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ALGEMENE GEGEVENS 

Organisatie Stichting De Schavuiten 

Adres (bezoekadres) Lage Morsweg 102 

Postcode en Plaats 2332 XE Leiden 

Aantal locaties 3 Aantal FTE 16 Aantal Medewerkers 24 

Toetsingsnorm ISO 9001:2015 

Soort audit 2e controle   

Auditdatum/ -data 14 december 2021 en 17 januari 2022 

Projectnummer 89214854-40 

Leadauditor Petra Verstraten 

Auditors N.V.T. 

Scope voor certificatie: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van 

het chronisch zieke kind , thuis en school.  

 

Dit is door het audit team geaccepteerd als basis voor deze audit. 

Tijdens de audit is de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem geschikt bevonden. 

EAC 38 

Paragrafen niet van toepassing 
8.3 omdat de organisatie geen activiteiten uitvoert op het gebied 

van ontwerp en ontwikkeling 

Auditplan 

De deelnemers namens de organisatie zijn opgenomen in het 

vooraf vastgestelde auditplan. 

Er is niet afgeweken van het vooraf vastgestelde auditplan.      

Afspraken volgende audit 

Soort audit 2e controle   

Datum - 

Bijzondere onderwerpen - 

 

 

RESULTATEN 

Deze auditrapportage is gebaseerd op steekproefsgewijze toetsing van processen en informatie. 

De informatie die gebruikt is in de auditbevindingen is gebaseerd op waargenomen feiten. Dit is door 

de Leadauditor tijdens de sluitingsbijeenkomst bevestigd. 

Algemene indruk: 

Het geauditeerde  managementsysteem is in staat om aan de toepasselijke eisen en verwachte 

resultaten te voldoen.  Dit blijkt uit de auditbevindingen zoals opgenomen in de bijlage. Het 

managementsysteem is  doeltreffend ingericht. De interne audits en de directiebeoordeling hebben 

geleid tot verbeteringen en het verhogen van de prestaties. 

 

SAMENVATTING BEVINDINGEN 

Kwalificatie Nr  Eis          Bevinding  
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MtV 1 - Eenduidigheid over verpleegkundige kind protocollen is niet 

aantoonbaar. Men maakt enerzijds gebruik van Vilans protocollen en 

Landelijke protocollen kindzorg. Echter soms zijn deze verschillend.  

MtV 2 - Awareness rondom aandachtfunctionaris/sleutelfiguur rol (Zwolle) en 

huiselijk geweld verdient aandacht 

MtV 3 - Meten, monitoren en evalueren m.b.t. Planning en control cyclus is niet 

structureel uitgevoerd.  

Covid en uitstroom medewerkers en het nieuwe dashboard heeft hier 

aan bijgedragen. 

MtV 4 - • Als stichting heb je vanaf 1-7-2021 te maken met de WTBR 

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Dit is wel  

besproken met de RvT maar niet aantoonbaar. 

• Overzicht relevante wet- en regelgeving is niet aantoonbaar. 

MtV 5 - Locatie Zwolle: 

Tijdens de rondgang is door de auditor geconstateerd dat de zuurstoffles 

een verlopen expiratiedatum had. Ondanks dat het kind al niet meer in 

zorg was is dit niet aanvaardbaar. 

Conclusie: 

Op basis van de aangetoonde conformiteit geeft de leadauditor een positief advies ofwel het advies tot 

verlening van het certificaat. 

 

Op basis van de resultaten van deze audit geeft de leadauditor tevens het advies om de frequentie van 

de periodieke audits vast te stellen op 12 maanden. Dit advies kan op basis van resultaten van 

toekomstige audits worden bijgesteld met een nieuw aangepast advies van de leadauditor. 

Naar aanleiding van deze audit is het auditprogramma niet aangepast. 

       

Het advies van de leadauditor wordt getoetst door de reviewer die vervolgens de Certificatie Beslisser 

van TÜV Rheinland Nederland B.V. adviseert over het nemen van de formele beslissing over het al dan 

niet verlenen van het certificaat en de auditfrequentie. 

 

 

TOELICHTING BEVINDINGEN 

Een afwijking is het niet voldoen aan een eis 

Major: een afwijking die van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om de 

beoogde resultaten te behalen. 

– Een afwijking zou als MAJOR kunnen worden aangeduid in de volgende omstandigheden: 

o Indien er gerede twijfel bestaat of er een doeltreffende procescontrole is ingesteld, of producten of 

diensten aan voorgeschreven eisen zullen voldoen. 

o Een aantal minder belangrijke afwijkingen (MINOR) die verband houden met dezelfde eis of hetzelfde 

probleem zou op een systeemfalen kunnen duiden en daarmee een belangrijke afwijking (MAJOR) 

kunnen vormen 

– Binnen 7 werkdagen dienen er door de organisatie een oorzaakanalyse, specifieke correcties en 

corrigerende maatregelen te worden opgesteld.  

