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1. Achtergrond participerende audit  

 

Uw organisatie 
King Arthur Groep is een organisatie in de omgeving regio ’t Gooi en Eemland Hilversum-

Soest die zich toelegt op persoonlijke begeleiding en zorg voor mensen met dementie. King 

Arthur Groep heeft één locatie voor 24-uurszorg, een aantal ontmoetingscentra en biedt 

daarnaast casemanagement, wijkverpleging en persoonlijke, ambulante begeleiding aan. 

Uw organisatie werkt met ZZP’ers. 

Belangrijke waarden 
In het kennismakingsgesprek heeft u ons verteld dat uw organisatie staat voor een waardig 

leven en een warm en veilig thuis voor mensen met dementie. Met vijf leidende principes 

geeft u hier invulling aan: de mens zien, iedereen is welkom, betrouwbare partner, denken 

in mogelijkheden en samen in dialoog. 

Kwaliteitsthema’s 
King Arthur Groep is in 2011 opgericht door ondernemers die zich verbonden voelen met 

goede zorg voor mensen met dementie. Uit het kennismakingsgesprek werd duidelijk dat 

uw organisatie in ontwikkeling is. Zo zijn er in het afgelopen jaar verschillende activiteiten 

bijgekomen. Deze groei is geen doel op zich, maar ontstaat doordat tevredenheid van 

cliënten tot meer vragen vanuit gemeenten en (nieuwe) cliënten leidt. Cliënten en naasten 

waarderen uw organisatie om de persoonsgerichte aanpak. U benoemt zelf de volgende 

kwaliteitsthema’s: 

• verhogen van veiligheid (o.a. medicatieveiligheid, risicosignalering) 

• borgen van groeiende zorgvraag door werven van persoonsgericht en gekwalificeerde 

teamleden door de organisatie 

• blijven leren en verbeteren 

 

In voorliggende rapportage wordt ingegaan op de waarden en kwaliteitsthema’s in het licht 

van de ontwikkelingen en context van uw organisatie. 

  



 
 

 
 

 

2. Eindbeeld audit 

 

Algemeen 
Het auditteam herkent het beeld dat u zelf van uw organisatie schetst. De auditoren 

herkennen de sterke punten – persoonsgerichte zorg, werkelijke aandacht voor cliënt en 

naasten – en ook de naasten benoemen deze spontaan. Hetzelfde geldt voor de 

kwaliteitsthema’s waarvan uw organisatie heeft aangegeven dat die aandacht vragen: 

verhogen van veiligheid, borgen van de groei door werven gekwalificeerd personeel en 

blijven leren. De auditoren hebben op verschillende momenten in de audit gezien dat uw 

medewerkers zelf ontwikkelpunten op deze kwaliteitsthema’s signaleren en daar ook 

actief aan werken. Dit waarderen de auditoren. De audit heeft geleid tot een 

registratieadvies met een aantal suggesties die u kunnen ondersteunen in het realiseren 

van uw ambities. 

Registratieadvies 
De participerende audit PREZO Care is uitgevoerd door het volgende auditteam: 

• Kernauditor: Frank Bosboom 

• Auditor verhalenspoor: Petra Kalden 

• Auditor observatiespoor: Gineke Feenstra 

• Auditor documentatiespoor: Wendy-Jane Quaijtaal-Edwards van Muijen 

 

De kernauditor verklaart namens het auditteam dat er met voldoende diepgang is 

getoetst. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde audit en het resultaat van de 

impactanalyse adviseert de kernauditor namens het auditteam de directeur/bestuurder 

van Perspekt om aan King Arthur Groep het PREZO Care keurmerk toe te kennen.  

 

 

Ontwikkelpunten 

Uw organisatie geeft zelf aan dat leren en reflecteren een aandachtspunt is. Op basis van 

de waarnemingen in de audit formuleert het auditteam de onderstaande (aan de 

impactcriteria gerelateerde) ontwikkelsuggesties. In hoofdstuk 3 onderbouwen we de 

ontwikkelsuggesties met voorbeelden en verhalen.  

 

  

Perspekt verklaart dat u veilige en persoonsgerichte zorg levert met oog voor waarden, 

regels, dilemma’s en risico’s. In uw organisatie wordt structureel en methodisch 

gewerkt aan het resultaat voor uw cliënten waarbij leren en reflecteren wordt 

gestimuleerd. 

 

De meeste waardering gaat daarbij uit naar het resultaat op de volgende impactcriteria:  

• Impact op resultaat voor de cliënt 

• Leren en reflecteren 

• Verandercultuur en context 
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Impact op resultaat voor de cliënt 

• Het auditteam vraagt aandacht voor het bewust en aantoonbaar afwegen van de 

vraag of in een gegeven situatie afgeweken kan worden van afspraken, 

protocollen en/of richtlijnen ten gunste van het resultaat voor de cliënt. 

 

Omgaan met dilemma’s 

• Het auditteam reikt de suggestie aan expliciet ruimte te creëren om dilemma’s 

methodisch te bespreken vanuit waarden en perspectieven en zo bewust te kijken 

naar het resultaat van de keuze (hier een standpunt op innemen en ernaar 

handelen). 

 

Risico’s in beeld 

• Het auditteam geeft graag in overweging het signaleren van (veiligheids)risico’s te 

structureren. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar, het auditteam 

denkt bijvoorbeeld aan gerichte observatie en structurele rapportage. 

 

Leren en reflecteren 

• Het auditteam nodigt u uit om het leren en reflecteren methodisch toe te passen 

bij het inbedden van de voorgaande drie impactcriteria, met name op team- en 

organisatieniveau.  

 

Verandercultuur en context 

Het auditteam signaleert geen ontwikkelpunten bij dit impactcriterium. 

 

Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting. 

Vervolg 
Perspekt voert na toekenning van het PREZO Care keurmerk jaarlijks een audit uit om te 

beoordelen of de keurmerkhoudende organisatie (nog steeds) voldoet aan het 

wegingskader. 11 Maanden na de initiële audit is dit een tussentijdse audit en 22 

maanden na de initiële audit vindt de eindaudit plaats. De tussentijdse en eindaudit zijn 

beperkt van omvang. 

  

Tijdens de volgende (tussentijdse, c.q. eind)audit wordt op basis van deze audit specifiek 

aandacht besteed aan de in dit rapport genoemde leer- en ontwikkelpunten.   
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3. Organisatie in beeld 

 
Hieronder leest u het verhaal over de kwaliteit van zorg binnen uw organisatie volgens 

het PREZO Care auditteam.  

