specifieke aanvullingen 
opgenomen. 
 
3.2.2 Gebruik, verspreiding, toegankelijkheid en intrekking 
• Medewerkers mogen gedocumenteerde informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de 

uitvoering van hun taak /functie. Hiertoe verkrijgen zij, indien van toepassing, de nodige 
toegangsrechten / inlogcodes. Bij uitdiensttreding wordt de toegang ingetrokken; 

• Het verspreiden van informatie buiten de organisatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de directie; 

• De bestuurder zorgt ervoor dat medewerkers toegang hebben tot gedocumenteerde informatie 
die zij nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taak/functie. Dit betekent dat ruimere 
beschikbaarheid van gedocumenteerde informatie zoveel mogelijk wordt beperkt door 

o.a. toegangscodes op gedigitaliseerde systemen en toegangsbeheer tot privacygevoelige gegevens d.m.v. 
opslag in afgesloten kasten. 
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Bij uitdiensttreding of wijziging van taken en bevoegdheden, wordt de toegang tot gedocumenteerde 
informatie daar waar nodig aangepast of ingetrokken. 
 
 
3.2.3 Opslag, behoud en leesbaarheid 
• Gedocumenteerde informatie wordt opgeslagen op een zodanige wijze dat deze vindbaar is voor 

medewerkers die toegang moeten hebben tot deze informatie; 
• Informatie mag uitsluitend bewerkt worden door medewerkers die daartoe bevoegd zijn; 
• Ter bescherming tegen verlies van gedigitaliseerde informatie door eventuele fouten worden back-

ups gemaakt. Ter bescherming van verlies van papieren documentatie worden, indien relevant, 
gedigitaliseerde versies opgeslagen; 

• Geschreven informatie dient in een duidelijk leesbaar handschrift te worden geschreven. 
 
3.2.4 Wijziging van documenten 
Het kwaliteitshandboek en praktische documenten worden minimaal jaarlijks gecontroleerd op actualiteit. 
Hierbij wordt gekeken of een document nog overeenkomt met de praktijksituatie en geldende 
kwaliteitseisen, normen en wettelijke eisen. 
Bij tussentijdse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op bestaande processen en werkwijzen, vindt 
tussentijdse evaluatie van relevante documenten plaats. 
 
Aanleiding tot het wijzigen van een documenten kan zijn: 
• periodieke evaluatie 
• verzoek van medewerkers; 
• preventieve en corrigerende maatregelen; 
• ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 
 
Bij wijziging van een document wordt versiebeheer toegepast (zie 3.2.5). 
 
3.2.5 Versiebeheer 
• Ieder document in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem of de bedrijfsvoering dient te 

worden voorzien van een datum; 
• Om eenheid in documenten te behouden gelden de volgende regels: 

o Lettertype:  Calibri 
o Puntgrootte  11 / 12 
o Logogebruik  Standaard logo Stichting Gravenberch 
o Versienummering datum in voettekst 
o Regelafstand  Exact-15 

• Nieuw ontwikkelde documenten of documenten die in revisie zijn, worden buiten het digitale 
zorgdossier bewerkt door de documenteigenaar. Wanneer een document wordt gewijzigd of 
gedownload ontvangt de bestuurder automatisch een melding. 

• Na vaststelling / goedkeuring door de bestuurder wordt het document geüpload in het digitale 
zorgdossier. Hierbij wordt automatisch naam verantwoordelijke, datum en tijd gekoppeld aan het 
document. 

• Vervallen versies worden gearchiveerd in het digitale zorg en kwaliteit dossier. 
• De bestuurder / kwaliteit adviseur informeert medewerkers over wijzigingen (werkoverleg of per 

mail) en verstrekt daar waar nodig een uitgeprinte of digitale versie van het actuele document;  
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3.2.5 Verwijdering en vernietiging 
Op het Overzicht gedocumenteerde informatie zijn bewaartermijnen van gedocumenteerde informatie 
vastgesteld. Daarbij is aangegeven welke actie wordt ondernomen bij het verstrijken van de 
bewaartermijn. Dit kan zijn het verplaatsen van informatie naar een archief, dan wel het vernietigen van 
gegevens. 
 
3.3 Externe documentatie 
Documenten van externe oorsprong worden als zodanig herkenbaar aangeduid. 
De bron wordt vastgesteld en de frequentie waarmee de bron geraadpleegd wordt om te kijken of het 
document nog actueel is (zie Overzicht gedocumenteerde informatie). 
 
3.4 Rapportages 
Rapportages / registraties in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem worden minimaal voorzien 
van een titel en datum. 
 
3.5 De normen, wettelijke eisen en regelgeving 
Stichting Gravenberch houdt zich via verschillende bronnen op de hoogte van normen, wettelijke eisen en 
regelgeving. Met vooraf vastgestelde frequentie worden deze bronnen geraadpleegd (zie Overzicht 
normen en wettelijke eisen), zodat tijdig kan worden ingespeeld op ontwikkelingen (zie Beleid en 
doelstellingen). 
 
 
4. Referenties  
 

• Kwaliteitshandboek 
• Gedocumenteerde informatie 
• Digitaal ZorgDossier 
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10.3.1 Gedocumenteerde informatie 
 
 
 
 

Titel Omschrijving informatie Wie heeft toegang Wie mag wijzigen Beveiliging (verlies, 
toegang onbevoegden) 

Bewaartermijn Actie na verstrijken 
bewaartermijn 

Digitaal       

Zorg Zorgdossiers  Manager Zorg Wachtwoorden 15 jaar Digitaal vernietigen 

Personeel Personeelsdossier  HRM / Bestuur Wachtwoorden 7 jaar Digitaal vernietigen 

Kwaliteit Kwaliteit dossier  Kwaliteit adviseur Wachtwoorden N.V.T. N.V.T. 
       

       

       

Papier       
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10.3.2 Wet- en regelgeving 
 
 
De Bestuurder en Manager Zorg van Stichting Gravenberch houden zich op de hoogte van wet- en regelgeving via: 
 Digitale nieuwsbrieven (skipr, zorgvisie etc.) 
• Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ) 
• Gemeenten, Zorgverzekeraars en Zorgkantoren 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
• Brancheorganisatie: zorgthuis.nl 
 
Daarbij worden o.a. ontwikkelingen gevolgd m.b.t. onderstaande wet- en regelgeving. Indien ontwikkelen daartoe aanleiding geven, worden 
maatregelen getroffen of wordt beleid aangepast. 
 

Norm Onderwerp Bron Verantwoordelijke 
Algemeen    
Wet bescherming persoonsgegevens 
vanaf mei 2018 de AVG 

Rechten en plichten m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens. 
Vanaf 1-1-2016: meldplicht datalekken toegevoegd. 

www.overheid.nl Bestuurder 

Zorgbrede Governancecode Regels voor goed bestuur en toezicht op zorginstellingen. www.brancheorganisatieszorg.nl Bestuurder 
Rechten van cliënten    
Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) 

Inspraak in beleid door cliëntenvertegenwoordiging. www.overheid.nl Bestuurder 

Wet Zorg en Dwang De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of 
onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke 
beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening 
(zoals dementie). 

www.dwangindezorg.nl Bestuurder 

Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WBGO) 
(Boek 7 Burgerlijk Wetboek) 

Een geneeskundige behandelingsovereenkomst is een vorm van 
een overeenkomst van opdracht (titel 7.7 B.W.). 
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen 
medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een 
informatieplicht en toestemmingsvereiste. 

www.overheid.nl Bestuurder 

 

http://www.overheid.nl/
http://www.brancheorganisatieszorg.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.dwangindezorg.nl/
http://www.overheid.nl/
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Kwaliteit en veiligheid    
Kwaliteitsdocument Visie, normen en meetinstrument m.b.t. verbeteren kwaliteit van 

leven van de cliënt.. 
www.zorgvoorkwaliteit.com Bestuurder 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen Vergewisplicht, meldplicht ontslag bij disfunctioneren, melden 
geweld in de zorgrelatie, veilig melden. 

www.overheid.nl Bestuurder 

ISO 9001:2015 Normenkader voor kwaliteitsmanagementsysteem. www.nen.nl Bestuurder 
Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode 
te gebruiken bij signalen van geweld. 

http://www.rijksoverheid.nl/onder 
werpen/huiselijk-geweld/hulp- 
bieden/meldcode 

Bestuurder 

Personeelsmanagement    
Arbowet 
• Arbeidsomstandighedenwet 
• Arbeidsomstandighedenbesluit 
• Arboregeling 
• Arbobeleidsregels 

Bevorderen gezondheid, de veiligheid en het welzijn van 
werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is 
om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te 
voorkomen. 

www.overheid.nl Bestuurder 

Burgerlijk Wetboek (BW:7) Arbeidsovereenkomst www.overheid.nl Bestuurder 
Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) 

WAO-uitkering voor werknemers die langdurig ziek of 
gehandicapt zijn (geldt voor oude gevallen, wet is opgevolgd 
door WIA) 

www.overheid.nl Bestuurder 

Wet Werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) 

Werknemersverzekering. Uitkering voor de periode na de 
wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 werken. 

www.overheid.nl Bestuurder 

Wet Arbeid en Zorg (WAZO) Verlof www.overheid.nl Bestuurder 
Arbeidstijdenwet Veiligheid, gezondheid en welzijn werknemers. Combineren 

arbeid met zorgtaken. 
www.overheid.nl Bestuurder 

Ziektewet Loondoorbetaling bij ziekte www.overheid.nl Bestuurder 
Wet gebruik Burgerservicenummer in 
de zorg 

Verplicht gebruik BSN bij het uitwisselen van gegevens over 
patiënten of cliënten. 

www.overheid.nl Bestuurder 

 
 
 

http://www.zorgvoorkwaliteit.com/
http://www.overheid.nl/
http://www.nen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onder
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

Wet Werk en Zekerheid O.a. regels m.b.t. proeftijd (bij 6 mnd contract geen proeftijd, 
aanzegplicht bij tijdelijke contracten, 1 mnd voor afloop, geen 
concurrentiebeding in contract bepaalde tijd). 

www.overheid.nl Bestuurder 

Financieel    
Regeling verslaglegging WTzi 

• Jaardocument 
Maatschappelijke 
verantwoording 

Verstrekken van verantwoordingsinformatie aan 
belanghebbenden over de aanwending van de collectieve 
middelen voor AWBZ en Zorgverzekeringwet gefinancierde zorg 
en over de behaalde omzet binnen de Wmo aan de gemeenten. 

www.overheid.nl Bestuurder 

 
 
  

http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
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10.4  Interactie tussen processen 
 
 

Zie 10.5 Referentietabel ISO 9001:2015 Stichting Gravenberch. 
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10.5  Referentietabel 
 

Norm Onderwerp Handboek 
4.1 
4.2 

Inzicht in organisatie en context 20.1 Contextanalyse 

4.3 Toepassingsgebied KMS 10.1 Bedrijfsprofiel en reikwijdte 
4.4 KMS + processen Kwaliteitshandboek 
5.1 Leiderschap en betrokkenheid 10.1 Bedrijfsprofiel en reikwijdte 