– Deze worden ingevuld op het door de leadauditor toegestuurde afwijkingenformulier. Het ingevulde 

formulier wordt per email opgestuurd naar de leadauditor.  

– Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. 

– De verificatie door de leadauditor zal tevens binnen 3 maanden plaatsvinden. U krijgt hiervan apart bericht.  
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– Indien de maatregelen onvoldoende zijn leidt dit tot het niet verstrekken, het opschorten of het intrekken 

van het certificaat. 

Minor: Een afwijking die niet van invloed is op het vermogen van het managementsysteem om 

de beoogde resultaten te behalen. 

– Binnen 7 werkdagen dienen er door de organisatie een oorzaakanalyse, specifieke correcties en 

corrigerende maatregelen te worden opgesteld.  

– Deze worden ingevuld op het door de leadauditor toegestuurde afwijkingenformulier. Het ingevulde 

formulier wordt per email opgestuurd naar de leadauditor.  

– Binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. 

– De implementatie van de correcties en de corrigerende maatregelen zal tijdens de eerstvolgende audit 

geverifieerd worden. 

Mogelijkheid ter Verbetering (MtV): Een bevinding welke kan worden geïdentificeerd en 

geregistreerd binnen het auditrapport. 

– Een MtV kan tijdens de eerstvolgende audit leiden tot een afwijking.  

– De organisatie hoeft hiervoor geen oorzaakanalyse en/of corrigerende maatregelen voor te leggen aan 

de leadauditor. 

 

 

RESULTAAT PER PARAGRAAF (IS09001) 

Paragraaf 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

Inschaling* C C C C C C C C C C 

Nrs afwijkingen           

Paragraaf 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

Inschaling* C C C C C C C NVT C C 

Nrs afwijkingen           

Paragraaf 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3   

Inschaling* C C C C C C C C   

Nrs afwijkingen           

TOELICHTING INSCHALING 

Conformiteit Niet Beoordeeld in deze 

audit 

AFWijking(en) geconstateerd Niet Van 

Toepassing 

 

 

VERIFICATIE BEVINDINGEN VORIGE AUDIT(S) 

Tijdens de vorige audit(s) zijn geen afwijkingen geconstateerd.  

 

 

PAST PERFORMANCE REVIEW 

Prestatie van het managementsysteem over 

de afgelopen certificatieperiode 

 Major Minor MtV 

Initieel/hercertificatie 0 0 5 

1e jaarlijkse controle 0 0 7 

2e jaarlijkse controle 0 0 5 



 
 
 
 

TÜV Rheinland Nederland B.V. 

MS-0035043 ; 26-07-2018 ; pg. 6 van 22  

 

Conclusie: 
Op basis van de aangetoonde conformiteit geeft de Lead Auditor een positief advies ofwel het advies 
tot verlening van het certificaat. 

 

Op basis van de resultaten van deze audit geeft de Lead Auditor tevens het advies om de frequentie 
van de periodieke audits vast te stellen op 12 maanden. Dit advies kan op basis van resultaten van 
toekomstige audits worden bijgesteld met een nieuw aangepast advies van de Lead Auditor. 

 

Het advies van de Lead Auditor wordt getoetst door de reviewer die vervolgens de Business Field 

Manager van TÜV Rheinland Nederland B.V. adviseert over het nemen van de formele beslissing over 

het al dan niet verlenen van het certificaat en de auditfrequentie 

 

 

 

POSITIEVE BEVINDINGEN 

• Observatielijsten herzien en alle locaties hierbij betrokken  

• Het “nieuwe werken” ontwikkeld in Leiden (implementatie volgt 10-01-2022) en een apart 
peuterprogramma opgesteld 

• Ontruimings”oefening” te Leiden laten plaatsvinden ondanks COVID 

• Zorg continuïteit heeft plaatsgevonden ondanks het ‘passen en meten’ van formatie. 

• Voorbehouden en risicovolle handelingen deskundig opgepakt 

Zwolle:  

• Fijne sfeer en nieuw team (nieuw elan, nieuwe inzichten) 

• Duidelijk leiderschap 

• Meedenkend team gebaseerd op verbeteringen 

• Ouderparticipatie (ondanks soms het animo) wordt steeds een inspanning voor verricht. Denk 
bijvoorbeeld online meeting.  

 

 

BIJLAGEN 

Auditplan 7 

Bijlage 2: Registratie van waarnemingen en bevindingen 11 
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AUDITPLAN 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Organisatie Stichting De Schavuiten 

Adres Lage Morsweg 102 

Postcode en Plaats 2332 XE Leiden 

Aantal locaties 4 Aantal FTE 16 Aantal Medewerkers 24 

Toetsingsnorm ISO 9001:2015 

Soort audit 2e controle   

Auditdatum/ -data 14 december 2021 en 17 januari 2022 

Projectnummer 89214854-40 

Leadauditor Petra Verstraten 

Auditors - 

Vertegenwoordiger(s) organisatie Mevrouw E. van Vulpen 

Waarnemer(s) Geen     

Scope voor certificatie: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding 

van het chronisch zieke kind, thuis en school.  