Het auditteam heeft via verschillende werkvormen verhalen verzameld in uw dagelijkse 

praktijk. Na afronding van alle werkvormen heeft de kernauditor een impactanalyse 

uitgevoerd op alle bevindingen. Deze impactanalyse bestaat uit vijf criteria: impact op 

resultaat voor de cliënt, omgaan met dilemma’s, risico’s in beeld, leren en reflecteren, 

verandercultuur en context.  

Samen geven deze criteria een integraal beeld over de kwaliteit van de geboden zorg en 

ondersteuning. Daarom nemen we u graag mee aan de hand van deze vijf criteria.  

Impact op resultaat voor de cliënt  
Tijdens verschillende bezoeken zien en horen auditoren blije cliënten, blije naasten en 

enthousiaste medewerkers. Uit diverse verhalen en voorbeelden tekenen de auditoren op 

dat medewerkers in hun gedrag laten zien waar King Arthur Groep voor staat: een warm 

en veilig thuis voor mensen met dementie. We illustreren dit met enkele voorbeelden. 

 

Een naaste zegt: “ik heb nooit het idee dat iets te veel is, of iets niet kan. Er is goede 

zorg voor mijn moeder en ik heb haar hier tot rust zien komen en op haar gemak”. Als 

een cliënt vraagt om haar was niet te vaak te wassen, komen medewerkers tot een 

praktische oplossing in de kledingkast: met een rondje wordt aangegeven welke kleding 

1 of 2 keer gedragen en is en welke vaker. Die laatste gaat dan naar de was. (bron 

verhalenspoor) 

 

Medewerkers lopen bijvoorbeeld letterlijk mee met een bewoonster op straat, kijken goed 

wat er nodig is aan fysieke ondersteuning en sturen af en toe de rollator subtiel bij. (bron 

observatiespoor) 

 

Een cliënt heeft altijd graag de krant gelezen of een kerkdienst bezocht. Ook al lukt dat 

niet echt meer, toch is er een krant en kan er op zondagochtend op tv naar een 

kerkdienst worden gekeken. De verzorgenden weten dat van hun cliënten en spannen 

zich ervoor in om het tot een thuis te maken. (bron observatiespoor) 

 

“Er is een dagprogramma waarbij deelname volledig wordt vrijgelaten. Soms vinden er 

meerdere activiteiten tegelijkertijd plaats.” (bron observatiespoor) 

 

Ontwikkelpunten 

Als het gaat om de impact op het resultaat voor de cliënt, ziet het auditteam het 

volgende ontwikkelpunt dat vraagt om structurele inbedding binnen de organisatie: 

 

• Daar waar de verzorgenden moeten kiezen tussen tijd voor de cliënt of voldoen 

aan wet- en regelgeving wordt de keus gemaakt voor de cliënt. Bijvoorbeeld ten 

aanzien van medicatieveiligheid of privacy, wordt de keuze vaak gemaakt ten 

voordele van de directe aandacht voor de cliënt. Deze betrokkenheid voor cliënten 

is bijzonder waardevol. Deze handelswijze wringt in de praktijk regelmatig met de 

veiligheid. Het auditteam doet de suggestie om in de organisatie meer regelmatig 
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het gesprek te voeren over hoe om te gaan met het afwijken van afspraken, 

richtlijnen en protocollen. Dergelijke gesprekken zijn boeiend en zinvol wanneer 

daarin aandacht besteed wordt aan redenen om van afspraken af te wijken, de 

veiligheid van cliënten en medewerkers in zo’n situatie, mogelijke risico’s en de 

vraag hoe dat dan is vastgelegd.  

 

Het volgende voorbeeld illustreert dit: 

 

Medewerkers maken de afweging tussen administratie/rapporteren in het elektronisch 

zorgdossier en het besteden van (extra) tijd aan cliënten. Ze besluiten dan vaak het 

laatste, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de wachtlijst verder oploopt. Het meedragen 

van ‘losse blaadjes onder je arm’ brengt risico’s met zich mee, zoals kwijtraken, open en 

bloot ergens laten liggen en dat collega’s niet (tijdig) op de hoogte zijn.   

 

Een andere spanning komt naar voren in het delen van foto’s op Facebook om familie op 

de hoogte te houden van wat hun naaste doet. Enerzijds is de intentie goed en wil men 

familie betrekken bij wat er gebeurt. Anderzijds roept het vragen op als ‘wil de cliënt op 

Facebook?’ ‘Ligt dat vast?’ ‘Willen andere cliënten ook op foto?’ (bron observatiespoor) 

 

Omgaan met dilemma’s  
Het werken in de zorg laat dagelijks dilemma’s zien, auditoren signaleren dit ook bij King 

Arthur Groep. Het werken met waarden en dilemma’s doet uw organisatie al en onlangs 

is gestart met het werken met waarden en dilemma’s aan de hand van intervisie.   

Tijdens de waardendialoog komt een case in de intervisie aan de orde. Een verzorgende 

ondervond problemen met het activeren van een cliënt. De vraag werd geherformuleerd 

naar: ‘wil deze cliënt geactiveerd worden, kan het zo ook goed zijn voor haar?’  

 

Voorbeelden van het werken met waarden en dilemma’s zijn onder andere een familielid 

dat zich zorgen maakt om de vereenzaming van een ouder, en de ouder zelf die met 

gerust gelaten wil worden en niet naar het ontmoetingscentrum wil. En ook een cliënt die 

zegt “ik wil jou niet als begeleider, het voelt niet goed”.  

 

Spannende vragen die je hierbij als organisatie zou kunnen stellen – zoals in de 

bevindingendialoog besproken – zijn: Wat is terug te voeren op de (beginnende) 

dementie, wanneer doe je wat gevraagd wordt, wanneer zet je toch nog even door? In 

veel gevallen heeft het auditteam gezien dat individuele verzorgenden keuzes maken 

vanuit de eigen professionele opvatting en de waarden van King Arthur Groep. Daarmee 

tekent zich volgens het auditteam het dilemma af tussen in het hier en nu de juiste actie 

nemen versus het nadenken over de effecten daarvan op de lange termijn.  

 

Een ander soort dilemma dat het auditteam is tegengekomen, is de afweging rondom het 

logeren: kunnen we de cliënt de zorg geven die hij/zij nodig heeft? Hebben we vooraf 

genoeg helder wat de zorgbehoefte echt is?  