20.2 Beleid en doelstellingen 
40.5 Communicatie 

5.2 Beleid 20.1 Beleid en rollen 
5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 
40.2 Functieomschrijvingen 

6.1 Acties om risico’s en kansen op te 
pakken 

30.1 Risicobeoordeling 

6.2 Kwaliteitsdoelstellingen en planning 20.2 Beleid en doelstellingen 
6.3 Planning van wijzigingen 10.6 Ontwikkeling en innovatie 
7.1 Middelen 

Personeel, materialen en middelen, 
competenties, bewustzijn, communicatie 

20.2 Beleid en doelstellingen 
40.1 Personeelsmanagement 
40.3 Materialen en middelen 
40.5 Communicatie 

7.2 Competentie 40.2 Functieomschrijvingen 
40.1 Personeelsmanagement 

7.3 Bewustzijn 40.1 Personeelsmanagement 
7.4 Communicatie 40.5 Communicatie 
7.5 Gedocumenteerde informatie 10.3 Beheer van documentatie 
8.1 Operationele planning en beheersing 30.1 Risicobeoordeling 

40.3 Materialen en middelen 
50.1 Primaire proces 

8.2 Eisen voor producten en diensten 50.1 Primaire proces 
8.3 Ontwerp en ontwikkeling n.v.t. 
8.4 Beheersing externe processen en 

producten 
40.4 Inkoop en leveranciers 

8.5 Productie en het leveren van diensten 50.1 Primaire proces 
8.6 Vrijgave producten en diensten 50.1 Primaire proces 
8.7 Beheersing afwijkende outputs 60.3 Meldingen 
9.1 Monitoren, meten, analyseren en 

evalueren 
30.1 Risicobeoordeling 
60.1 Managementinformatie 
60.2 Klanttevredenheid 
60.3 Meldingen 
60.4 Audits 
60.5 Beoordeling van het managementsysteem 
60.6 Corrigeren en verbeteren 

10.1 
10.2 

Afwijkingen en corrigerende 
maatregelen 

60.3 Meldingen 
60.6 Corrigeren en verbeteren 

10.3 Continue verbetering 60.6 Corrigeren en verbeteren 
60.6 Beoordeling van het managementsysteem 



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

10.6  Omgaan met wijzigingen 
 
 
1. Strekking 
 
Dit proces beschrijft de wijze waarop Stichting Gravenberch ontwikkelingen / externe factoren inventariseert 
en daar op stuurt op een zodanig wijze dat de samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
kwaliteit van de dienstverlening geborgd blijven. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Manager Zorg 
Kwaliteit adviseur 

Ontwikkelingen volgen op, markt, wet- en regelgeving en vakinhoudelijk 
gebied 

Manager Zorg 
Kwaliteit adviseur 

Beoordelen van ontwikkelingen in relatie tot het bestaande producten en 
dienstenaanbod en bepalen of verbetering of vernieuwing noodzakelijk is 

Bestuurder 
Kwaliteit adviseur 

Opstellen projectplan voor invoeren van nieuwe processen, producten of 
diensten 

Manager Zorg 
Kwaliteit adviseur 

Evalueren projectresultaten en implementeren nieuw proces / aanbod 

 
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Inventariseren van ontwikkelingen 
De Manager Zorg en medewerkers houden voortdurend bij wat er in de branche, maatschappij, markt, wet- 
en regelgeving etc. gebeurt. 
Relevante ontwikkelingen worden besproken binnen de overlegstructuur (zie Communicatie). 
 
3.2 Inspelen op ontwikkelingen 
De ontwikkelingen worden als externe factoren meegenomen in de contextanalyse (zie Contextanalyse) en de 
Managementreview (zie Beoordeling van het managementsysteem); Vervolgens worden risico’s en kansen 
beoordeeld (Risicobeoordeling). 
 
Hierbij wordt beoordeeld in hoeverre wijzigingen en veranderingen gevolgen hebben voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Er dienen zo nodig maatregelen te worden getroffen om de werking en 
samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem te behouden. 
In geval van ongeplande omstandigheden waardoor delen van het kwaliteitsmanagementsysteem niet 
kunnen worden uitgevoerd, zullen maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening te 
waarborgen (zie Corrigeren en verbeteren). 
Wijzigingen in het kwaliteitshandboek en kwaliteitsdocumenten worden doorgevoerd en beoordeeld door 
daartoe geautoriseerde personen (zie Gedocumenteerde informatie). 
  



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

3.3 Implementatie nieuwe processen of dienstverlening 
 
3.3.1 Beoordelingscriteria 
Indien Stichting Gravenberch nieuwe processen of dienstverlening wil invoeren, vindt beoordeling plaats op 
basis van o.a. de volgende criteria: 
 
• Valt de aanpassing binnen de missie, visie en beleidsuitgangspunten van de organisatie?; 
• Welke kansen en risico’s zijn relevant? 
• Welke (financiële) middelen zijn benodigd en wat is de geraamde opbrengst? 
• Is er voldoende afzetgebied voor het vernieuwde aanbod? 
• Beschikt de organisatie over het benodigde personeel en deskundigheid? 
• Dienen taken en verantwoordelijkheden te worden aangepast of toegewezen? 
• Is er voldoende draagvlak binnen de organisatie? 
• Zijn er aanpassingen nodig in het kwaliteitsmanagementsysteem om de samenhang en eenheid van 

het systeem te borgen? 
 
Wanneer de bestuurder bepaalt dat implementatie van een nieuw proces of dienst haalbaar en gewenst is, 
wordt een projectplan opgesteld. 
 
3.3.2 Projectplan 
Als nieuwe processen worden ingevoerd dan wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van 
aanpak omvat minimaal: 
• Doelstelling; 
• Van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
• Evaluatiecriteria; 
• Risico’s; 
• Beschikbaarheid informatie; 
• Tijdsplanning, inclusief testperiode en evaluatiemomenten; 
• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en benodigde kwalificaties en kennis van betrokken 

medewerkers; 
• Benodigde materialen en middelen; 
• Eindbeoordeling en, indien van toepassing, implementatieplan. 
 
De werkwijze, ervaringen en resultaten worden besproken binnen de overlegstructuur. 
 
 
4. Referenties 
 
• Risicobeoordeling 
• Communicatie 
• Contextanalyse 
• Managementreview 
• Corrigeren en verbeteren 
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20.0 Contextanalyse 
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20.1 Contextanalyse 
 
 
1. Inleiding 
Dit proces beschrijft de wijze waarop de bestuurder inzicht krijgt in de context van Stichting Gravenberch 
door het in kaart brengen van interne en externe factoren en de eisen/ verwachtingen van stakeholders. 
 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Bestuurder Inventariseren en beoordelen van interne en externe factoren die relevant zijn 
in het kader het doel, strategie en gewenste resultaten. 

Manager Zorg Identificeren van de stakeholders en inventariseren en beoordelen van hun 
eisen / verwachtingen. 

Bestuurder Afwegen van kansen en risico’s van de interne en externe factoren in relatie tot 
de doelen van de organisatie en het behalen van gewenste resultaten 

Manager Zorg Afwegen van de invloed die stakeholders kunnen hebben op het kunnen 
voldoen aan klanteisen en wet- en regelgeving. 

Manager Zorg Bepalen van acties/maatregelen op basis van de in kaart gebrachte kansen en 
risico’s 

 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Inventarisatie context 
 
3.1.1 Inventarisatie interne en externe factoren 
Stichting Gravenberch bepaald interne en externe factoren die relevant zijn voor het realiseren van de doelen 
van de organisatie en voor het behalen van de gewenste resultaten van het kwaliteitssysteem. Uitgangspunt 
hierbij zijn de missie, visie en beleidsuitgangspunten. 
Dit wordt minimaal jaarlijks gedaan, voorafgaand aan het opstellen van doelstellingen voor de komende 
periode. 
 
3.1.2 Inventarisatie stakeholdereisen /-verwachtingen 
Stichting Gravenberch inventariseert de eisen/verwachtingen van stakeholders die invloed kunnen hebben op 
het vermogen om te voldoen aan klanteisen en wet- en regelgeving. 
Dit wordt minimaal jaarlijks gedaan, voorafgaand aan het opstellen van doelstellingen voor de komende 
periode. 
 
3.2 Contextanalyse (bepalen kansen en risico’s) 
Na de inventarisatie van de context worden kansen en/of risico’s bepaald vanuit het perspectief van de te 
realiseren doelen en resultaten. 
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De kansen en risico’s worden als volgt geclassificeerd: 
 

Score 
-- Zeer bedreigend 
- Bedreigend 
0 Neutraal 
+ Kansrijk 
++ Zeer kansrijk 

 
De uitkomsten van de contextanalyse vormen input voor het beleid en doelstellingen voor de komende 
periode (zie Beleid en doelstellingen). 
Maatregelen die voortvloeien uit de contextanalyse worden beheerd in het Verbeterregister (zie Corrigeren 
en verbeteren). 
 
3.3 Periodieke evaluatie 
De contextanalyse wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd, voorafgaand aan het opstellen van doelstellingen voor 
de komende periode. 
Daarnaast vindt tussentijds evaluatie plaats op het moment dat zich wijzigingen voordoen in de context van 
de organisatie (interne / externe factoren of stakeholders en hun eisen/wensen). Evaluatie van het effect van 
genomen maatregelen is onderdeel van de evaluaties van het Verbeterregister (ze Corrigeren en verbeteren). 
 
 
4. Referenties  
 
Kwaliteitshandboek 
• Beleid en doelstellingen 
• Corrigeren en verbeteren 
 
Rapportages 
• Contextanalyse 
• Verbeterregister 
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20.2 Beleid en doelstellingen 
 
 
1. Inleiding 
 
Dit proces beschrijft op welke wijze de Bestuurder richting geeft aan Stichting Gravenberch. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Bestuurder Vaststellen missie, visie en beleidsuitgangspunten 

Bestuurder Uitvoeren contextanalyse en afwegen kansen en risico’s 

Bestuurder Vaststellen beleids(kader) voor de komende periode 

Bestuurder Uitwerken doelstellingen voor de komende periode 

 
 
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Missie, visie en beleidsuitgangspunten 
De bestuurder heeft de missie, visie en beleidsuitgangspunten van Stichting Gravenberch vastgesteld (zie 
Contextanalyse). 
 
3.2 (Kwaliteits)beleid en doelstellingen 
Nadat de contextanalyse is uitgevoerd worden het beleid en de doelstellingen voor de komende periode 
verder uitgewerkt. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende kwaliteitseisen: 
• Het beleid en de doelstellingen zijn geschikt voor het doel en de context van de organisatie; 
• Stichting Gravenberch zet klantbehoeften, -wensen en -eisen centraal, er wordt gestreefd naar 

partnerschap; 
• Stichting Gravenberch wil voldoen aan de gestelde kwaliteits- en wettelijke eisen; 
• Stichting Gravenberch stelt voldoende middelen beschikbaar; 
• Stichting Gravenberch streeft naar voortdurende verbetering. 
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3.3 Leiderschap 
De bestuurder is verantwoordelijk voor: 
• Het kwaliteitsmanagementsysteem en het voldoen van het systeem aan de geldende eisen; 
• Het realiseren beleid en doelstellingen; 
• Het realiseren van resultaten (zie Managementinformatie); 
• Het bevorderen van het bewustzijn van medewerkers t.a.v. hun rol en bijdrage aan de 

klanttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening (zie Communicatie); 
• Het borgen van de samenhang en integriteit van het kwaliteitsmanagementsysteem (zie Omgaan met 

wijzigingen); 
• Het rapporteren van resultaten, kansen en mogelijkheden tot verbetering van het 

kwaliteitsmanagementsysteem (zie Beoordeling van het managementsysteem); 
• Het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante functies en rollen binnen 

Stichting Gravenberch en het communiceren hierover binnen Stichting Gravenberch(zie 
Personeelsmanagement); 

• Het beschikbaar stellen van de benodigde materialen en middelen (zie Materialen en middelen). 
 