 

 

 

AUDITDOELSTELLINGEN 

Het doel van de audit is vast te stellen of 

– Het gedocumenteerde managementsysteem van de opdrachtgever voldoet aan de eisen zoals binnen de 

norm beschreven; 

– Conformiteit kan worden vastgesteld aangaande de gedefinieerde processen en documentatie van het 

managementsysteem zoals binnen de norm beschreven; 

– De organisatie in staat is te voldoen aan relevante en van toepassing zijnde wet en regelgeving (indien dit 

voortvloeit uit een verplichting binnen de relevante norm); 

– Het gedocumenteerde managementsysteem effectief en doeltreffend is binnen de organisatie om 

relevante doelstellingen te realiseren; 

– Mogelijkheden tot verbetering worden vastgesteld. 

N.B. 

– De organisatie stelt een ruimte beschikbaar voor overleg van de auditoren. 

– Vertegenwoordiger(s) van de organisatie vergezellen de auditoren gedurende de gehele audit. 

– Uiterlijk tijdens de openingsbijeenkomst worden de auditoren geïnformeerd over voor het auditteam 

relevante Arbo-, nood- en veiligheidsprocedures. 

– Dit auditplan is de richtlijn voor de steekproef en kan naar bevind van zaken door de Leadauditor worden 

gewijzigd. 

– Wanneer er sprake is van een auditteam, zullen de auditoren afzonderlijk optreden, behalve bij de directie. 

– Zoals vastgelegd in het contract, worden alle werkdocumenten vertrouwelijk behandeld en veilig 

opgeslagen/opgeborgen. 
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14-12-21 

Proces/onderwerpen 

(Lage Morsweg 102, Leiden) 

Remote 

Auditor 

Petra 

Verstraten 

(PV) 

Auditee 

(+functie) 

Norm 

Paragraaf 

09.00 Openingsbijeenkomst 

Doel en werkwijze onderzoek 

Check scope 

Check aantal werknemers / FTE’s 

PV Directie  en KM 

Christa vd Born, 

Helga van Eijs 

 

--- 

09.30 Opbouw en samenhang KMS 

Contextanalyse, belanghebbende-

analyse, risico-analyse, beleid/ 

doelstellingen, monitoren, audits, 

directiebeoordeling, afwijkingen en 

verbetermaatregelen 

Inclusief Past Performance Review 

Remote beoordeeld op afstand 

PV Directie  en KM 

Christa vd Born, 

Helga van Eijs 

 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

5.1;  

6.1; 6.2; 

9.1; 9.2; 9.3; 

10.2; 10.3; 

11.00 Directie 

Analyses 

(context/stakeholders/risico’s), beleid, 

klanttevredenheid, doelstellingen, 

planning, TBV’s, managementreview, 

continue verbetering. 

 

Extern geleverde processen, 

producten en diensten 

Inkoopprocedures, contracten, 

beoordelingen en toeleveranciers. 

PV Directie  en KM 

en/of 

Christa vd Born, 

Irma van 

Oostveen, en 

Edith van Vulpen 

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

5.1; 5.2; 5.3; 

6.1; 6.2; 6.3; 

7.3; 7.4; 

9.1; 9.3; 

10.3. 

8.4 

12.30 Lunch    

13.00 Primair Proces (document niveau) 

o.a. Legionella, hygiëne, 

medicatiebeheer, kalibratie/ijken 

meetapparatuur, controle 

speeltoestellen, BHV, veiligheid van het 

kind 

PV Femke 

Neersman TC 

Anne van der 

Zwart 

Pedagogisch 

Coach 

6.1; 6.2; 6.3; 

7.1; 

8.7; 

9.1. 

14.00 Primair Proces 

o.a. aansturing, klachten, inspraak 

ouders, controle GGD, locatiejaarplan, 

klanttevredenheid, MIC meldingen, 

bekwaam/bevoegd, BHV 

PV Femke Niersman 

TC 

Karen van der 

Voort VPK  

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

5.1; 5.2; 5.3; 

6.1; 6.2; 6.3; 

7.3; 7.4; 

9.1; 9.3; 

10.3. 

15.00 Vaststellen bevindingen/rapportage 

Opvragen van ontbrekende 

documentatie. 

PV   

16.00 Sluitingsbijeenkomst 

Terugkoppeling aan vertegenwoordiger 

organisatie m.b.t. probleemgebieden 

c.q. zwakke punten 

 

PV Directie  en KM 

Irma van 

Oostveen 

Edith van Vulpen 

--- 
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Belangstellenden 

17.00 Afronden auditdag 

 

  --- 

 

Onderstaande planning kan nog gaan afwijken indien er besloten wordt op deze audit ook remote 

uit te voeren. Indien dit niet het geval is blijft onderstaande planning gehandhaafd. 