 

Zo kwam een medewerker er door een terloopse zin achter dat een mogelijke logé 

slechtziend was, iets wat voor de mantelzorger zo vanzelfsprekend is dat die het niet 
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meldt. Er is geen tijd om bij elke cliënt op bezoek te gaan, voorafgaand aan het logeren 

om zo voldoende informatie te krijgen over de zorgbehoefte.  

 

Het auditteam bespeurt hier een spanning in hoe je dan wel borgt dat je de juiste 

zorginschatting maakt en tot een oplossing komt waar de cliënt iets aan heeft. Daarbij 

gaat het niet alleen om de keuze de slechtziende mantelzorger wel of niet te laten 

logeren, het gaat bijvoorbeeld ook over de mogelijkheid om door te verwijzen of een 

passend alternatief te zoeken, over de wijze waarop cliënten/naasten betrokken worden 

bij de oplossing.  

 

Een laatste voorbeeld: als je besluit een niet mobiele cliënt toch toe te laten tot een 

ontmoetingscentrum, wat besluit je dan een volgende keer, en wat zijn de waarborgen 

die je organiseert om iemand en ook de anderen in de groep een goed verblijf te kunnen 

bieden.   

 

Met deze voorbeelden tekent zich voor het auditteam de vraag af of bewust gekeken 

wordt naar het resultaat van de keuze en/of gebruik gemaakt wordt van een 

methodische werkwijze van leren en reflecteren en het omgaan met dilemma’s. 

 

Ontwikkelpunten 

Het auditteam signaleert dat uw organisatie initiatieven neemt wat het omgaan met 

dilemma’s betreft. De genoemde intervisie beschouwt het auditteam als een goed 

initiatief om op structurele wijze aandacht te besteden aan dilemma’s en reflectie. We 

zien voor de volgende punten ontwikkelpotentieel: 

 

• We geven in overweging mee de intervisie een kwaliteitsimpuls te geven door 

deze vorm te geven vanuit waarden en perspectieven. Het auditteam oppert de 

mogelijkheid om meer aandacht te besteden aan reflectie en leren reflecteren, 

zowel methodisch, in teamverband, als individueel en tijdens de dagelijkse 

praktijk. Tijdens een dialoog suggereert een van de medewerkers deze ontwikkel 

richting: “het is goed dat we nu ieder kwartaal kwaliteitsbijeenkomsten hebben, 

daar voeren we ook dit soort gesprekken over dilemma’s. Wat ik alleen wel vind is 

dat dat toch te veel inventariseren is en nog te weinig leidt tot gezamenlijk 

geformuleerde standaarden van: zo doen we het hier. Daarmee verhoog je de 

kwaliteit wel denk ik.”  

• Het auditteam wil als suggestie meegeven de intake voor het logeerhuis zo door 

te ontwikkelen dat op structurele wijze vanuit alle betrokken perspectieven tot 

een cliëntgerichte oplossing gekomen wordt. 

 

Risico’s in beeld 
Het auditteam heeft uit de verschillende sporen de impressie gekregen dat medewerkers 

niet altijd scherp hebben wat vanuit wet- en regelgeving van hen verwacht wordt. 

Onderstaand voorbeeld beschrijft een situatie die mooi laat zien wat hiermee bedoeld 

wordt: 

“Toen ik (de auditor sec) op de huiskamer was kreeg een bewoonster de medicatie 

verdekt (in een schaaltje pap). Op mijn vraag wat de afspraken hierover zijn, wordt 

aangegeven dat dit in overleg met de familie wordt gedaan en dat dat is vastgelegd in 
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het dossier. “Als mevrouw het zou krijgen zou ze het kapot kauwen en vervolgens binnen 

een uur slapen.” Op mijn vraag of er sprake was van een dwangmaatregel of dit wordt 

gemeld bij de IGJ gaf de medewerker aan dat zij dit niet wist en dat ze ervan uitging dat 

degene die hier iets mee “moest” het wel zou weten.” (bron observatiespoor) 

 

Ook is niet goed zichtbaar geworden op welke wijze de organisatie risico’s structureel in 

beeld brengt. De vraag hoe hier mee omgegaan wordt, is gevoed door deze quotes van 

verschillende medewerkers (bron verhalenspoor): 

 

“Bijvoorbeeld zo’n MIC. Heel vaak vullen we die niet in. Laatst schoof een cliënt de stoel 

naar achteren en kwam de vinger klem te zitten van een andere cliënt. Verder geen 

bloed, geen breuken. Dan merk ik dat we het heel vaak laten.” 

“Ik was laatst aan het stofzuigen en zag toen een pil liggen onder de bank. Of een andere 

keer onder een lepel. Wat doe je dan? Meestal toch opzuigen of wegspoelen. Je stapt er 

dan snel overheen, maar eigenlijk gaat het over medicatieveiligheid en zo’n incident 

zouden we serieuzer moeten nemen en het opschrijven. Als het mij overkomt zeg ik er 

wel iets van.” 

“Een cliënt is onrustig en boos en trekt aan de handrem om uit de auto te kunnen. We 

hebben echt veel erover gesproken wat we beter kunnen doen, maar geen MIC 

ingevuld.” 

“Ik vind dat we dit soort dingen beter moeten bijhouden en weten, dan kun je namelijk 

ook een patroon ontdekken. Het gaat vooral om: wat kunnen we als organisatie slimmer 

doen en niet om op die individuele cases schuldigen aan te wijzen.” 

Een ander voorbeeld is een medicatiekar die niet afgesloten op de gang staat.  De 

medewerker was op dat moment een cliënt medicatie aan het geven. (bron 

observatiespoor) 

 

Het auditteam illustreert hiermee een spanning in de afweging tussen het helpen van de 

cliënt versus de veiligheid voor andere cliënten. Ook op andere momenten heeft het 

auditteam vergelijkbaar handelen gezien dat positief is bedoeld (niet in slaap vallen, 

vitaal blijven), waarin pragmatisch wordt gehandeld en waarin vertrouwd wordt op 

collega’s.  

Tijdens de audit hebben we gezien dat uw organisatie verbetertrajecten heeft ingezet op 

een aantal vlakken (deze worden onder andere in het kwaliteitsplan beschreven). 