3.4 Beleidscyclus 
• Missie, visie en beleidsuitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
• Vervolgens wordt de contextanalyse uitgevoerd / bijgesteld. Hierbij worden kansen en risico’s in kaart 

gebracht (ze Contextanalyse); 
• De bestuurder stelt het beleidskader voor de komende periode vast; 
• Vervolgens worden de doelstellingen voor de komende periode uitgewerkt en vastgesteld; 
• De status van de lopende acties wordt periodiek geëvalueerd binnen de interne overlegstructuur (zie 

Communicatie) en bij het uitvoeren van de Managementreview (zie Beoordeling van het 
managementsysteem). 

 
3.5 Communicatie beleid en doelstellingen binnen het bedrijf 
De beleidsuitgangspunten en het beleidskader worden jaarlijks aan de medewerkers toegelicht tijdens een 
van de interne communicatiemomenten (zie Communicatie). 
Gedurende persoonlijke gesprekken met medewerkers (zoals functioneringsgesprekken) 
wordt aandacht geschonken aan de rol van de betreffende medewerker binnen Stichting Gravenberch en de 
relatie met de benoemde doelstellingen (zie Personeelsmanagement). 
 
 
4. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Contextanalyse 
• Communicatie 
• Managementinformatie 
• Beoordeling van het managementsysteem 
• Materialen en middelen 
• Personeelsmanagement 
 
Rapportages 
• Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem 
• Managementreview 
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30.0 Risicobeoordeling 
  



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

30.1 Risicobeoordeling 
 
 
1. Inleiding 
In dit proces is de werkwijze beschreven met betrekking tot het omgaan met risico’s en kansen die relevant 
zijn in het kader van het realiseren van doelen en resultaten en de effectiviteit en efficiency van processen. 
 
Definities 
• Risico 

Een onzekere gebeurtenis (intern / extern) met mogelijke negatieve gevolgen ten aanzien van het 
realiseren de doelen, resultaten en efficiency en effectiviteit van processen 

• Kans 
Een onzekere gebeurtenis (intern / extern) met mogelijke positieve gevolgen ten aanzien van het 
realiseren de doelen, resultaten en efficiency en effectiviteit van processen 

 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijkheid 
Manager Zorg Inventariseren van kansen en risico's op strategisch niveau 
Manager Zorg Inventariseren van kansen en risico’s op procesniveau 
Bestuurder / Manager Zorg Vaststellen van maatregelen 
Bestuurder / Manager Zorg Evalueren kansen en risico’s en (het effect van) de genomen 

maatregelen 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Risicobewustzijn 
Stichting Gravenberch is continu alert op mogelijke risico’s en kansen die van invloed kunnen zijn op: 
• Het behalen van de doelen en resultaten; 
• Het voldoen aan geldende eisen (klanten, kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagementsysteem en wet- en 

regelgeving); 
• De mogelijkheid om klanttevredenheid te verhogen; 
• Het voorkomen of verminderen van ongewenste effecten op de organisatie en de klant; 
• Het bewerkstelligen van continue kwaliteitsverbetering. 
Het risicobewustzijn wordt bevorderd door met het team te brainstormen en bespreken van risico’s en 
kansen. Dit vindt plaats binnen de overlegstructuur. 
 
3.2 Risico inventarisatie en beoordeling 
Kansen en risico’s worden geïnventariseerd op strategisch en operationeel niveau. 
 
3.2.1 Risico inventarisatie op strategisch niveau 
Kansen en risico’s die gerelateerd zijn aan het vermogen van de organisatie om gewenste doelen en 
resultaten te behalen worden geïnventariseerd en beoordeeld in de contextanalyse (zie Contextanalyse). 
De uitkomsten van de contextanalyse vormen input voor het beleid en doelstellingen voor de komende 
periode (zie Beleid en doelstellingen). 
Maatregelen die voortvloeien uit de contextanalyse worden beheerd in het Verbeterregister. 
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Bij de beoordeling van de impact van een kans of risico wordt de volgende classificatie gehanteerd: 
 

Score 
-- Zeer bedreigend 
- Bedreigend 
0 Neutraal 
+ Kansrijk 
++ Zeer kansrijk 

 
 
3.2.2 Risico inventarisatie op operationeel niveau 
Daarnaast worden risico’s geïnventariseerd en beoordeeld op operationeel niveau. Uitgangspunt hiervoor zijn 
de bestaande processen / werkwijzen. Vanuit de teams wordt bekeken of er kansen en risico’s aanwezig zijn 
met betrekking tot klanttevredenheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg. 
 
 
De risico-inventarisatie wordt uitgevoerd bij het beschrijven van nieuwe processen en bij andere, voor de 
kwaliteit van de zorg relevante ontwikkelingen en veranderingen / wijzigingen binnen het kwaliteitssysteem. 
 
Wanneer uitkomsten van de risico-inventarisatie relevant zijn voor andere partijen / (keten)partners, zal dit 
met hen worden afgestemd. 
 
De risico's met de betrokken medewerkers worden gekwalificeerd aan de hand van een risico-matrix: 
 

RISICO-MATRIX 
 Ernst = 1 (klein) Ernst = 2 (matig) Ernst = 3 (groot) 
Kans = 1 (klein) 1 2 3 
Kans = 2 (matig) 2 4 6 
Kans = 3 (groot) 3 6 9 

 
 
 
Het RISICO van optreden = de KANS van optreden x de ERNST bij optreden.  
 
Om de KANS te bepalen worden de volgende classificaties gehanteerd: 
 
• Klein (1): praktisch onmogelijk of onwaarschijnlijk / < 1x per jaar 
• Matig (2): kan voorkomen – is bekend dat het voorkomt /  1x per jaar maar < 1x per maand 
• Groot (3): komt herhaaldelijk voor  1x per maand 
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Om de ERNST te bepalen worden de volgende classificaties gehanteerd: 
 
• Klein (1): geen / nauwelijks invloed op kwaliteit 

geen / nauwelijks invloed op tevredenheid cliënt/klant, medewerker, externe partij 
geen / nauwelijks letsel / ziekte, geen arts of ziekenhuisbezoek 
 

• Matig (2): negatieve invloed op kwaliteit, maar oplosbaar  
cliënt/klant, medewerker, externe partij is ontevreden 
niet blijvend letsel / ziekte maar wel arts of ziekenhuisbezoek 
 

• Groot (3): Ernstige invloed op kwaliteit en met blijvend negatieve invloed. 
cliënt zegt contract op, medewerker neemt ontslag, externe partij stopt 
Samenwerking 
Blijvend letsel / ziekte, fatale gevolgen / overlijden 

 
Aan de hand van de risico-matrix wordt bepaald op welke wijze met het risico wordt omgegaan. Een risico kan 
b.v. worden vermeden, overgedragen, verminderd of geaccepteerd. Maatregelen worden opgenomen in het 
verbeterregister. 
In geval van kritische risico's (categorie 6-9) dienen direct maatregelen te worden getroffen om het risico 
terug te brengen naar minimaal categorie 3-4. 
 
Maatregelen worden beheerd in het Verbeterregister. 
 
 
3.4 Periodieke evaluatie 
 
3.4.1 Evaluatie risico inventarisatie op strategisch niveau 
Zie voor evaluatie van de contextanalyse "Contextanalyse". 
 
3.4.2 Evaluatie risico inventarisatie op operationeel niveau 
De evaluatie van risico-inventarisaties en risicobeoordelingen wordt minimaal jaarlijks uitgevoerd of zoveel 
eerder indien daar aanleiding toe is (b.v. klachten, meldingen, wijzigingen in processen en werkwijzen). 
De evaluatie van het effect van de genomen maatregelen is onderdeel van het Verbeterregister. 
 
 
 
4. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Contextanalyse 
• Omgaan met wijzigingen 
• Corrigerende en preventieve maatregelen 
 
Rapportages 
• Contextanalyse 
• Risicobeoordeling operationeel 
• Verbeterregister 
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40 Personeelsmanagement 
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40.1 Personeelsmanagement 
 
 
1. Inleiding 
Dit proces beschrijft de wijze waarop binnen Stichting Gravenberch het personeelsmanagement wordt 
uitgevoerd. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Manager Zorg Inventarisatie personeelsbehoefte (capaciteit) 
Manager Zorg Vergewissen arbeidsverleden 
Bestuurder Vaststellen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Manager Zorg Vaststellen en bevorderen benodigde kennis en competenties in relatie tot de 

kwaliteit van de dienstverlening en het kwaliteitsmanagementsysteem 
Manager Zorg Werving, selectie en aanname medewerkers 
Zorg Coördinator Inwerken, begeleiding en beoordeling medewerkers 
HRM Beheren van personeelsdossiers 
Manager Zorg Preventiemedewerker: bewaking gezondheid, welzijn en veiligheid van 

medewerkers 
Zorg Coördinator Begeleiding en beoordeling stagiaires 

 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn per functie vastgelegd in een functiebeschrijving (zie 
Functiebeschrijvingen). 
Verder zijn verantwoordelijkheden in het kader van het kwaliteitssysteem vastgelegd in de 
procesbeschrijvingen in het digitaal kwaliteitshandboek. 
 
3.2 Werving en selectie 
 
3.2.1 Werving 
De Manager Zorg beoordeelt of er behoefte is aan uitbreiding (vervanging) van de personeelscapaciteit. 
Werving vindt plaats via advertenties, website en social media (website, facebook, LinkedIn, indeed). 
Daarnaast kunnen via de website open sollicitaties worden gestuurd. 
  
 
3.2.2 Selectie 
De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
 
De Zorg coördinator en de Manager Zorg voeren het 1e gesprek met de kandidaat: 
• Kennismaking + arbeidsvoorwaarden (i.g.v. loondienst). 
 
• Bij gebleken geschiktheid vindt een 2e gesprek plaats met de Bestuurder. 
 