 

 

17-1-22 

Proces/onderwerpen 

(Locatie De Schavuiten Zwolle 

Dokter van Deenweg 13, 8025 BP 

Zwolle) Locatie Pi  

Auditor 

Petra 

Verstraten 

(PV) 

Auditee 

(+functie) 

Norm 

Paragraaf 

09.00 Openingsbijeenkomst 

Introductie, Scope en kennismaking 

PV Helga van Eijs 

Lenneke Hammer 

Monique Ymker 

 

09.15 Rondgang locatie/primair proces 

o.a. kind dossier, privacy, dagelijkse 

werkzaamheden, klantgerichtheid, 

scholingen, communicatie met ouders 

hygiëne, overlegstructuur. 

medicatiebeheer 

 

 

PV Monique Ymker en 

Helga van Eijs 

 

Kinder- 

verpleegkundigen 

8.1; 8.2; 8.5; 

8.6; 8.7; 

7.3; 7.4. 

 

 

 

 

10.30 Team coördinator Locatie De 

Schavuiten 

o.a. aansturing, klachten, inspraak 

ouders, controle GGD, 

locatiejaarplan, klanttevredenheid, 

MIC meldingen, bekwaam/bevoegd, 

BHV 

 

 

Veiligheid: BHV, o.a. Legionella, 

hygiëne, , kalibratie/ijken 

meetapparatuur, controle 

speeltoestellen, BHV, veiligheid van 

het kind 

PV  

 

 

Lenneke Hammer 

Team coördinator 

4.1; 4.2; 4.3; 

4.4; 

5.1; 5.2; 5.3; 

6.1; 6.2; 6.3; 

7.3; 7.4; 

9.1; 9.3; 

10.3. 

 

6.1; 6.2; 6.3; 

7.1; 

8.7; 

9.1. 

 

11.45 Verpleegkundige Locatie De 

Schavuiten 

o.a. kind dossier, privacy, dagelijkse 

werkzaamheden, klantgerichtheid, 

scholingen, communicatie met ouders 

hygiëne, overlegstructuur. 

medicatiebeheer 

PV Henne Nakalemo 

en Helga van Eijs 

 

Kinder- 

verpleegkundigen 

 

 

 

8.1; 8.2; 8.5; 

8.6; 8.7; 

7.3; 7.4. 

12.45 Vaststellen 

bevindingen/rapportage 

Opvragen ontbrekende documenten 

PV   
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12.50 Terugkoppeling bevindingen 

Aan de organisatie 

PV Via Teams 

Directie  (ONLINE) 

eindgesprek 

Irma van Oostveen,  

Edith van Vulpen 

Helga van Eijs 

Lenneke Hammer 

 

13.00 Afronden auditdag 

 

   

Dit programma is de richtlijn voor de representatieve steekproef en kan naar bevinding worden 

aangepast.  

Medewerkers worden verzocht 2  kinddossiers  p.p. ter inzage,  met toestemming van de ouder(s), 

beschikbaar te hebben. 
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BIJLAGE 2: REGISTRATIE VAN WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN 

 

NORMONDERDEEL WAARNEMINGEN EN BEVINDINGEN 

4 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Context van de 

organisatie 

Context 

Belanghebbenden 

Toepassingsgebied 

KMS 

 
Beleidsplan 2019-2021 bevat een volledige context en 

stakeholdersanalyse. (Ongewijzigd t.o.v. 2020) Lees:  
inzicht de behoeften en de verwachten van de belanghebbenden . De 
belanghebbenden zijn o.a. Ouder/kind; Zorgverzekeraars, 
Gemeenten; Personeel; Samenwerkingspartners; Branchegenoten; 
Patiëntenverenigingen ; Verwijzers (o.a. huisartsen, medisch 
specialisten, transferpunten ziekenhuis en JGT teams) . Ongewijzigd 
t.o.v. 2020. 

  
Samenwerking met het merendeel van de partners gaat prima. Ook 
hierin geldt dat er snel gehandeld wordt bij vragen/onduidelijkheden.  
 
KMS: Processen zijn in samenhang beschreven. In ‘Mijn kennispeil” 
2020 is een onderdeel Bibliotheek zit nu in administratieve deel 
beschikbaar. “Mijn kennispeil” is middels een eigen externe harde schijf 
toegankelijk voor de medewerkers. Autorisaties zijn toegekend. “Mijn 
Kennispeil” heeft een refresh ondergaan. (Overzichtelijk, toegankelijk). 
KMS is vastgelegd d.d. juni 2020. Er hebben geen wijzigingen 
plaatsgevonden.  
De Schavuiten heeft een eigen externe harde schijf waar alle 
documenten continue heen worden geschreven.  
 
Voorbeeld: Procesbeschrijving waaronder diverse producten 
beschreven.  

- Aanmeldprocedure 2.1  
- Reglement OC, klachtenformulier/geschillencommissie. 