Bijvoorbeeld wanneer een MIC-formulier invullen, wat te doen bij iemand die 

wilsonbekwaam is/ wordt m.b.t. cliëntinspraak, hoe retourmedicatie aangeboden moet 

worden/ bewaard moet blijven tot dat de apotheek deze komt ophalen, geen persoonlijke 

gegevens aan de muur hangen in het kantoor.  

 

Ontwikkelpunten 

Als het gaat om risico’s in beeld hebben, ziet het auditteam de volgende 

ontwikkelpunten: 

 

• Het auditteam geeft graag in overweging mee risico’s tot een terugkerend 

onderdeel van teambesprekingen te maken. Er zijn meerdere mogelijkheden om 
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dat vorm te geven, het auditteam denkt daarbij bijvoorbeeld aan het structureel 

doorlopen van vragen als: ’wat is er gebeurd’, ‘wat leren we daaruit en wat 

betekent dat eventueel voor aanpassingen in onze regels/processen. Ook het 

invoeren van risicoscans op structurele basis bevelen we aan (bijvoorbeeld: het 

team weet dat de registratie van de medicatie niet op orde is, ze weten dat de 

dossiers nog niet volledig gevuld zijn, maar het wordt niet altijd gemeld en 

besproken).  

• Het auditteam stelt voor om beleid rondom het omgaan met 

wils(on)bekwaamheid vast te leggen. In het zorgdossier is niet vastgelegd en ter 

zake waarop wilsonbekwaamheid van toepassing is. We hebben tijdens de audit 

opgemerkt dat familie/contactpersoon soms keuzes maken terwijl de cliënt 

officieel wilsbekwaam is voor die keuze. Dit komt ook uit het rapport van de 

Inspectie (aug. 2018). 

 

Leren en reflecteren  
Het auditteam heeft in de dagdagelijkse activiteiten van verzorgenden gezien dat ze de 

hele dag bezig zijn met goed kijken hoe het met cliënten en hun naasten gaat en dat zij 

hier hun handelen op aanpassen. Het volgende voorbeeld illustreert dit mooi: 

 

“Verzorgende laat haar aanpak afhangen van wat de specifieke bewoner nodig heeft. Zo 

geeft zij een mevrouw de zorg ‘zingend’. Ze maakt van veel dingen liedjes. Als cliënt 

boos lijkt te worden houdt ze in, kijkt, waarna de spanning weg is. Bij een andere cliënt 

kent ze de Indonesische rituelen.” (bron observatiespoor) 

 

Uit dit en andere voorbeelden is ook de indruk ontstaan dat verzorgenden hun cliënten 

goed kennen in hun dagdagelijkse routines en hun wensen en dat ze goed blijven kijken 

en hun gedrag daarop aanpassen. Hierin ziet het auditteam een mooie aanzet tot het 

daadwerkelijk en actief werken met waarden, regels en dilemma’s op basis van 

methodische reflectie. Medewerkers vertellen in het verhalenspoor en de waardendialoog 

over hun intervisiebijeenkomsten. Hier leidt het auditteam uit af dat de organisatie door 

middel van intervisiegroepen al gestart is met ruimte geven aan reflectie. 

 

Medewerkers geven aan dat er vanuit King Arthur Groep beperkt scholing wordt 

aangeboden. Ze voelen veel vrijheid in het werk en voelen zich in hun kracht in gezet. 

(bron verhalenspoor en waardendialoog)  

 

Ontwikkelpunten 

Uw organisatie spreekt zelf de wens uit om aan het leren en reflecteren meer aandacht te 

besteden. Bovenstaande verhalen laten goede professionals zien die op individueel 

niveau veel leren en reflecteren. Het auditteam signaleert vooral een uitdaging in het 

methodisch leren en reflecteren op het niveau van teams en organisatie, zoals 

beschreven bij ‘impact op het resultaat voor de cliënt’, ‘omgaan met dilemma’s’ en 

‘risico’s in beeld’. We denken dan bijvoorbeeld aan: 

• het bevorderen en borgen van al ingezette intervisie en reflectiesessies 

• tijdens deze bijeenkomsten aandacht besteden aan de punten genoemd onder 

dilemma’s en risico’s 
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• het verduidelijken van wat de organisatie aan scholing/ontwikkeling biedt en wat 

zij van haar professionals zelf verwacht. 

 

Verandercultuur en context  
Het auditteam neemt tijdens de audit waar dat zowel medewerkers als cliënten en 

naasten geen blad voor de mond nemen en zeggen wat ze vinden. In een dialoog is de 

kernauditor er getuige van geweest dat ze hiertoe ook uitgenodigd worden. Op basis van 

feiten worden beslissingen genomen. Medewerkers vragen elkaar om verheldering en 

uitleg. Uit de sporen is gebleken dat naasten vaak bij overleggen zitten, dus ook hier is 

openheid en transparantie.  

 

Uit een bezoekverslag: “Bij Ridderspoor merk ik dat medewerkers veel regelruimte 

hebben. Medewerkers krijgen ruimte bijvoorbeeld door de afspraak dat ze alleen 

bijzonderheden hoeven te rapporteren.” (bron verhalenspoor) 

 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit een verslag van een huisbijeenkomst: “Op donderdagavond 25 

oktober was de tweede huisbijeenkomst (Ridderspoor) dit jaar. Een fijne avond waarbij 

familieleden aanwezig waren van 8 bewoners. We hebben het gehad over wat er in 

Ridderspoor verbeterd kan worden zodat we samen de missie nog beter tot uitvoer 

kunnen brengen: ‘Het bijdragen aan een waardig leven en een warm en veilig thuis voor 

mensen met dementie en hun naasten’.” (bron verhalenspoor) 

 

Het auditteam is opgevallen dat binnen uw organisatie reflectiesessies worden 

georganiseerd en actief aan kennisdeling wordt gewerkt. We noemen enkele voorbeelden 

uit het documentenspoor:  

“Een borgingsinstrument is 1331; waarbij 3 anderen (collega’s) 1 taak van een ander 

kunnen overnemen. Als dit bij alle taken gebeurt, dan is er altijd iemand aanwezig die de 

taak kan uitvoeren (borging van achterwacht).” (tekst uit een beleidsdocument) 

Een tweede voorbeeld is de rol van kwartiermaker. In de zelforganiserende teams 

(cellen) is er 1 persoon aanspreekpunt voor de regio voor verwijzers, nieuwe teamleden 

e.d. Ook wordt er veel gedaan aan kennisdeling. Er zijn kenniscafés, intervisies en 

scholingsmomenten.  