• De definitieve arbeids en contract voorwaarden worden besproken in het 3e gesprek met de 

Bestuurder en de Manager Zorg. 
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Basis voor de selectiecriteria zijn de functiebeschrijvingen. De kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van 
de volgende selectiecriteria: 
• Opleiding 
• Representativiteit 
• Persoonlijke betrokkenheid 
• Ervaring binnen de doelgroep 
• Zelfstandig kunnen werken 
• Kunnen werken met de computer 
• Ervaring met het opstellen en werken met zorgplannen 
 
 
3.2.3 Vergewissen 
Voordat een medewerker wordt aangenomen vergewist Stichting Gravenberch zich van het (arbeids)verleden 
van de kandidaat. Dit gebeurt door: 
• Opvragen en checken (met schriftelijke toestemming van de kandidaat) van referenties. Datum, tijd 

en gesproken persoon worden genoteerd en bij aanname opgenomen in het personeelsdossier;( zie 
formulier Referentiecheck) 

• Controleren beroepsregisteraties (BIG-register). De registratienummers worden bij aanname 
opgenomen in het personeelsdossier; 

• VOG verklaring opvragen 
 
Indien uit bovenstaande controles blijkt dat de kandidaat mogelijk in het verleden gedrag heeft vertoond dat 
in de weg staat aan het verlenen van deskundige en veilige zorg, dan wordt navraag gedaan bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg. 
Indien aannemelijk is dat de kandidaat in het verleden gedrag heeft vertoond dat in de weg staat bij het 
verlenen van deskundige en veilige zorg dan wordt de sollicatieprocedure beëindigd door de Bestuurder / 
Manager Zorg. 
 
3.2.4 Aanname 
Bij gebleken geschiktheid wordt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aangeboden. Voordat de 
overeenkomst wordt ondertekend dienen de volgende zaken te zijn afgehandeld: 
• Origineel gezien; 
• Diploma’s en certificaten gekopieerd (origineel gezien); 
• VOG ( Uitzondering zie contracten) 
 
3.2.5 Personeelsdossier 
Voor elke medewerker wordt een personeelsdossier bijgehouden. 
Voor inzage door derden is vooraf schriftelijke toestemming van de medewerker nodig. 
 
Het personeelsdossier omvat: 
• Persoonlijke gegevens; 
• Functiebeschrijving; 
• Arbeidsovereenkomst; 
• Kopie diploma’s en certificaten; 
• Inwerkprogramma; 
• Verslagen van functioneringsgesprekken; 
• VOG; 
• Hepatitis B verklaring; (indien nodig) 
• Big Registratie / SKJ registratie 
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3.3 Inwerken 
Tijdens de inwerk- proefperiode wordt de medewerker geïnformeerd over: 
• De missie, visie en het beleid van de organisatie; 
• Taken en verantwoordelijkheden; 
• Gedragscode en werkinstructies voor medewerkers; 
• Relevante documenten uit het kwaliteitshandboek; 
• Het werken met het digitale zorgdossier; 
• Bereikbaarheid; 
 
 
Gedurende de inwerk - proefperiode loopt de medewerker, afhankelijk van de ervaring, een aantal keer mee 
met een ervaren medewerker. De inwerkperiode duurt 1 week. 
Tijdens de inwerk- proefperiode wordt met name gelet op de professionaliteit, zelfstandigheid, houding en 
bejegening richting de cliënt. Voor het einde van de inwerk,- proeftijdperiode vindt een functioneringsgesprek 
/ einde proeftijdgesprek plaats. 
  
 
3.4 Professioneel handelen 
 
3.4.1 Kennis en competenties 
De voor Stichting Gravenberch benodigde kennis en competenties zijn vastgelegd in Functiebeschrijvingen. De 
organisatie houdt een overzicht bij van de medewerkers, hun opleidingsniveau, gevolgde 
trainingen/opleidingen/certificaten en eventuele bevoegd en bekwaamheden. 
De opleidingsbehoefte wordt minimaal jaarlijks geïnventariseerd. Dit gebeurt door de Bestuurder, vanuit het 
perspectief van ontwikkelingen in de markt en sector en vanuit het perspectief van de medewerker, tijdens 
het functioneringsgesprek. Op basis van deze inventarisatie wordt jaarlijks vastgesteld of en welke 
opleidingen / (bij)scholingen gevolgd worden. 
 
 
3.4.2 Kennismanagement / - deling 
Voor de uitvoering van werkzaamheden en het realiseren van haar doelstellingen draagt 
Stichting Gravenberch zorg voor de aanwezigheid en beschikbaarheid van benodigde kennis, op de volgende 
wijze: 
• Organiseren van opleidingen; 
• Protocollen en werkinstructies; 
• Teamoverleg vormen; 
 
Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in de markt, sector en het vakgebied worden de 
volgende (externe) informatiebronnen bijgehouden: 
• Skipr 
• Zorgvisie 
• VNG 
• NZA 
• ZorgthuisNL 
 
3.4.3 Functioneringsgesprekken 
Het functioneringsgesprek vindt jaarlijks plaats. Tijdens het functioneringsgesprek komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
• Functioneren van de medewerker; 
• Opleidings- scholingsbehoefte; 
• Tevredenheid en eventuele signalen / klachten over het werk en de werkomstandigheden. 
De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een verslag, het verslag wordt opgenomen in het 
personeelsdossier. 
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3.4.4 Bevoegd- en bekwaamheid 
 
De organisatie voert minimaal jaarlijks een bevoegd- en bekwaamheidstoets uit (vanaf niveau 3 IG en hoger). 
De bevoegdheid van een medewerker wordt getoetst aan het in het bezit zijn van de benodigde diploma's en 
certificaten. Criteria bij de beoordeling van bekwaamheid zijn: 
 
• De medewerker werkt volgens vastgestelde protocollen; 
• Heeft de betreffende (voorbehouden) handelingen minimaal eenmaal in het laatste jaar uitgevoerd; 
• De medewerker acht zichzelf bekwaam om de (voorbehouden) handeling te verrichten (dit is 

vastgelegd); 
• Stichting Gravenberch acht de medewerker bekwaam om de (voorbehouden) handeling te verrichten; 
• De medewerker heeft een bekwaamheidstraining gevolgd in de afgelopen 2 jaar. 
 
De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de bekwaamheid. Indien een 
medewerker zich niet bekwaam voelt om een bepaalde (voorbehouden) handeling uit te voeren, dan wordt 
dit gemeld bij de zorg coördinator. In overleg wordt op dat moment een oplossing gezocht. 
 
3.5 Overig beleid 
 
3.5.1 Stagiaires 
Stage vindt plaats op basis van een stageovereenkomst. Op basis van een kennismakings- / sollicitatiegesprek 
worden de overeenkomsten met het opleidingsinstituut afgehandeld. 
Relevante documentatie wordt opgenomen in een personeelsdossier. Deze omvat: 
• Stageovereenkomst opleidingsinstituut; 
• Stageovereenkomst; 
• Kopie ID; 
• VOG verklaring 
Vanuit Stichting Gravenberch wordt een stagebegeleider aangewezen. 
Tussentijds vinden evaluatiegesprekken plaats met de stagebegeleider en met de stagedocent vanuit de 
opleiding. Bij de evaluatie wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren van het opleidingsinstituut. 
 
3.5.2 Medewerker betrokkenheid 
De organisatie heeft geen ondernemingsraad. Medewerkers worden betrokken bij het beleid en de 
organisatie via de overlegstructuur en de functioneringsgesprekken. 
 
3.5.3 Verzuim 
Personeel wordt bij indiensttreding op de hoogte gesteld van het ziekteverzuimbeleid en de beschikbaarheid 
van een arbodienst. In geval van ziekte wordt dit gemeld bij de Bestuurder. Afspraken hierover liggen vast in 
Regelement Ziekteverzuim. 
 
3.5.4 Bedrijfshulpverlening 
Binnen Stichting Gravenberch zijn Bhv’ers beschikbaar, waarbij er 1 altijd aanwezig is. Deze zijn 
verantwoordelijk voor het beheer van de RI&E en bijbehorende zaken (plattegrond, symbolen, BHV-training, 
brandblusser, etc.). 
  
 
3.6 Beëindiging en ontbinding 
Beëindiging en ontbinding van de arbeidsovereenkomst verloopt zoals is overeengekomen in de 
overeenkomst. Een ontslag aanvraag wordt altijd schriftelijk door de werkgever bevestigd. 
In geval van ontslag of vertrek van een medewerker wegens disfunctioneren dient hiervan melding te worden 
gedaan bij de IGJ. 
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4. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Communicatie 
• Functiebeschrijvingen 
 
Rapportages 
• Opleidingsplan 
 
Overige 
• Personeelsdossier 
• Registraties opleidingsniveau, gevolgde trainingen/opleidingen/certificaten, bevoegd en 

bekwaamheden 
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40.2 Functieomschrijvingen 
 
 
1. Inleiding 
Dit proces beschrijft de wijze waarop binnen Stichting Gravenberch de functieomschrijvingen worden 
vastgesteld en beschreven. 
 
 
2. Verantwoordelijkheden 

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Bestuurder Vaststellen functies binnen de organisatie. 
Manager Zorg Omschrijven van functies 
Bestuurder Beheer van functieomschrijvingen 

 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn per functie vastgelegd in een functiebeschrijving . 
Verder zijn verantwoordelijkheden in het kader van het kwaliteitssysteem vastgelegd in de 
procesbeschrijvingen in het digitaal kwaliteitshandboek. 
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40.3 Materialen en middelen 
 
 
1. Inleiding 
Dit proces beschrijft welke materialen en middelen zijn vastgesteld en ter beschikking gesteld voor het 
implementeren, onderhouden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de processen. Het 
gaat hierbij om de inkoop van materialen en middelen/diensten die kritisch zijn voor het implementeren, 
onderhouden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de processen. 
 
2. Verantwoordelijkheden 

Functionaris Verantwoordelijk voor 

Bestuurder Vaststellen en ter beschikking stellen van benodigde materalen en middelen. 

Bestuurder Bepalen welke materialen en middelen extern worden betrokken. 

Manager Zorg Beheer van de materialen en middelen, waaronder het bepalen of onderhoud 
en controle moeten worden uitgevoerd en het bewaken daarvan. 

 
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Vaststellen materialen en middelen 
De directie heeft de volgende materialen en middelen vastgesteld en ter beschikking gesteld: 
1. Kantoorruimte + inventaris; 
2. Bedrijfsauto’s; 
3. Ter beschikking gestelde middelen aan medewerkers; 
4. Automatisering; ( Digitaal Zorg Dossier, Digitaal Kwaliteit Handboek) 
5. Uitbesteding / inleen 
6. Kennis 
 
3.2 Beheer van materialen en middelen 
 
3.2.1 Kantoorruimte + inventaris 
 
• Om operationeel te blijven zijn er een aantal kantoorartikelen en promotieartikelen onmisbaar. 
• De Manager Zorg is verantwoordelijk voor het beheer van deze materialen en draagt zorg voor de 

aanwezigheid van voldoende materialen. 
• Het pand is voorzien van een alarminstallatie. Toegangsautorisaties en middelen tot het pand worden 

beheerd door de bestuurder . Medewerkers tekenen een sleutelovereenkomst. 
• Het pand is voorzien van de nodige brand- en blusmiddelen. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door 

een externe partij. De inkoopmanager bewaakt de tijdige uitvoering van controles. 
 
3.2.2 Bedrijfsauto’s 
 
• Enkele medewerkers hebben vanuit de organisatie een bedrijfsauto ter beschikking gekregen. 
Afspraken met de leasemaatschappij worden gemaakt door de Bestuurder van 
Stichting Gravenberch. 
• Vervoeren van cliënten in eigen of bedrijfsauto’s is toegestaan. Hiervoor heeft Stichting Gravenberch 
een inzittende verzekering afgesloten. 
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3.2.3 Ter beschikking gestelde materialen aan medewerkers 
Hieronder vallen o.a. de I-Pads, laptops, telefoons. Medewerkers tekenen hiervoor een overeenkomst. 
 