Bedrijfsregels 5.4 . 
Ingezien: 

• Document beheerderslijst 5-6-2019  

• Stichting Organogram Versie 2021-1 
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• SWOT analyse opgenomen in het beleidsplan 2019-2021 . Zie 

verder normparagraaf 6 

5 

5.1 

 

5.2 

5.3 

7.4 

Leiderschap 

Betrokkenheid/ 

klantgerichtheid 

Beleid 

TVB’s 

Communicatie 

Ingezien: 

• Stichting Organogram Versie 2021-1 

• Beleidsplan de Schavuiten BV 2019-2021 (inclusief context 

analyse, kansen en bedreigingen) 

• Jaarverslag De Schavuiten Leiden 2020  

 

Overlegstructuur Versie 2018-1.  

• 2x per jaar RvT overleg  

• VOB 1x per 2 weken 

• MT 1x per 5 -6 weken   

 
Gelinieerd aan het  Organogram zijn Functieomschrijvingen 

opgesteld.  

 

Opmerking: de website (locatie Zwolle ingezien) sluit niet meer aan 

bij de klantgerichtheid, kind vriendelijkheid van informatievoorziening 

naar belanghebbenden.  

6 

6.1 

6.2 

 

6.3 

Planning 

Risico’s/ kansen 

Doelstellingen en 

planning 

Wijzigingen 

Idem als vorig jaar: Evaluatie Speerpunten breed 2020-2021 

waaronder:  

- Blijven leren en ontwikkelen van medewerkers 

- Pedagogisch beleidsplan  

- Ouderparticipatie bevorderen 

- Duurzaamheid: o.b.v. materialen, milieu en vriendelijke 

materialen.  
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- KMS beheersplan De Schavuiten_ inclusief Jaarplanning 

- Quickscan risico inventarisatie met o.a. 

• Uitgevoerd op 29-10-2020 Zwolle Beleid slapen, 

beleid werkdruk , beleid blusmiddelen, beleid Arbo, beleid 

ongewenst gedrag etc. 

- Risico-Inventarisatie Almere 2020-2021 

- Informatie veranderplan voor ouder(s)/ verzorger(s) d.d. 

Augustus 2021  

 

Opgenomen in de sterkte/zwakte analyse in het beleidsplan 2019-

2021 

  
- Indicatoren: KMS beheersplan De Schavuiten_ inclusief 

indicatoren. 
 

 
Kansen:  

- PR verdere uitbouwen inzake imago (intern)  
- Verankering en samenwerking in de keten 

Risico’s 
Risico monitor Leiden 

 
Ingezien: 
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- Jaarplannen  
- Speerpunten  
- Auditplanner  
- Planning FG en BG  
- Jaar verantwoording  
- VWS Zorginkoop  
- Kwartaalcijfers 

Voor wat betreft Risico’s en kansen zijn deze ook opgenomen in het 
beleidsplan 2020-2021 in de vorm van een SWOT.  

7.1 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

 

7.5 

Middelen 

Infrastructuur 

Omgeving 

Middelen 

monitoren/meten 

Gedocumenteerde 

informatie 

 

Kennispeil dient voor alle belanghebbenden puur als naslagwerk.  
Kennispeil is m.b.t. gedocumenteerde informatie in te delen in een 3-tal 
hoofdstukken namelijk :  

- Organisatie, personeel en locaties.  
- Document beheerderslijst 5-6-2019. 
- Procesbeschrijvingen en werkinstructies 2015 

Ieder jaar wordt er een grote BHV oefening gehouden in Leiden. De 

overige locatie is dit afhankelijk van de organisatie waarvan wij huren. 

Er is een eigen bhv plan per locatie. 

 

Rondgang locatie Zwolle: 

Brandblusser controle door Ansul februari 2021. Medicatie (nood) en 

injectienaalden aantoonbaar in kast. Dit wordt bijgehouden door 

expiratiedatum bij te houden.  

Schoonmaak vindt door de eigen medewerkers plaats. Dit betreft 

speelgoed, materialen etc. Pi maakt de overige ruimte (glijbaan etc) 

schoon.  

Schoonmaaklijsten aantoonbaar op de groep aan de binnenkant van 

de kast.  

Badkamer zag er opgeruimd uit. 

 

Digitalisering 

Veel communicatie en verslaglegging vind plaats via het digitale 

systeem. Er daarom gekozen voor het werken op een externe harde 

schijf. Het beheer hiervan is uitbesteed aan een ICT bedrijf. 

 

- RI&E Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid versie 2019.  

- Ontruimingsplan 2018 en  BHV oefening d.d. 21-10-2019 

- Verwerkingsovereenkomst Bunning & Partners 29/5/18; 

ZIVVER. Nog steeds van toepassing in 2021. 

- BHVO oefening op 10 juli 2021 /certificaten. 

 
Ieder jaar wordt er een grote BHV oefening gehouden in Leiden. V.w.b 
de  overige locaties is dit afhankelijk van de organisatie waarvan men 
huurt. Er is een BHV plan per locatie.  Ieder jaar wordt de RI&E 
gehouden en acties genomen op die onderdelen die laag scoren.  
 