Het auditteam heeft ervaren dat King Arthur Groep een uitgesproken visie heeft op de 

gewenste cultuur. De directie heeft bijvoorbeeld een uitgesproken beeld over mensen die 

passen bij de organisatie en selecteert hier ook bewust op zoals blijkt uit de volgende 

quote: “Als iemand hier komt solliciteren, en die maakt geen contact met ons, die is niet 

gericht op zijn omgeving, dan hebben we daar wel een gesprek over. Want elkaar zien en 

in gesprek gaan, dan is wel de kern van het werk.” 

 

De cultuurverschillen tussen regio’s en de invloed van de lokale maatschappelijke context 

zijn niet expliciet aan de orde gekomen, maar uit het totaal van kwalitatieve data heeft 

de kernauditor de indruk opgedaan dat er cultuurverschillen zijn in de regio’s waar King 

Arthur werkzaam is (in ’t Gooi zijn mensen meer bemiddeld dan in het Soesterkwartier). 

De kernauditor vraagt zich af of de organisatie zich bewust is van eventuele effecten 

hiervan op de benadering van cliënten.  
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Ontwikkelpunten 

Wat de verandercultuur en context betreft ziet het auditteam geen directe 

ontwikkelpunten. We geven graag mee dat de wijze waarop King Arthur Groep omgaat 

met verschillende visies en perspectieven, voor het auditteam inspirerend is. We 

stimuleren uw organisatie vooral door te gaan met de bewuste selectie van 

medewerkers, de reflectiesessies en kennisdeling.   
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4. Uitkomsten impactanalyse – een grafische impressie  

 
Diverse grafieken ondersteunen het verhaal over de kwaliteit van zorg uit hoofdstuk 3. 

Deze grafieken zijn het resultaat van de uitgevoerde impactanalyse. De overtuigingen 

van alle auditoren uit het team – zowel de sporenauditoren als de kernauditor – zijn in 

deze analyse meegenomen.  

De grafieken geven informatie over de mate waarin de leden van het auditteam er al dan 

niet van overtuigd zijn dat het handelen in uw organisatie leidt tot goede zorg. Ze 

vertellen op welk terrein het goed gaat en waar ontwikkelpotentieel ligt. In bijlage D 

vindt u de onderbouwing van de opbouw van deze grafieken. 

 

Eindbeeld en gemiddelde uitkomst dialogen en sporen op impactcriteria 
 

 
 

Bovenstaande grafiek geeft het eindbeeld op basis van het gezaghebbende oordeel van 

de kernauditor (rood) en het gewogen gemiddelde van de uitkomsten van de sporen en 

dialogen samen (blauw), op basis van de impactcriteria. Daarbij valt op dat het eindbeeld 

anders is dan het beeld dat vanuit separate sporen naar voren komt. Het roept vragen op 

over de samenhang tussen ambities, waarden en uitvoeringspraktijk. Over het algemeen 

laat de organisatie een stand van boven het gemiddelde zien met een zeer hoge stand 

voor ‘verandercultuur en context’. Dit komt doordat het auditteam het meest overtuigd is 

dat dit impactcriterium bijdraagt aan goede zorg. Hierop zijn dan ook geen 

ontwikkelpunten gesignaleerd.  

 

In het oordeel van de kernauditor en in minder sterke mate van het gemiddelde van de 

sporenauditoren ligt er verbetermogelijkheid op met name ‘risico’s in beeld’ en ‘omgaan 

met dilemma’s’. Opvallend is dat u tijdens de audit aangeeft vooral ‘leren en reflecteren’ 

als ontwikkelpunt te zien. Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat de 

sporenauditoren daar een andere indruk over hebben. De kernauditor beseft hierdoor dat 

de ontwikkelpunten rondom ‘risico’s in beeld’ en ‘omgaan met dilemma’s’ vooral gericht 

zijn op het methodisch borgen van leren en reflecteren, met name op team- en 

organisatieniveau. 
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Toelichting per impactcriterium: 

▪ Impact op resultaat voor de cliënt:  

over de impact voor de cliënt is het beeld dat de auditoren hebben gekregen 

eenduidig. Uit alle waarnemingen die het auditteam heeft gedaan heeft het auditteam 

de indruk dat King Arthur Groep oog heeft voor de cliënten en de naasten van de 

cliënten en zich inzet voor een waardig en prettig leven van de cliënten. De 

kernauditor leidt hieruit af dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan 

en dat de medewerkers laten zien dat ze hier goed oog voor hebben. 

▪ Omgaan met dilemma’s:  

dit impactcriterium laat eigenlijk twee beelden zien. Enerzijds zet King Arthur Groep 

zich in om dilemma’s meer zichtbaar en bespreekbaar te maken. Anderzijds is dit nog 

in ontwikkeling en vraagt dit aandacht. Met name het volledig aflopen van de cyclus: 

dilemma in beeld, dilemma bespreken en vertalen naar (collectief) beleid en acties. 

▪ Leren en ontwikkelen:  

het auditteam heeft op ‘leren en ontwikkelen’ veel voorbeelden gezien van hoe er in 

de organisatie geleerd en ontwikkeld wordt. In het eindbeeld heeft de kernauditor dit 

beduidend lager beoordeeld. Dit verschil heeft te maken met het onderscheid tussen 

leren en ontwikkelen als individu en als team. Op het niveau van de individuele 

medewerkers zijn er veel voorbeelden waargenomen door het auditteam. Op het 

niveau van teams minder. De kernauditor spreekt de verwachting uit dat het 

oppakken van dit ontwikkelpunt ondersteunend kan zijn aan het realiseren van de 

ambities.  

▪ Risico’s in beeld:  

dit impactcriterium wordt door het auditteam het laagst beoordeeld van alle criteria. 

De organisatie stapt soms over potentiele risico’s heen en is gericht op actie. 

Signaleren van (potentiele) risico’s, het bewust in kaart brengen ervan en het maken 

van afwegingen door omtrent vraagt aandacht en meer bewuste zorgvuldigheid. 