3.2.4 Automatisering 
Autorisaties en beveiliging zijn gecentraliseerd en worden beheerd door de bestuurder. Voor de back-up 
worden de reguliere standaarden gebruikt. 
 
3.2.5 Uitbesteding / inleen 
Stichting Gravenberch heeft de volgende processen uitbesteed: 
• Salarisadministratie 
• Arbodienst 
• Juridisch advies 
• Diverse huishoudelijke zaken (zoals onderhoud) 
• Aanbestedingen 
• Kwaliteitsbeheer 
 
3.2.6 Kennis 
De wijze waarop de organisatie kennis beheert en deelt is beschreven in Personeelsmanagement. 
 
 
3.3 Inkoop en leveranciersbeoordeling 
Inkoop, leveranciersselectie en –beoordeling vindt plaats volgens Inkoop en leveranciers. 
 
 
 
4. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Inkoop en leveranciers 
• Personeelsmanagement 
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40.4 Inkoop en leveranciers 
 
 
1. Inleiding 
Dit proces beschrijft de werkwijze rondom de selectie en beoordeling van leveranciers. Het gaat hierbij om de 
inkoop van materialen en middelen/diensten die kritisch zijn voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening 
en het implementeren, onderhouden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
bedrijfsprocessen van Stichting Gravenberch. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Bestuurder Inkopen van materialen en middelen/diensten 
Bestuurder / Manager Zorg Minimaal jaarlijks beoordelen leveranciers en verslaglegging daarvan 
Bestuurder / Manager Zorg Afstemmen met leveranciers in geval van afwijking van gestelde criteria 
Bestuurder Betaling en afhandeling facturen 

  

  
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Kwaliteit van kritische producten, diensten en uitbestede processen 
Stichting Gravenberch streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van ingekochte producten, diensten en 
uitbestede processen die kritisch (voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en het 
kwaliteitsmanagementsysteem). 
 
3.2 Selectie eisen product / dienst 
Voordat wordt overgegaan tot inkoop van een product of dienst, bepaalt de bestuurder aan welke kenmerken 
/ eisen het product of de dienst moet voldoen. Specifieke eisen worden vastgelegd in de 
Leveranciersbeoordeling. Indien relevant maakt de bestuurder eisen bekend bij de leverancier en daar waar 
nodig en mogelijk worden deze schriftelijk vastgelegd (b.v. in opdracht of overeenkomst). 
 
 
3.3 Selectie van leveranciers 
Bij de selectie van leveranciers stelt de bestuurder voorafgaand aan de inkoop vast aan welke eisen de 
leverancier moet voldoen. Voordat wordt overgegaan tot inkoop van producten of diensten voert de 
bestuurder een voorselectie uit. Deze bestaat uit o.a. naamsbekendheid van de leverancier, reputatie, etc. 
Algemene selectiecriteria zijn: 
• Kwaliteit 

Voldoet het geleverde aan de kwaliteitseisen? Hieronder zijn ook begrepen "betrouwbaarheid" en 
"vakbekwaamheid". 

• Prijs 
Is de prijs concurrerend? Is de verhouding prijs-kwaliteit akkoord? 

• Levertijd 
Worden afspraken tijdig nagekomen? Is de snelheid en flexibiliteit bij leveringen akkoord (ook 
spoedopdrachten)? 

• Service 
Is het advies bij specifieke problemen afdoende? Is de snelheid van probleem oplossingen naar 
tevredenheid? 
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Daarnaast kunnen specifieke eisen gelden, afhankelijk van het product of de dienst. Deze worden vastgelegd 
in de Leveranciersbeoordeling. Indien relevant worden specifieke eisen opgenomen in de 
opdrachtverstrekking of in een overeenkomst met de leverancier. 
 
3.4 Ontvangstcontrole 
Op het moment dat een product of dienst is geleverd, controleert / beoordeelt de verantwoordelijke of is 
voldaan aan de vooraf gestelde eisen. Indien dit niet het geval is wordt contact opgenomen met de 
betreffende leverancier. Totdat de tekortkomingen zijn hersteld of tijdelijke maatregelen zijn 
getroffen om eventuele nadelen / risico’s en schade aan de cliënt, het bedrijf en het 
kwaliteitsmanagementsysteem op te heffen, wordt het product of de dienst niet geaccepteerd. 
 
3.5 Beoordeling van leveranciers 
De producten, diensten en leveranciers worden minimaal éénmaal per jaar beoordeeld op basis van de 
hierboven vastgestelde selectie- en beoordelingscriteria, geregistreerde afwijkingen en opmerkingen (zie 
Leveranciersbeoordeling). 
Bij voortdurende of ernstige afwijking van de gestelde criteria kan de bestuurder besluiten tot het beëindigen 
van de samenwerkingsovereenkomst met de leverancier. Vanaf dat moment is inkoop van producten en/of 
diensten of uitbesteding niet langer toegestaan. Dit wordt geregistreerd in de Leveranciersbeoordeling. 
 
3.6 Inkoopbevoegdheden en factuurafhandeling 
De bestuurder heeft / hebben onbeperkte inkoopbevoegdheid, mits passend binnen de statuten van de 
organisatie. 
De bestuurder controleert facturen aan de hand van afleverbonnen / overeenkomsten en is verantwoordelijk 
voor de afhandeling van facturen. 
  
 
3.7 Analyse en verbetering 
De uitkomsten van de leveranciersbeoordelingen worden meegenomen in de Managementreview. 
 
 
 
4. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Materialen en middelen 
• Beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem 
 
Rapportages 
• Leveranciersbeoordeling 
• Managementreview 
  



 

 
 

 

Kwaliteitshandboek September 2022 v.01 

   

 

40.5 Communicatie 
 
1. Interne communicatie 
 
Binnen Stichting Gravenberch wordt binnen de overlegstructuur met medewerkers gecommuniceerd over 
• Cliëntbesprekingen en casuïstiekbespreking ; 
• Afstemming werkafspraken en bespreking risico’s; 
• Verbeterpunten; 
• Cliënttevredenheid; 
• Meldingen en veilig melden; 
• Uitwisselen ervaring en kennis, ontwikkelingen; 
• Beleid en doelstellingen van de organisatie. 
 
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens het teamoverleg. 
 

Overlegvorm Frequentie Deelnemers Notulen? Beslissingsbevoegd 

Directie overleg Maandelijks Directie Ja Bestuurder/ Manager 
bedrijfsvoering 

Management overleg Wekelijks Bestuur/Manager Ja Bestuurder / Manager 
Zorg 

Werkoverleg medewerkers Wekelijks BG/BI/VP/PV Ja Zorg coördinator / 
Manager Zorg 

 
Afstemming van relevante beleidsaspecten met cliënten vindt plaats volgens het reglement 
Cliëntenraad. 
 
2. Externe Communicatie 
Afhankelijk van de aard van de samenwerking met betrokken professionals / organisaties / gemeenten, vindt 
Multidisciplinair overleg (MDO) of afstemmingoverleg plaats. 
 
 
3. Referenties 
 
Digitaal Kwaliteitshandboek 
• Cliënttevredenheid 
 
Overige 
• Verslagen / notulen 
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50.1 Primair Proces Stichting Gravenberch 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Dit proces beschrijft het primaire proces van Stichting Gravenberch en alle bijbehorende zaken. 
 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijkheden 
Manager Zorg Beoordelen van de zorgvraag en de acceptatie daarvan 
Manager Zorg Voeren intakegesprek met de cliënt + verslaglegging 
Manager Zorg Opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan 
Zorg verlenend personeel Verlenen van de zorg 
Manager Zorg Beoordelen en bewaken inhoud zorgdossier 
Manager Zorg Voeren evaluatiegesprekken met de cliënt 
Manager Zorg Rapporteren uitkomsten cliëntevaluaties 
Manager Zorg Beoordelen uitkomsten cliëntevaluaties die relevant zijn voor de 

organisatie en de uitvoering van de zorg 
Planning Planning zorg / opstellen werkroosters 
Bestuurder Factureren en beheren van debiteuren 

 
 
3. Beschrijving procedure 
 
Om als professional zorg te kunnen verlenen stellen beroepsverenigingen eisen. Het gaat hier om eisen op het 
terrein van herregistratie, werkervaring en bij/nascholing en eisen ten aanzien van deelname aan 
supervisie/intervisie/kwaliteitsvisitatie. 
 
Aanmelding/Intake 
 
Start 
De hulpvraag van een potentiële cliënt komt via verschillende kanalen binnen: doorverwijzing van de 
gemeentes, welzijnsinstellingen, partner cliënt, cliënt zelf, mond- op-mond reclame, familie, netwerk en het 
inloopspreekuur in de wijk van Stichting Gravenberch zijn veel voorkomende routes. 
 
Tafelgesprek 
Er wordt een afspraak gemaakt met de cliënt door een collega maatschappelijke ondersteuning of door 
iemand van Stichting Gravenberch. Het doel van het gesprek is om de hulpvraag te verhelderen. Tijdens het 
tafelgesprek leggen we algemene gegevens én hulpvraag vast. Een tafelgesprek kan thuis plaatsvinden. 
 
Indicatiestelling 
Voordat gestart kan worden met de dienstverlening is een indicatie nodig. Het wijkteam van de gemeente of 
het CIZ en verzekeraars voor de functies persoonlijke verzorging en verpleging voert deze indicatie uit. 
Bij een positieve indicatie kan de dienstverlening starten, indien gekozen wordt voor Stichting Gravenberch 
én wanneer de hulpvraag past binnen de dienstverlening van Stichting Gravenberch. Wij begeleiden dan deze 
cliënt zelf verder. De dienstverlening van Stichting Gravenberch omvat ambulante begeleiding, dagbesteding, 
verpleging, persoonlijke verzorging , maatschappelijke ondersteuning en/of hulp bij de huishouding. Wanneer 
dat niet het geval is dan verwijzen wij hem door naar derden. 
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Bij een negatieve indicatie kan er geen dienstverlening worden geboden die door de gemeente of het 
Zorgkantoor vergoed wordt. 
 
In het tafelgesprek geeft u aan: 

· Hoe uw praktijk met de privacy van de patiënt/cliënt omgaat ten aanzien van het delen van uw 
gegevens met andere begeleiders, ten aanzien van situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk 
doorbroken kan worden (bijvoorbeeld conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of 
huiselijk geweld, materiële controle); 

· welke instrumenten/methoden uw praktijk gebruikt om de voortgang van de behandeling te 
monitoren; 

· hoe uw praktijk de tevredenheid van patiënt/cliënten meet; 
· welke tarieven uw praktijk hanteert; 
· hoe uw praktijk omgaat met niet nagekomen afspraken (no show); 
· hoe de vergoeding van de behandeling plaatsvindt; 
· met welke zorgverzekeraars uw praktijk een contract heeft en wat dit betekent voor eventuele 

wachttijden en vergoeding van de behandeling; 
· waar de patiënt/cliënt terecht kan met klachten over de behandeling of begeleider. 