Infrastructuur: Veel communicatie en verslaglegging vind plaats via 
het digitale systeem. Er is gekozen voor het werken op een externe 
harde schijf. Het beheer hiervan is uitbesteed aan een ICT bedrijf. 
 
Gezien het nieuwe werken is men bezig met het opstellen van een 
ontruimingsplattegrond / plan. 
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Locatie Zwolle:  
Opmerking :  

• Awareness rondom informatiebeveiliging/privacy wordt niet 
repeterend aangeboden binnen de locatie Zwolle. 

• Men maakt gebruik van de ruimte van Kinderopvang Pi. Zij 
verzorgen ook de BHVérs en de ontruimingsoefeningen. Deze is in 
2020 voor het laatst uitgevoerd. Gezien Corona heeft dit niet meer 
onlangs plaatsgevonden. Het is van belang om als huurder hier een 
bewaking op te hebben en wat de stand van zaken is.  

• Bij wijzigingen in een document (lees bijvoorbeeld 
Risicomonitor Zwolle) met laatste versie 12-11-2021 is niet duidelijk 
welke wijzigingen er zijn aangebracht t.o.v. de vorige versie. 

 

7.1.2 

7.1.6 

7.2 

7.3 

7.4 

Medewerkers 

Personeel 

Kennis 

Competentie 

Bewustzijn 

Communicatie 

Ook in 2021 had de Schavuiten zitting in overleggen met de NIK’s 

(Netwerk Integrale Kindzorg van het kenniscentrum, in Leiden een 

verpleegkundige in de werkgroep domein overstijgend indiceren 

 

Continueren van deskundigheidbevordering van medewerkers Dit is 

een doorlopend speerpunt. Daarnaast zijn er individuele 

medewerkers geweest die online scholingen hebben gevolgd. 

Er is dit jaar een scholing/bijeenkomsten gepland voor de PM-ers 

over epilepsie. 

Ingezien: 

• 4x per jaar klein Teamoverleg: d.d. 15-02-2021 

• 2x per jaar groot Teamoverleg: d.d. 20-09-2021 

• MT verslag d.d. 15-11-2021 

•  
• Nieuwsflits 13 oktober 2021 

• Oudercommissie 26 oktober 2021 bijeenkomst v.w.b. 

tariefsaanpassing.  

• Werkbijeenkomst beleid vanaf januari, 11-10-2021 

Zwolle: inzage notulen teamoverleg d.d. 11-02-2021 (online) en d.d. 

25-08-2021. 

MT overleg: d.d. 11-10-2021 en d.d. 15-11-2021 

Opmerking: Oudercommissie verslag wordt nog niet gedeeld met de 

Team coördinatoren. 

 

Digitaal overleg heeft zeker ook een meerwaarde omdat het minder 

reistijd geeft en korter en efficiëntie overlevert. Echter een nadeel is 

dat interacties wat minder plaats vinden. Voor de toekomst is een 

combinatie zeker een optie. De verandering dmv een 

verdiepingsvraag wordt positief ervaren en wordt doorgezet. 

 

De Schavuiten heeft een eigen externe harde schijf waar alle 

documenten continue heen worden geschreven. Hierdoor is het 

versturen per mail van privacy gevoelige informatie niet meer nodig. 

De externe harde schijf kan door daarvoor aangewezen personen 

geheel of gedeeltelijk worden benaderd. Indien er informatie naar 

derden (artsen, apotheker etc) moet, gebeurd dit via een beveiligde 

site ZIVVER. Het personeel is hier van op de hoogte en weet hier 
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mee om te gaan. Berichten naar de zorgverzekeraar of gemeente 

gaan via Vecozo. 

 

Het MTO (Kwantitatief) heeft in 2021 plaatsgevonden waarbij er van 

de 47 uitgezette vragenlijst een respons van 39 was.  Een 

scoringspercentage van 7.5  is de uitkomst geweest.  

 

 
Aantoonbaar aangegeven in  Directiebeoordeling: 

• Werving en selectie  

• Inwerkprogramma  

• Formatieplan  

• Verslagen exitgesprekken  

• Lidmaatschap V&VN  

• Netwerkbijeenkomsten  

• Promotie kansen binnen de organisatie 

Er zijn deze audit geen Personeelsdossiers ingezien. 

 

Zwolle: Afgelopen jaar heeft er een wisseling plaatsgevonden van 

het team waarbij in maart en oktober 2021 nieuwe medewerkers zijn 

toegetreden. Dit vergt een vernieuwde “start” als het gaat om de 

samenwerking, afstemming en communicatie. A.h.w. het “inslijpen’ 

met elkaar van routine, teamafstemming etc. 

De inzet is inmiddels gestart om processen, werkwijzen met elkaar 

verder af te stemmen. Echter, het teamgevoel krijgt hierbij ook de 

volledige aandacht. Kortom, de puntjes verder op de i zetten. 