▪ Verandercultuur en context:  

het impactcriterium verandercultuur laat zien dat er sprake is van een klantgerichte 

cultuur (bron: vragen impactanalyse) binnen de King Arthur groep. De kernauditor 

waardeert dit criterium op basis van de totale data meer dan het gemiddelde van de 

sporen. De kernauditor spreekt hiermee waardering uit voor de inzet van de 

medewerkers en hun bereidheid om te willen aanpakken en te verbeteren. 
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Impactanalyse vanuit de verschillende sporen 
 

 
 

Grafiek 2 zoomt in op het gemiddelde van uitkomsten van de sporen (grijstinten), op 

basis van de impactcriteria. Daarbij is zichtbaar dat vanuit het documentatiespoor de 

indruk van de auditoren afwijkt ten opzichte van de andere sporen. Daaruit leidt het 

auditteam af dat de aandacht voor documentatie binnen King Arthur niet de hoogste 

prioriteit heeft.  

 

Het impactcriterium ‘leren en reflecteren’ is bezien vanuit het verhalenspoor enige mate 

disharmonisch t.o.v. de andere sporen. Dit past in het beeld dat we in hoofdstuk 3 

geschetst hebben. In de praktijk hebben de auditoren de indruk dat medewerkers 

handelen vanuit professionele en organisatiewaarden. Dit komt met name tot uiting in de 

verhalen- en observatiesporen. Daarnaast merken we op dat aandacht uit mag gaan naar 

methodische inbedding en borging van werken vanuit regels, waarden en perspectieven, 

dit is terug te zien in de data uit het documentenspoor. 

 

Uit het observatiespoor komt naar voren dat de praktijk die door de auditor is 

waargenomen leidt tot de overtuiging dat ‘leren en reflecteren’ in de praktijk vaak 

plaatsvindt, dat wil zeggen op individueel niveau in het contact tussen medewerker en 

cliënt. Hieruit volgt dat er meer aandacht mag zijn voor leren en reflecteren op team- en 

organisatieniveau. Uw organisatie beschouwt zelf leren en reflecteren als ontwikkelpunt. 

Het auditteam heeft in diverse plannen verbeterinitiatieven gezien. Dat geeft het 

auditteam op basis van het documentenspoor de overtuiging dat er aandacht is voor 

ontwikkeling op het gebied van leren en reflecteren.  
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Eindbeeld en gemiddelde uitkomst dialogen en sporen op kwaliteitswijzers 
 

 
 

Grafiek 3 geeft het eindbeeld op basis van gezaghebbende oordeel van de kernauditor 

(rood) en het gewogen gemiddelde van uitkomsten en dialogen samen (blauw), op basis 

van de kwaliteitswijzers. Daarnaast wordt de gemiddelde uitkomst van de dialogen en 

auditsporen weergegeven. Zo is uit de kwaliteitswijzers af te leiden aan welke elementen 

van uw organisatie nader aandacht kan worden besteed. Daarbij is zichtbaar dat bij alle 

kwaliteitswijzers het eindbeeld minder overtuigend is dan het gewogen gemiddelde van 

alle sporen en dialogen samen. ‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘vitale cultuur’ zijn naar 

mening van het auditteam het sterkst ontwikkeld, ‘vakmanschap’ en ‘sensitieve 

bedrijfsvoering’ bieden het meeste ruimte voor verdere ontwikkeling.  

 

Toelichting per kwaliteitswijzer: 

▪ Inclusief samenwerken:  

het auditteam heeft de indruk dat King Arthur Groep een uitgebreid netwerk heeft 

met professionals van andere organisaties, de gemeente en de naasten van cliënten. 

Het auditteam duidt dit als dat er wordt samengewerkt ten dienste van de cliënten. 

▪ Persoonsgerichte zorg:  

King Arthur Groep laat in al haar handelen zien dat de zorg en aandacht voor de 

cliënt centraal staat. Zowel de sporenauditoren als de kernauditor zijn getroffen door 

de hoge waardering hiervoor van cliënten en naasten.  

▪ Vakmanschap:  

King Arthur Groep laat vakmanschap zien in de zorg en aandacht voor cliënten. 

Medewerkers observeren goed en passen hun handelen daarop aan. De kernauditor 

brengt in zijn lagere score met name tot uitdrukking de suggestie dat er op dit vlak 

aandacht nodig is voor opleiding vanuit de organisatie, gericht op alle medewerkers. 

Nu wordt dat grotendeels aan het initiatief van medewerkers zelf overgelaten. Het 
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auditteam ziet een risico in mogelijk personeelsverloop, vanwege de groei van uw 

organisatie en het werken met ZZP’ers. We reiken de suggestie aan om op 

regelmatige basis, bijvoorbeeld eens per kwartaal of eens per half jaar, voor 

medewerkers een korte opfrisbijeenkomst te houden over de belangrijkste risico’s en 

de wet- en regelgeving daaromtrent. 

▪ Werken met waarden & regels:  

de organisatie laat dit duidelijk zien. De sporenauditoren hebben het werken met 

waarden in de praktijk gezien en komen op een hogere score dan de kernauditor. De 

kernauditor wil de aandacht met name vestigen op het werken met regels. Als er 

spanning is tussen waarden en regels, wordt vaak gekozen voor de waarden. De 

kernauditor nodigt u uit om hier continu op te reflecteren.   

▪ Sensitieve bedrijfsvoering:  

King Arthur Groep stelt cliënten boven geld. Ook als budgetten nog niet rond zijn, 

wordt al gestart met de zorg. King Arthur Groep werkt met ZZP’ers , is daarmee 

flexibel en selecteert daarmee bewust op betrokken medewerkers die passen bij de 

organisatie. En als dat niet zo is dan wordt afscheid genomen. Het afwijkende beeld 

van de kernauditor ten opzicht van de gemiddelde indruk, heeft met name te maken 

met de vraag in hoeverre het model met de niet al te hoge betaalde tarieven en de 

toenemende schaarste in de markt haalbaar blijft. De bedrijfsvoering is sensitief naar 

de cliënten, maar de vraag is in hoeverre die sensitief is op de lange termijn vanwege 

de schaarste op de arbeidsmarkt.  