 
Begeleiding na de positieve indicatiestelling 
Stichting Gravenberch start met een intake waarbij de hulpvraag van de cliënt verdiept wordt. Het gaat dan 
om het verzamelen van de algemene informatie, de hulpvraag, de gezondheid van de cliënt en het in kaart 
brengen van het sociale netwerk, zodat wij een integraal beeld hebben van cliënt met zijn hulpvraag en 
omgeving. 
Stichting Gravenberch stelt een begeleidingsplan (ondersteuningsplan) op voor de cliënt. 
Stichting Gravenberch start met het aanleggen van het zorgdossier. Wij kijken welke interculturele 
hulpverlener het beste bij de cliënt past, gezien de eigen achtergrond, leeftijd, leefstijl en leersituatie. De 
zorgverlener gaat vervolgens aan de slag met de cliënt en maakt een zorgplan (ondersteuningsplan) met 
doelen en mijlpalen. 
 
De zorgverlener start met de begeleiding 
De voortgang monitoren we door doelen, resultaten, belemmeringen, incidenten, aandachtspunten en 
verbeterpunten schriftelijk vast te leggen. Bij incidenten evalueren wij meteen over de achtergrond hiervan 
en hoe we dat in het vervolg kunnen voorkomen. 
De zorgverlener verantwoordt dit bij gemeente en/of Zorgkantoor. 
Het uiteindelijk doel van behandelingen is zoveel mogelijk in lijn met de zelfredzaamheidsmatrix, meer zelf de 
regie krijgen in de dagelijkse bezigheden. 
 
Voortgangsbewaking cliënt / Evaluatiemomenten 
Stichting Gravenberch evalueert een keer per half jaar om te beoordelen of ze efficiënt en effectief te werk is 
gegaan. 
 
Beëindiging van de begeleiding 
betreffen en op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Stichting Gravenberch kan worden 
verlangd. Het weigeren of stopzetten van zorg kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties plaatsvinden. Het 
vereist een zorgvuldig doorlopen van de procedure, waarbij Stichting Gravenberch zich actief inspant om 
oplossingen te vinden. Stichting Gravenberch hanteert een procedure zorgweigering en zorgbeëindiging. 
Stichting Gravenberch blijft verantwoordelijk totdat er een passende oplossing is gevonden. 
In het geval het contract ten einde loopt en (langdurige) begeleiding nog wel noodzakelijk is, wordt een 
herindicatie aangevraagd, zodat continuering van het contract en dus van de begeleiding mogelijk is. 
 
Individueel Zorgplan 
Het zorgplan is een set van afspraken tussen cliënt en (regie)begeleider over zorg en zelfmanagement. Het 
vormt feitelijk de uitwerking van de begeleidingsovereenkomst in termen van doelen en middelen. De 
afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de cliënt en diens naasten. 
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Het opstellen, uitvoeren, monitoren en bijstellen van een zorgplan verloopt in een cyclus met vier fases en 
acht vragen (analoog aan de PDCA cyclus). Het gaat steeds om het gezamenlijk zoeken naar een antwoord op 
de vragen en het gezamenlijk besluiten over de uitkomsten van de fases. De fases en de vragen zijn: 
 
Diagnose als hypothese (wat is je probleem en welke hulp heb je hierbij nodig) 
Het gaat om het verkennen van de zorgvraag, de problemen in de situationele context en het verhelderen van 
factoren en processen in termen van kwetsbaarheden en weerbaarheden. Het resultaat is een blauwdruk van 
de situatie van cliënt als persoonlijk verhaal met hypotheses over de aanpak van zorg en begeleiding. 
 
Indicatie met zorgplan (wat wil je bereiken en wat pakken we aan) 
Het gaat om het inventariseren van wensen en behoeften van cliënt en naasten inclusief draagkracht en 
draaglast en het indiceren van behandelmogelijkheden met voor- en nadelen. Het resultaat is een integraal 
zorgplan met doelen en middelen inclusief bijdragen van de cliënt en diens naasten. 
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Interventie met effect (wat voeren we uit en wat is het resultaat) 
Het gaat om het organiseren van het zorgnetwerk van professionals en mantelzorgers rondom de cliënt en 
het uitvoeren van de maatregelen en de interventies uit het zorgplan. Het resultaat is het bepalen van het 
effect van de activiteiten door het monitoren van de uitkomsten van de interventies. 
 
Evaluatie als reflectie (wat is ons oordeel en hoe gaan we verder) 
Het gaat om het beoordelen van de resultaten van de interventies als feitelijke uitkomst van de zorg in het 
licht van de doelen uit het zorgplan als wenselijke uitkomst van de zorg. Het resultaat is een besluit over de 
voortgang van de zorg, het aanpassen van de interventie of het herzien van de zorgvraag. 
 
Het proces kan gezien worden als een iteratieve cyclus, waarbij de indicatiefase als scharnier tussen de 
diagnostische cyclus en de begeleidingscyclus fungeert en de evaluatiefase voor feedback zorgt. 
 
Afhankelijk van de klachten en de problemen en de wensen en de behoeften van de cliënt en diens naasten 
worden in het zorgplan door de cliënt en de (regie)begeleider gezamenlijk de begeleidingsdoelen en de 
begeleidingsaanpak geformuleerd. De nadruk in het zorgplan ligt op het herstel van de gezondheid als het 
vermogen aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, mentale en sociale omstandigheden 
van het leven alsmede het functioneren en het participeren van de cliënt. Het zorgplan beschrijft de aard van 
de problematiek, de mate van lijdensdruk en disfunctioneren, de situationele context, de hulpvraag van de 
cliënt en diens naasten, de persoonlijke begeleidingsdoelen, de bijdragen van de cliënt en diens naasten, de 
professionele interventies, de inzet van het welzijnsdomein, et cetera. Tevens bevat het zorgplan afspraken 
over het contact met de regiebegeleider, het aanspreekpunt voor de naasten, het monitoren van de 
voortgang en het evalueren van de resultaten van het zorgplan. 
 
Tijdens het opstellen van het zorgplan moeten een aantal zaken aan de orde komen. Ten eerste gaat het om 
de kwestie van afwachten, begeleiden of verwijzen. Afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag kan het 
een optie zijn om tijdelijk af te wachten. Verder kan het raadzaam zijn in het licht van de deskundigheid van 
de regiebegeleider om de cliënt te verwijzen. Ten tweede gaat het om het kiezen van interventies in het licht 
van de waarden en de voorkeuren van de cliënt. Om de cliënt te helpen bij het maken van keuzes kunnen de 
drie vragen (wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de voor/nadelen en wat betekent dit voor mij) een 
hulpmiddel vormen. Het is belangrijk te beseffen dat specifieke interventies zoals intensieve deeltijd vanuit 
professioneel oogpunt gewenst kunnen zijn doch vanuit persoonlijk oogpunt afgewezen kunnen worden 
(bijvoorbeeld combineren met werk of therapie moe). Het gaat om interventies die passen in het leven van de 
cliënt waarbij diens voorkeur uiteindelijk de doorslag geeft. 
 
Vragen bij kiezen voor begeleiden: Kunnen we tijdelijk afwachten, kan er zinvol worden begeleid, kunnen we 
effectief verwijzen? 
 
Vragen bij kiezen van interventies: Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de voor/nadelen van de interventies, 
wat betekent dit voor mij? 
  
Het is belangrijk om de naasten voor zover mogelijk en wenselijk te betrekken in het proces van het opstellen 
en het uitvoeren van het zorgplan, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden in hun rol als zorgvrager 
en hun rol als (niet-professioneel) ondersteuner. Een aanzienlijk deel van de ziektelast en de hulpvraag van de 
cliënt wordt in de praktijk vaak gedragen door diens naasten. De situatie kan voor de naasten te zwaar 
worden, zodat ze overbelast raken. Verder kan hun gedrag (positieve dan wel negatieve) invloed hebben op 
de ziektelast en de hulpvraag van de cliënt. Het is belangrijk om naasten in beginsel als partner in de zorg te 
zien en ze steun te bieden en een rol te geven in het zorgplan van de cliënt. Verdere informatie over het 
betrekken en het steunen van naasten staat in de generieke module Samenwerking en ondersteuning 
naasten. 
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Het zorgplan is uiteindelijk gericht op het bevorderen van het zelfmanagement en de zelfredzaamheid van de 
cliënt. Derhalve is het belangrijk om vast te stellen wat de cliënt zelf kan doen en welke steun de cliënt hierbij 
nodig heeft. Het kan gaan om het omgaan met de effecten van de problemen op het leven dan wel het 
inpassen van de gevolgen van de problemen in het leven. De persoonlijke keuzes van de cliënt vormen het 
uitgangspunt voor zelfredzaamheid en zelfmanagement. 
 
Continuïteit van zorg 
Natuurlijk is de kwaliteit van zorg voor de cliënt van belang, maar minstens zo belangrijk is dat de continuïteit 
van die zorg ook is geregeld. 
Continuïteit is zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Continuïteit betekent 
eigenlijk ononderbroken samenhang. 
Stichting Gravenberch is zich zeer bewust dat het waarborgen van zorgverlening moeten gelden voor alle 
belangrijke functies binnen de organisatie. In het geval van uitval kunnen de werkzaamheden direct door een 
collega worden overgenomen. 
 
Digitaal Zorgdossier 
 
Voor elke cliënt wordt een Digitaal ZorgDossier bijgehouden. Het Digitaal ZorgDossier is toegankelijk voor de 
cliënt, de organisatie en eventueel andere gemachtigden. 
 
In het zorgdossier zijn voor de zorgverlening relevante gegevens opgenomen, o.a.: 
• Persoonlijke gegevens van cliënt en contactpersoon en eventuele afspraken met en betrokkenheid 

van mantelzorgers / familie / relaties; 
• Contactgegevens van de contactpersoon; 
• Zorgovereenkomst; 
• Zorgplan; 
• Van toepassing zijnde protocollen; 
• AMO van de apotheek en een medicatie aftekenlijst (indien van toepassing); 
• Rapportages van de geleverde zorg; 
• Evaluaties (resultaten); 
• Meldingsformulier;( MIC en MIM ) 
• Betrokken disciplines: overzicht hulpverlening ketenpartners 
 
 
4. Referenties 
 
Kwaliteitshandboek 
• Personeelsmanagement 
• Corrigeren en verbeteren 
• Meldingen 
 
Rapportages 
• Managementreview 
• Risico Inventarisatie Processen 
 
Overige 
• Digitaal ZorgDossier 
• Intakeformulier 
• Medicatiebeleid 
• Gedragscode 
• Klachtenreglement 
• Privacyreglement 
• Vrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen 
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60.0 Managementinformatie 
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60.1 Managementinformatie 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit proces is beschreven op welke wijze de bestuurder van Stichting Gravenberch gebruik maakt van 
managementinformatie / indicatoren om te kunnen sturen op prestaties en (uitkomsten) van processen. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk heden 
Bestuurder Vaststellen van indicatoren voor het meten en bewaken van processen en resultaten 
Bestuurder Periodiek meten en beoordelen van uitkomsten van metingen en monitoring 
Bestuurder Op basis van de uitkomsten van beoordelingen bepalen van corrigerende en 

preventieve maatregelen 
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Vaststellen indicatoren 
De Bestuurder stelt jaarlijks managementinformatie vast om inzicht te krijgen in de prestaties van de Stichting 
Gravenberch en daarop te sturen (zie Managementinformatie). 
 