 

In Zwolle kijkt de TC ook kritisch naar : Hoe kunnen wij de 

procesbeoordelingscyclus verder finetunen, inrichten en wellicht 

professionaliseren. In het beheersplan waren de POP/EV/FG etc 

opgenomen van de medewerkers. Aantoonbaar van W d.d. 23-09-

2021 en H. 13-04-2021. 

 

8 

8.1 

8.2 

 

8.5 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

Procesplanning 

Eisen producten en 

diensten 

Beheersing productie c.q. 

levering diensten (o.a. 

identificatie en 

naspeurbaarheid, 

eigendom van klanten, in 

stand houden, nazorg, 

wijzigingen) 

Ingezien: 
- De pedagogisch coach zal in 2021 gaan werken met een 

jaarplanner en doelstellingen voor dat jaar.  
- Op Kennispeil: “Meldcode & Veiligheid”: “Meldcode Veilig 

Thuis” met registratie formulier en signaleringsformulier. 
- Zie Kennispeil: documenten – tips en trics – 

grensoverschrijdend gedrag 
- Pedagogisch beleidsplan 2021 
- Baby’s in het vizier : hechting, tiltechnieken, spel- en 

ontwikkelingsmateriaal voor baby’s, interactie tussen baby’s 
stimuleren en begeleiden, fysieke ontwikkeling en 
tiltechnieken.  

- Peuterprogramma versie 2021-01 
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8.6 

 

8.7 

Vrijgave 

producten/diensten 

Afwijkende outputs 

- Inhoudskaart-po-taal-prefase10_2020 
- Landelijke kindzorg protocollen 

 
Aanmelding: Het digitale dossier is nu geruime tijd in werking. De 

kinderziektes zijn er nagenoeg uit. Kwetsbaar blijft het medicatie 

systeem via N-Care. Niet alle apotheken zijn bereid mee te werken 

en zorgwekkender niet alle verandering in medicatie worden op tijd 

verwerkt door apotheek waardoor niet juiste gegevens bekend zijn bij 

de VP als kind komt. Dit blijft een punt van zorg. En wordt ook bij het 

ministerie van VWS neergelegd. Risico’s voor het nieuwe jaar: 

kwetsbaarheid blijft ten aanzien van internet (hacks) en ook de 

aansluiting vinden met andere eerste lijns partners, Specialisten en 

apotheek. 

 

Voor 2022 gaat het wenbeleid veranderen. Men gaat nog maar 1 

wendag aanbieden aan ouders. Deze wendag zal dan ook binnen de 

plaatsingsovereenkomst vallen in verband met de leidster/kind ratio.  

 

Onderstaande dossierinzage ingezien op o.a. 
Dossierinzage van T.Z. De kalfjes (174) Leiden 
Zorgdoelen, zorgleefplan, kindbesprekingen aantoonbaar via scherm 
Procesbeschrijving Werken met het digitaal dossier Evry versie 2 
Online was het niet of nauwelijks mogelijk om een Kinddossier te 
volgen. Er is afgesproken, indien dit mogelijk is, om dit op de locatie 
Zwolle uit te voeren. Dit heeft kunnen plaatsvinden in Zwolle. 
Zwolle: Via Evry, met toestemming via de mail van ouders op 13-01-
2022, een 2-tal dossiers ingezien. Dit betreft: 
Kinddossier 239 
Kinddossier 267 
 
Overige documenten: 

- Observatielijsten aantoonbaar november 2021 (filmpje wordt 
nog gedeeld) 

- Risicomonitor Leiden 

-  
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- Kindbespreking formulier (regulier), versie 2020-1 

- Formulier Kindbespreking chronisch ziek kind, versie 2021 

- Pedagogisch beleidsplan 2021 

 

 

8.3 

 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

Ontwerp en 

ontwikkeling 

Planning 

Inputs 

Beheersing 

Outputs 

Wijzigingen 

Niet van toepassing . Men werkt met standaard richtlijnen, 

branchegerichte protocollen.  

 

 

8.4 

 

 

8.4.2 

8.4.3 

Extern geleverde 

processen, producten 

en diensten 

Beheersing 

Informatie 

KMS beheersplan De Schavuiten_ (002) inclusief 

leveranciersbeoordeling  

Leveranciersbeoordeling gezien: 

 
Evaluaties/ beoordeling en audits Accountant, ICT, Cateraar, 

Telefonie/provider, Gemeente, zorgverzekering. 

Vanaf mei is er een nieuw schoonmaakbedrijf SEC. Van het “oude” 

schoonmaakbedrijf is afscheid genomen wegens het niet voldoen aan 

de criteria van De Schavuiten. 

 
Locatie Zwolle:  

Opmerking: Leveranciers zijn nog niet gekoppeld aan de mate van 

invloed op het primair proces. 
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9 

 

9.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.2 

9.3 

Evaluatie van de 

prestaties 

Monitoren en meten 

Klanttevredenheid 

Analyse en evaluatie 

Interne audit 

Directiebeoordeling 

GGD inspectie heeft in september een bezoek gebracht in Leiden: 

Opmerking o.a. : Verzoek tot VOG koppeling/niet gebeurd waardoor 

een herstelaanbod gedaan. 