 

Beeld van kwaliteitswijzers vanuit de verschillende sporen 
 

 
 

Grafiek 4 tot slot laat zien wat de invloed van de verschillende sporen is op de 

‘gemiddelde uitkomst dialogen en sporen’ uit grafiek 3. Daarbij is zichtbaar dat in het 

algemeen de scores uit het verhalenspoor en het observatiespoor hoger zijn dan die in 

het documentenspoor. De praktijk van King Arthur Groep waarin de interactie tussen 

cliënt en medewerker zichtbaar is geeft die auditoren een positieve indruk op alle 

aspecten van de zorg. De waarnemingen van de vastlegging van werkwijzen van de 
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organisatie (zowel de kwaliteitshandboeken zijn bekeken, maar ook bijvoorbeeld 

verslagen van bijeenkomsten) worden iets minder hoog gescoord, omdat hier meer 

aanwijzingen zijn gevonden voor verbetering. Het auditteam ziet zich aftekenen dat dit 

soms zit op compliance met bestaande wet- en regelgeving en soms op het 

zichtbaar/navolgbaar in kaart brengen van risico’s en dilemma’s en daar (aantoonbaar) 

iets mee doen. Het auditteam kan zich voorstellen dat met de eerder genoemde 

ontwikkelsuggesties recht kan worden gedaan aan de balans tussen het werken met 

waarden, regels en dilemma’s.  



 
 

 
 

 

Bijlage A. Methodische verantwoording   

 

Theoretische grondslag PREZO Care 
PREZO Care heeft een wetenschappelijke basis, werkt met beproefde methoden en 

gekwalificeerde auditoren. Het kwaliteitsmodel PREZO Care en de bijbehorende 

auditmethodiek zijn ontwikkeld en onderbouwd met kwalitatieve onderzoeksmethoden en 

is wetenschappelijk gefundeerd met een multi- en transdisciplinaire kennisbasis. Zo vindt 

PREZO Care onderbouwing in theoretische uitgangspunten vanuit zorg & ethiek, 

organisatiekunde, psychologie en beleidswetenschappen. 

 

Het toetsingskader van PREZO Care is gebaseerd op de wettelijke normen en actuele 

kwaliteitskaders. Betrouwbaarheid en validiteit van de auditmethodiek en uitkomsten zijn 

uiteraard essentieel. Validiteit zegt iets over de inhoud van de audit: stellen we vast wat 

de bedoeling is? Hechten we de juiste interpretatie aan wat we zien? Betrouwbaarheid 

heeft te maken met de stabiliteit van de audit. Zijn de bevindingen robuust genoeg om 

een uitspraak te kunnen doen? Om de betrouwbaarheid en validiteit van de audit te 

garanderen, is in het ontwerp van de auditmethodiek gebruikgemaakt van triangulatie.  

Triangulatie 
Triangulatie wil zeggen dat er meerdere bronnen gebruikt worden om kwaliteit te 

onderzoeken. Triangulatie maakt de PREZO Care audit valide, omdat kwaliteit vanuit 

meerdere bronnen wordt vastgesteld. Het maakt de audit bovendien betrouwbaar, omdat 

op verschillende plekken en/of momenten dezelfde fenomenen voorkomen.  

Bij de PREZO Care audit is gebruikgemaakt van de volgende vormen van triangulatie: 

• Triangulatie in de methode: vanuit drie verschillende sporen. 

• Triangulatie onder auditoren: toepassing van het vier-ogenprincipe, waarbij twee 

auditoren naar hetzelfde kijken vanuit hun eigen bril.  

• Triangulatie in de tijd: er wordt op verschillende momenten gekeken. 

• Triangulatie in zienswijze: er is oog en oor voor verschillende perspectieven.  

• Triangulatie in locatie: er wordt naar een item op verschillende vergelijkbare  

plaatsen gekeken.  

 

Objectiviteit  
Tijdens de PREZO Care audit stellen we op belangeloze wijze kwaliteit vast in een 

bepaalde periode. Dankzij triangulatie en het vier-ogenprincipe en het gebruik van vaste 

formats en werkwijzen garanderen we de objectiviteit van de audit. Door vaste formats 

en werkwijzen te gebruiken, bieden we de zekerheid dat verschillende auditoren op 

dezelfde manier luisteren, kijken en toetsen. 

Reproduceerbaarheid 
Omdat PREZO Care uitgaat van dynamische kwaliteit en vanuit een narratieve opvatting 

kijkt naar kwaliteit, is er nooit een garantie voor volledige reproduceerbaarheid van de 

uitkomsten van de audit. Het gebruik van vaste werkwijzen, formats en methoden biedt 

de zekerheid dat de verschillende auditoren op vergelijkbare wijze luisteren, kijken en 

toetsen. Met de dialogen wordt de zekerheid geboden van het meervoudig perspectief. 

Het competentieniveau van de kernauditor biedt de zekerheid dat met kennis en kunde 



 

  

Auditrapport  (pilot)  PREZO Care King Arthur Groep van Combinatie King Arthur Groep, 
Stichting KAG Zorg – Huis van de Ronde Tafel, Amersfoort, auditperiode 31 januari 2019 – 18 
april 2019 
 

Pagina: 20/26 

  

 

gekeken wordt naar de (kwalitatieve) data. Met de inzet van de impactanalyse – een 

kwantitatief instrument dat we kwalitatief inzetten – garanderen we dat het 

gezaghebbende eindoordeel bij iedere audit tot stand komt op dezelfde gronden. 

De impactanalyse 
De impactanalyse is een hulpmiddel bij de analyse van alle data die tijdens de audit zijn 

verzameld in de drie auditsporen (documentatie, observatie en verhalen). Deze tool helpt 

de kernauditor om tot een gedragen conclusie en een samenhangend beeld over de 

kwaliteit van zorg te komen.  

De impactanalyse is een aanvulling op de andere bronnen die de kernauditor in handen 

heeft om tot een gezaghebbend oordeel te komen. Namelijk: 

• het verslag van de waardendialoog;  

• de ingevulde formats en bevindingenverslagen uit het documentatie-, observatie- en 

verhalenspoor; 

• het verslag van de bevindingendialoog;  

• beschikbaar foto- en videomateriaal.  

 

De andere auditoren in het team leveren ook input voor de impactanalyse. Zij doen dit 

door het invullen van een Vragenlijst Impactanalyse. Hierin beantwoorden zij allen 

dezelfde vragen. Met de inzet van de impactanalyse – een kwantitatief instrument dat we 

kwalitatief inzetten – garanderen we dat het eindoordeel bij iedere audit tot stand komt 

op dezelfde gronden. De vragen uit de impactanalyse vindt u terug in bijlage B. 