De indicatoren kunnen worden vastgesteld in het kader van: 
• Beleid en doelstellingen; 
• Bewaken en meten van (uitkomsten van) processen; 
• Risicobeoordelingen; 
• Overige metingen. 
 
3.2 Beoordeling indicatoren 
De Bestuurder beoordeelt elk half jaar aan de hand van de vastgestelde indicatoren of wordt voldaan aan de 
gestelde normen. 
Indien nodig worden preventieve / corrigerende maatregelen genomen (zie Corrigeren en verbeteren). 
 
 
4. Referenties  
 
Kwaliteitshandboek 
• Corrigeren en verbeteren 
• Managementreview 
 
 
Rapportages 
• Managementinformatie 
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60.2 Cliënttevredenheid 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit proces is beschreven op welke manier de behoeften en verwachtingen van cliënten worden bepaald, 
vastgelegd en beheerd. Dit met als doel te kunnen voldoen aan behoeften en verwachtingen van cliënten en 
klanten en de kwaliteit van de zorgverlening continu te verbeteren. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Manager Zorg Beheren en evalueren van wensen en behoeften van cliënten 
Bestuurder Beleid en doelstellingen afstemmen op wensen en behoeften van cliënten 

 
 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Cliënten en stakeholders 
In proces Contextanalyse is beschreven op welke wijze de organisatie rekening houdt met de eisen en 
verwachtingen van stakeholders. Het gaat dan met name om eisen en verwachtingen die invloed kunnen 
hebben op het vermogen van de organisatie om te voldoen aan de eisen van de cliënt (en wet- en 
regelgeving). 
 
3.2 Cliënttevredenheid 
 
 Overeengekomen eisen en wensen 
Voorafgaand aan en tijdens de zorgverlening wordt de cliënt mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de 
zorgverlening. De voorwaarden en de wensen van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening worden 
besproken. Deze worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en het zorgplan (zie Uitvoeringsprocessen). 
 
 Evaluatie en afstemming van de zorgverlening 
Evaluatie van de zorgverlening vindt plaats zoals beschreven in de Uitvoeringsprocessen. Het voldoen aan de 
wensen en behoeften van de cliënt is een vast onderdeel van de evaluaties. 
 
 Meten cliënttevredenheid 
Stichting Gravenberch voert jaarlijks in eigen beheer een cliëntevaluatie uit op de algehele zorgverlening. De 
uitkomsten van deze evaluaties worden gebruikt als managementinformatie t.a.v. de cliënttevredenheid. De 
organisatie houdt daarnaast elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een 
onafhankelijk bureau. 
 
3.3 Medezeggenschap 
Naast de individuele afstemming van de behoefte, verwachtingen en zorg biedt Stichting Gravenberch de 
mogelijkheid aan cliënten om zitting te nemen in een cliëntenraad (zie reglement Cliëntenraad). 
  
3.4 Melding en registratie van tekortkomingen en klachten 
Melding en registratie van signalen, tekortkomingen en klachten in relatie tot cliënten en cliënttevredenheid 
worden geregistreerd en afgehandeld volgens Meldingen. 
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3.5 Analyse en verbetering cliënt- en klanttevredenheid 
De uitkomsten van cliënt tevredenheid n.a.v. metingen, evaluaties, meldingen, overleg etc. worden periodiek 
geanalyseerd en beoordeeld (zie Managementreview). Op basis van de analyses bepaalt de bestuurder of 
maatregelen moeten worden genomen (zie proces Corrigeren en verbeteren). 
 
 
4. Referenties  
 
Kwaliteitshandboek 
• Uitvoeringsprocessen 
• Meldingen 
• Beoordeling van het managementsysteem 
• Corrigeren en verbeteren 
 
Rapportages 
• Managementreview 
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60.3 Meldingen 
 
1. Inleiding 
 
Dit proces beschrijft de wijze waarop wordt omgegaan binnen Stichting Gravenberch met afwijkende 
zorgverlening. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Medewerkers Signaleren en melden van (bijna-)incidenten 
Manager Zorg Bepalen van de correcties en corrigerende maatregelen na de melding 
Manager Zorg Evaluaties en analyses van de meldingen uitvoeren en meenemen in de 

managementreview 
Aandachtfunctionaris Het afhandelen van alle meldingen die binnen komen en het melden van 

calamiteiten aan de toezichthouder WMO. 
 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1 Definitie van melding 
Er is sprake van een melding indien zich een afwijking in de zorgverlening voordoet. Hieronder wordt in elk 
geval verstaan: 
• Signalen van onvrede en (officiële) klachten van cliënten; 
• (bijna) incidenten en gevaarlijke situaties cliënt; 
• (bijna) incidenten en gevaarlijke situaties medewerker (o.a. agressie cliënt); 
• Overige meldingen (o.a. verbetermogelijkheden processen). 
 
3.2 Veilig melden 
Een "veilige meldingscultuur" is cruciaal voor een effectief meldingen systeem. Met name voor het melden 
van klachten en (bijna)incidenten is het van belang dat medewerkers er bewust van worden gemaakt dat het 
systeem niet bedoeld is om maatregelen te treffen richting de individuele melder. Tijdens de inwerkperiode 
en de werkoverleggen wordt dit benadrukt door de bestuurder. 
 
3.3 Signalen van onvrede en klachten cliënten 
Het proces van melden en afhandelen van klachten start vanaf het moment waarop de cliënt uitingen doet / 
signalen afgeeft van onvrede. Het proces is afgerond op het moment dat is vastgesteld dat de klacht naar 
tevredenheid is afgehandeld. 
 
Bij onvrede en klachten is de betrokken medewerker in eerste instantie het eerste aanspreekpunt. Indien de 
cliënt geen gesprek met de medewerker wenst of indien door het gesprek de onvrede niet kan worden 
weggenomen, kan de cliënt rechtstreeks contact met de bestuurder opnemen. 
 
Indien de klacht niet in onderling overleg met de bestuurder kan worden opgelost, of indien de cliënt dat 
wenst, kan de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie (WKKGZ). 
Cliënten worden tijdens de intake geïnformeerd over het klachtenreglement / de klachtenprocedure 
  
 
(zie Uitvoeringsprocessen). 
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3.4 Melding en registratie (bijna) incidenten cliënten 
In geval van een incident met een cliënt dient de Manager Zorg direct op de hoogte te worden gesteld. 
Daarnaast dient de medewerker het incident te rapporteren in het cliëntendossier. 
De Manager Zorg stemt met de medewerker af welke maatregelen worden genomen en neemt de melding 
verder in behandeling. Registratie vindt plaats op het meldingen formulier of via het Digitaal ZorgDossier. 
 
Hierbij geldt als meldingscriterium: 
 
"Ieder incident al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, bij onderzoek, behandeling, 
verpleging of verzorging van de cliënt, dat tot een schadelijk gevolg, zowel fysiek als psychisch, van de cliënt 
heeft geleid, dan wel naar algemene ervaringsregels tot schadelijk gevolg had kunnen leiden, indien dit niet 
was voorkomen door een toevallige gebeurtenis, of door een tevoren gepland ingrijpen." 
 
Indien de melding een calamiteit betreft, zoals gedefinieerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zal 
deze door de Bestuurder direct aan hen gemeld worden. Indien nodig zet het bestuur de melding door naar 
de toezichthouder WMO. 
 
Hierbij geldt als meldingscriterium: 
 
"Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of een ernstig 
schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid, optredend bij een (para)medische, verpleegkundige of 
verzorgende handeling of bij de toepassing van een product of apparaat in de gezondheidszorg dan wel 
voortkomend uit een manco in een voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat 
toepassing vindt in de gezondheidszorg." 
 
Verder dient altijd melding te worden gemaakt van geweld in de zorgrelatie 
 
Contactpersonen worden altijd op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een incident zoals hierboven 
omschreven. 
 
3.5 Meldingen huiselijk geweld of kindermishandeling 
Onder de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht valt ook het melden van 
ouderenmishandeling. Het stappenplan van de GGD Haaglanden en Veilig Thuis richt zich op professionals die 
met ouderen werken. Het stappenplan bestaat uit een overzichtelijk schema dat de professional naar juiste 
actie leidt. Het document beschrijft daarnaast aanbevelingen uit de Leidraad Veilige zorgrelatie. Stichting 
Gravenberch maakt gebruik van dit stappenplan. 
 
 
3.6 (Bijna) incidenten en als onveilig ervaren situaties voor medewerkers (MIM) 
Op grond van de Arbowet heeft de werkgever de volgende meldings- en registratieplicht: 
  
• ernstige ongevallen die werknemers tijdens hun arbeid zijn overkomen, moeten worden gemeld bij de 

Arbeidsinspectie. Arbeidsongevallen moeten gemeld worden als zij de dood, een ziekenhuisopname 
of blijvend letsel tot gevolg hebben; 

• alle ongevallen die tot meer dan drie dagen ziekteverzuim leiden, dienen te worden geregistreerd 
door de werkgever. 

 
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het direct melden van (bijna) incidenten en gevaarlijke situaties. 
 
3.7 Verlies, schade of diefstal van eigendommen 
Stichting Gravenberch heeft een bedrijf aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
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3.8 Afhandeling van meldingen 
Meldingen worden in behandeling genomen door de Manager Zorg. Registratie vindt plaats op het Meldingen 
formulier. Indien de melding binnenkomt via het Digitaal ZorgDossier krijgt tevens de Manager Zorg een 
melding die deze ook zal registreren in het Digitaal ZorgDossier en verder zal afhandelen. De wijze van 
verdere afhandeling staat beschreven in Corrigeren en verbeteren. 
 
3.9 Analyse en verbetering 
Minimaal jaarlijks analyseert de bestuurder alle meldingen. Resultaten worden meegenomen in de 
Managementreview. 
 
 
4. Referenties  
 
Kwaliteitshandboek 
• Beoordeling van het managementsysteem 
• Corrigeren en verbeteren 
 
Rapportages 
• Managementreview 
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60.4  Audits 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit proces is de werkwijze beschreven t.a.v. het uitvoeren van interne en externe audits. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Interne auditor Organiseren van interne en externe audits op alle onderdelen van het 

kwaliteitsmanagementsysteem 
Interne auditor Informeren medewerkers over interne en externe audits 
Interne auditor Uitvoeren van interne audits 
Interne auditor Opstellen interne auditrapportage met vermelding van bevindingen en 

geconstateerde tekortkomingen 
Interne auditor Advisering bestuurder t.a.v. verbetermogelijkheden en corrigerende en 

preventieve maatregelen 
Manager Zorg Vaststellen verbetervoorstellen, corrigerende en preventieve maatregelen 

n.a.v. interne en externe audits 
 
 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Auditplanning 
Elk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt minimaal eenmaal per jaar geaudit volgens de 
Auditplanning. 
 