 

Er is een CTO gehouden door MEI. De uitkomst was positief en 

verschilde niet veel met voorgaande jaren, uiteindelijk beoordeelt met 

een 8.4. Deze is in juni 2021 gehouden. Communicatie was overall 

zeker verbeterd t.o.v. andere jaren.  

Vragenlijst uitgezet van 60 cliënten zijn er 43 respondenten geweest. 

 
Ingezien: 

 
Opmerking: Het is kwantitatief wel duidelijk wat scores zijn bij een 

locatie. Kwalitatief in terugkoppeling is dit minder leesbaar/ terug te 

vinden.  

 

• Driejaarlijkse cyclus van interne audits 2019-20-21 

• Auditverslag Observatielijsten 11-05-2021 

• Auditverslag Schavuiten Kind bespreking  04-10-2021 

• Auditverslag Schavuiten MIK 04-10-2021 

• Driejaarlijkse cyclus van interne audits 
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• Directiebeoordeling 2020 voorbereiding oktober 2021 

• KMS beheersplan De Schavuiten_ (002) inclusief Auditplan 

en meten en monitoren 
Er is een dashboard Schavuitenproof gemaakt, de implementatie 
hiervan vergt nog wel aandacht 

 

Jaarlijks wordt op alle locaties twee keer een interne audit uitgevoerd, 

door medewerkers van een andere locatie. Dit wordt gepland op een 

dag in de eerste week van april en in de eerste week van oktober. 

Door werkdruk is er in april 2021_ 1 thema uitgevoerd. 

 
Kritische leveranciers blijven jaarlijks terugkomen. Naar aanleiding 

van de input wordt een jaarplan auditeren gemaakt. Is uiteraard 

dynamisch en behoeft regelmatig aanpassing.  
Per kwartaal wordt er een overzicht gegeven van iedere locatie apart, 
van de in- en uitgaven, door de accountant de Mik en enquête 
formulieren worden nu per kwartaal besproken in MT en direct actie op 
ondernomen. 
Alle MIK meldingen en ouderenquêtes gaan naar de TC. Per kwartaal 
brengt iedere TC verslag uit in het MT van hetgeen zij heeft ontvangen 
en hoe dit is opgelost. Aan het einde van het kalenderjaar komt er een 
schriftelijk verslag van iedere TC. 
Zie ook MTV rondom Planning en Control cyclus. 
 
 
Er is 1 klacht geweest in (begin) 2021 die uiteindelijk naar de landelijke 
geschillencommissie is gegaan. Het betreft niet de juiste zorg door De 
Schavuiten rondom Diabetes kind. Deze loopt nog.  De Schavuiten 
heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis.   
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Locatie Zwolle: 
Opmerking; Het meten, monitoren en analyseren van steekproeven 
kan nog structureler worden ingebed. 
 
 

Op de website aantoonbaar. 

FN en  KvD zijn aandachtsfunctionarissen in leiden bij 
kindermishandeling bij De Schavuiten, zij zijn beiden werkzaam in 
Leiden. Daarnaast zijn er op de overige locaties sleutelfiguren. 

10 

10.2 

10.2 

10.3 

Verbetering 

Afwijkingen 

Corrigerende 

maatregelen 

Continue verbetering 

De MIK en enquête formulieren worden per kwartaal besproken in MT 
en waar van toepassing direct actie op ondernomen.  
Afgelopen jaar heeft de Schavuiten geen wachtlijst gekend. Creatief 
omgaan met ruimtes is en blijft van belang. Vooral geldt dit voor Zwolle. 
De locatie loopt op sommige dagen tegen de grens van het aantal 
kinderen wat aanvaardbaar is. 

Ingezien: 

• KMS beheersplan De Schavuiten_ (002) inclusief 

verbeterregister 
 

 
 

Locatie Zwolle: Het beheersplan bij Zwolle is in ontwikkeling en 

vormt nu wel al een onderdeel van sturing en monitoring. Dit krijgt 

verder in 2022 gestalte. Aantoonbaar is het beheersplan met diverse 

tabbladen waaronder leveranciersbeoordeling, scholing, uitstroom, 

jaarplanning , scholingsbudget etc. 

MIK meldingen aantoonbaar: Valincident kind d.d. 30-08-2021 
 
Opmerking:  
Het betreft locatie Zwolle: Tijdens een auditee gesprek gaf men aan dat 
er onlangs een melding was dat er een kind geen antibiotica had 
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verkregen. Bij het overzicht van de MIK meldingen was deze niet 
gemeld. 

Logogebruik Uit de audit is naar voren gekomen dat de organisatie correct en 

zorgvuldig gebruik maakt van het TÜV Rheinland certificaat en logo. 

Gebleken is dat de organisatie op de hoogte is van de geldende 

voorwaarden voor het gebruik van certificaat en logo. 

 

 