De Manager Zorg kan tussentijds een interne audit plannen, o.a.: 
• indien bepaalde onderdelen belangrijke kwaliteitsproblemen of risico's opleveren; 
• n.a.v. van meldingen / klachten; 
• n.a.v. de bestuurder beoordeling / managementreview; 
• om te toetsen of corrigerende en preventieve maatregelen gewenste effect hebben; 
• om de effectiviteit en toepassing van nieuwe werkwijzen te toetsen 
 
3.2 Uitvoering interne audit 
De interne audit wordt periodiek uitgevoerd door een adviesbureau of, indien mogelijk, door één of 
meerdere personen vanuit de organisatie die geen directe verantwoordelijkheid hebben voor het te auditen 
onderdeel. Deze auditoren zijn door middel van opleiding/ervaring gekwalificeerd om de interne audit uit te 
voeren. 
 
De Manager Zorg benoemt de interne auditoren aan de hand van de volgende criteria: 
• Kennis en inzicht in het kwaliteitssysteem; 
• Onafhankelijkheid (objectiviteit en onpartijdigheid); 
• Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 
 
Tijdens de audit wordt getoetst of aan alle eisen van het certificatieschema wordt voldaan, of alle onderdelen 
van het kwaliteitsmanagementsysteem steeds worden toegepast en of aan de eisen die  
Stichting Gravenberch zelf heeft gesteld wordt voldaan. Daarbij wordt gecontroleerd of de in het 
kwaliteitshandboek opgenomen procedures en regelingen voldoen aan de gestelde eisen. Tot slot wordt 
getoetst of de operationele werkwijze overeenkomt met de in het kwaliteitshandboek beschreven werkwijze. 
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3.3 Verslaglegging 
Na afloop van de interne audit wordt door de interne auditor een auditrapportage opgesteld. Uit de 
auditrapportage en, indien van toepassing, uit de auditchecklist moet blijken welke onderdelen zijn geaudit, 
welke medewerkers geïnterviewd zijn (inclusief activiteiten), welk bewijsmateriaal is aangetroffen en welke 
conclusies er getrokken kunnen worden betreffende het geaudite onderdeel. 
 
Indien er afwijkingen of tekortkomingen zijn geconstateerd worden deze, na terugkoppeling met de 
betrokkenen, in de auditrapportage opgenomen. De interne auditor brengt in de interne auditrapportage (of 
als bijlage) advies uit ten aanzien van te nemen corrigerende of preventieve maatregelen en mogelijke 
maatregelen ter verbetering. 
 
3.4 Externe audits 
De externe audit vindt plaats door een, door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde, certificerende 
instelling. Over het algemeen worden door de auditor van de certificerende instelling de volgende aspecten 
beoordeeld: 
• Zijn alle normen aantoonbaar geregeld? 
• Zijn de normen effectief operationeel? 
 
Voorafgaand aan de externe audit wordt een auditprogramma opgesteld door de externe auditor in 
samenspraak met de Manager Zorg. 
 
Vervolgens treft de Manager Zorg voorbereidende werkzaamheden waaronder: 
• Het informeren van de medewerkers; 
• Inplannen van te interviewen medewerkers; 
• Gereedmaken van door de externe auditor opgevraagde documentatie (let op schriftelijke 
toestemmingsverklaringen voor inzage in dossiers). 
De auditor van de certificerende instelling stelt na afloop van de externe audit een auditrapportage op en 
verstrekt deze aan de bestuurder. De eventuele aandachtspunten of tekortkomingen worden conform nadere 
afspraken met de auditor afgehandeld. 
 
3.5 Opvolging aandachtspunten en/of tekortkomingen 
De Manager Zorg stelt vast welke corrigerende, preventieve of verbetermaatregelen worden genomen naar 
aanleiding van interne en externe audits (zie Corrigeren en verbeteren). Hierbij wordt rekening gehouden met 
het door de interne auditoren uitgebrachte adviezen en de met de externe auditor gemaakte afspraken. 
Tevens kan de bestuurder bepalen dat een tussentijdse interne audit dient te worden uitgevoerd om te 
beoordelen of de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. 
 
3.6 Analyse en verbetering 
De resultaten uit zowel de interne als de externe audit worden meegenomen in Managementreview (zie 
Beoordeling van het managementsysteem). 
  
4. Referenties 
 
Kwaliteitshandboek 
• Beoordeling van het managementsysteem 
• Corrigeren en verbeteren 
 
Rapportages 
• Interne auditrapportage 
• Externe auditrapportage 
• Managementreview 
• Auditplanning 
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60.5  Beoordeling van het managementsysteem 
 
 
 
1. Inleiding 
In dit proces wordt beschreven op welke wijze het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Gravenberch 
wordt beoordeeld en hoe wordt gestreefd naar continue verbetering. Dit met als doel te bewerkstelligen dat 
het managementsysteem voortdurend geschikt, passend en doeltreffend is. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk heden 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Meten en analyseren van gegevens om de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening en de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem te 
kunnen beoordelen. 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem op voortdurende 
geschiktheid, passendheid en doeltreffendheid 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Bepalen mogelijkheden en noodzaak tot verbetering of wijziging van het 
kwaliteitsmanagementsysteem 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Bepalen potentiële toekomstige afwijkingen en vaststellen oorzaken 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Nemen van preventieve en corrigerende maatregelen daar waar nodig 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Vastleggen van de resultaten van de beoordeling van het 
kwaliteitsmanagementsysteem in een verslag. 

 
 
3. Beschrijving procedure 
 
3.1 Managementreview 
Minimaal eens per jaar wordt het gehele kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld door de bestuurder. 
 
Tijdens deze beoordeling komen de volgende aspecten aan de orde: 
• Evaluatie van de afhandeling van verbeterpunten uit de vorige managementreview. 
• Evaluatie van de doelstellingen (zie Beleid en doelstellingen); 
• Veranderingen in interne en externe factoren (zie Contextanalyse); 
• Auditresultaten (interne en externe audits) (zie Audits); 
• Cliënttevredenheid en feedback van relevante stakeholders (zie Cliënttevredenheid en Meldingen); 
• Managementinformatie (Managementinformatie); 
• Afwijkingen en genomen maatregelen (Meldingen); 
• Effectiviteit van genomen maatregelen (zie Corrigeren en verbeteren); 
• Kansen voor verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem 
• Leveranciersbeoordelingen (zie Inkoop en leveranciers). 
• Behoefte aan middelen (o.a. gebouwen, werkruimten soft- en hardware) (zie Materialen en middelen) 
• Benodigde kennis en competenties en personeelscapaciteit (zie Personeelsmanagement) 
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3.2 Besluiten en maatregelen 
Van de Managementreview wordt een rapportage gemaakt. Hierin worden besluiten opgenomen ter 
verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem in relatie tot het realiseren van de gewenste resultaten en 
doelen. De besluiten hebben betrekking op: 
• Verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende 

processen; 
• Verbetering van de dienstverlening naar aanleiding van eisen en verwachtingen van klanten; 
• Benodigde middelen en personeelsaangelegenheden (kennis, competenties, capaciteit); 
• (Bijstelling van) corrigerende en preventieve maatregelen. 
 
Genomen maatregelen worden beheerd in het Verbeterregister. 
 
 
 
4. Referenties  
 
Kwaliteitshandboek 
• Procesbeschrijvingen 
 
Rapportages 
• Managementreview 
• Verbeterregister 
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60.6  Corrigeren en verbeteren 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit proces is beschreven op welke wijze Stichting Gravenberch maatregelen treft om herhaling van 
tekortkomingen / afwijkingen te voorkomen en om verbeteringen binnen de organisatie door te voeren. 
 
Definities 
• Herstelmaatregel 

Maatregel om een tekortkoming direct te herstellen. 
 
• Corrigerende maatregel 

Maatregel om de oorzaak van een tekortkoming weg te nemen zodat herhaling voorkomen wordt. 
 
• Preventieve maatregel 

Maatregel om te voorkomen dat zich een mogelijke tekortkoming zal voordoen. 
 
• Verbetermaatregel 

Maatregel ter verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem / processen / de dienstverlening. 
 
2. Verantwoordelijkheden 
 

Functionaris Verantwoordelijk voor 
Bestuurder / 
Manager Zorg 

Bepalen van maatregelen naar aanleiding van meldingen, monitoring, 
klachten 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Beoordelen, evalueren en registreren van het effect van de genomen 
maatregelen 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Aan de hand van analyses en beoordelingen treffen van maatregelen om 
verbeteringen door te voeren binnen het kwaliteitsmanagementsysteem en 
de dienstverlening 

Bestuurder / 
Manager Zorg 

Beoordelen, evalueren en registreren van het effect van de genomen 
maatregelen. 

 
3. Beschrijving proces 
 
3.1 Aanleiding tot het nemen van maatregelen 
 
Maatregelen worden getroffen naar aanleiding van: 
• Meldingen (zie Meldingen) 
• Metingen, analyses en beoordelingen (zie paragraaf 3.2). 
  
 
3.2 Metingen, analyses en beoordelingen 
In Beoordeling van het managementsysteem is vastgelegd welke gegevens periodiek worden verzameld en 
beoordeeld door de bestuurder. Op basis van deze beoordelingen bepaalt de bestuurder of corrigerende, 
preventieve en verbetermaatregelen moeten worden genomen. Genomen maatregelen worden beheerd in 
het Verbeterregister. 
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3.3 Herstelmaatregelen 
Op het moment van een afwijking, wordt direct bepaald welke maatregelen kunnen worden genomen om de 
afwijking te herstellen (zie Meldingen). 
 
3.4 Corrigerende maatregelen 
 
3.4.1 Corrigerende maatregelen n.a.v. meldingen 
Na melding en herstel van een afwijking gaat de bestuurder na of er sprake is van een incidentele of 
structurele afwijking. Indien er kans op herhaling bestaat; worden corrigerende maatregelen getroffen. 
 
3.5 Verbetermaatregelen en preventieve maatregelen 
De medewerkers van Stichting Gravenberch zijn continu alert op mogelijke tekortkomingen / afwijkingen en 
op mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem / processen te verbeteren. 
 
De bestuurder beschikt hiertoe over de volgende informatie: 
• Meldingen van potentiële afwijkingen, verbetervoorstellen (zie Meldingen); 
• Ontwikkelingen in de branche, maatschappij, wet- en regelgeving etc. (zie Omgaan met wijzigingen); 
• Informatie uit periodieke metingen, analyses en beoordelingen (zie Beoordeling van het 

managementsysteem); 
• Risicobeoordelingen (zie Risicobeoordeling). 
 
Genomen maatregelen worden beheerd in het Verbeterregister. 
 
3.6 Beoordeling van de genomen maatregelen 
Nadat maatregelen zijn uitgevoerd, wordt beoordeeld of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad. 
Registratie van deze beoordeling vindt plaats in het Verbeterregister. 
Afhandeling van meldingen vindt plaats zoals beschreven in Meldingen. 
Evaluatie van het effect van genomen maatregelen op kansen en risico’s wordt meegenomen in de 
Managementreview. 
 
3.7 Analyse en verbetering 
De status en het effect van genomen maatregelen vormen input voor de jaarlijkse 
Managementreview (zie Beoordeling van het managementsysteem). 
  
 
4. Referenties 
 
Kwaliteitshandboek 
• Meldingen 
• Risicobeoordeling 
• Beoordeling van het managementsysteem 
 
Rapportages 
• Verbeterregister 
• Risicobeoordeling 
• Managementreview 
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