 

Meer informatie over de achtergrond van de PREZO Care methodiek is te lezen in de 

Methodologische verantwoording. Meer informatie over de impactanalyse is te vinden in 

de Wegwijzer impactanalyse voor organisaties. 
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Bijlage B. Auditprogramma 

 

Betreft  
Project  
Periode  
  

PREZO Care Planning  
Combinatie King Arthur Groep, Stichting KAG Zorg - Huis van de Ronde Tafel BV/KAG/2019/2 

31 januari 2019 - 18 april 2019  

    
  

Audit  KAG/2019/2/A/1/PI  

Organisatieonderdelen  Woonhuis Ridderspoor (PREZO Care), Ontmoetingshuizen (PREZO Care), Ontmoetingscentra (PREZO Care), Individuele begeleiding (PREZO Care),  
Casemanagement/Wijkverpleging (PREZO Care)  

Kernauditor  De heer drs. F.C. Bosboom MSc  

  

Werkvorm  Datum(s)  Auditor(en)  Locatie  Betrokken(en) organisatie  
Dialoog verkenning  
Kennismaking en waardendialoog  

31JAN2019, ochtend  De heer drs. F.C. Bosboom MSc  Bilthoven  Berg en Bosch gebouw 104 Prof.  

Bronkhorstlaan 10 3723 MB   
Bilthoven   

Documentatiespoor  
Datamining leefwereld  

20MRT2019, hele dag  Mevrouw drs. W.J. Quaijtaal -  
Edwards van Muijen  

Utrecht + Soest  20-03-2019 OC Utrecht: Dr. Max  
Euwestraat 74 Utrecht: 9.00 -  
10.45 met dhr. J.  
20-03-2019 OC Soest: Molenstraat  
8a Soest: na 13.30 met mw. L.    

Documentatiespoor  
Check formele basis  

13MRT2019, hele dag  Mevrouw drs. W.J. Quaijtaal -  
Edwards van Muijen  

Bilthoven + Hilversum  13-03-2019: Backoffice de Bilt:  
Prof. Bronkhorstlaan 10 Bilthoven.  
Berg en Bosch gebouw 104: 9.00 -  
14.00 met mw. M. 20-03-2019 
Ridderspoor:  
Koninginneweg 83 Hilversum:  
11.30 - 12.30 met mw. D. en mw. 
L.  

Observatiespoor  
Onverwachte schouw  

15MRT2019, ochtend /  
16MRT2019, ochtend  

Mevrouw G.F. Feenstra MA  
Mevrouw G.F. Feenstra MA  

Amersfoort + Bilthoven  OH Amersfoort: Niet mogelijk 13-3 
/ 7 dagen per week open.  
Zorgcampus, gebouw Cederhorst  
Utrechtseweg 266-1 Amersfoort OC 
de Bilt: mw. G. Prof. Bronkhorstlaan 
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10 Bilthoven. Berg en Bosch 
gebouw 102 

Observatiespoor  
Shadowing  

13MRT2019, middag / 15MRT2019, 
middag / 22MRT2019, middag /  
05APR2019, 7.30-11.30u, 14.00- 
17.00u  

Mevrouw G.F. Feenstra MA  
Mevrouw G.F. Feenstra MA  

Mevrouw G.F. Feenstra MA Mevrouw 
G.F. Feenstra MA  

Veenendaal, Kortenhoef, Baarn,  
Hilversum  

13-03-2019: observatie CM/ 
thuisadres van cliënt in  

Veenendaal: 11.00 - 14.30 met 
mw. W.  
15-03-2019: observatie IBT / 
thuisadres van cliënt in Kortenhoef:  
13.30 - 16.45 met mw. C.   
22-03-2019: observatie IBT / 
thuisadres van cliënt in Baarn:  
13.30 - 16.30 met dhr. R.   
05-04-2019: observatie 
ochtendzorg Ridderspoor  
Koninginneweg 83 Hilversum: 8.00 
met mw. M. mee in de ochtendzorg. 
Daarna mee met mw. A. op het OC, 
ook op Ridderspoor. Gelieve voor de 
lunch vertrek en dan nog 2 uurtjes 
observatie meepakken bij mw. C. in 
`t Wijdehuis, Acacialaan 2, 
Loosdrecht hier mee observatie tot  
14.00.   

Verhalenspoor  
Narratief interview  

28MRT2019, middag / 29MRT2019, 
hele dag  

Mevrouw P.M. Kalden MCM  
Mevrouw P.M. Kalden MCM  

Telefonisch + Amersfoort  29-03-2019: interviews op OC  
Soesterkwartier: Noordewierweg 
252-1, Amersfoort vanaf 9.00 met 
mw. C. en aanwezige teamleden  
29-03-2019: interviews op OC 
Spinetpad, Spinetpad 2 Amersfoort, 
na 13.30 met mw. S. en aanwezige 
teamleden  
Telefonische interviews met mw. B. 
(zorgadministratie), mw. L. Frijters 
(casemanager) en mw. S. (IBT'er). 
Deze in te plannen op belafspraak.  

Verhalenspoor  

Stem van cliënten en naasten  

21MRT2019, 19.00 - 21.30 uur  Mevrouw P.M. Kalden MCM  Ridderspoor, Koninginneweg 83  

Hilversum  

21-03-2019: aanschuiven 
huisbijeenkomst Ridderspoor:  
Koninginneweg 83 Hilversum, met 
dhr. P., mw. M. en aanwezige 
familieleden/teamleden. 
Telefonische interviews met 
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familieleden vanuit verschillende 
regio's/diensten: lijst met namen en 
telefoonnummers wordt via veilig 
mailen doorgestuurd. 

Skypegesprek  
Skypegesprek  

08APR2019, 16.00-17.00 uur /  
08APR2019, 16.00-17.00 uur /  

08APR2019, 16.00-17.00 uur /  
08APR2019, 16.00-17.00 uur  

De heer drs. F.C. Bosboom MSc  
Mevrouw G.F. Feenstra MA  

Mevrouw drs. W.J. Quaijtaal -  
Edwards van Muijen  
Mevrouw P.M. Kalden MCM  
Mevrouw drs. A. Brinkman -  
Stoppelenburg  

    

Dialoog bevindingen  
Bevindingendialoog  

18APR2019, 10.00-13.00 uur  De heer drs. F.C. Bosboom MSc  Bilthoven  18-04-2019: Backoffice de Bilt:  
Prof. Bronkhorstlaan 10 Bilthoven.  
Berg en Bosch gebouw 104: 9.00 - 
14.00 met mw. M. en deelnemers 
bevindingendialoog  
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Bijlage C. Kerngegevens organisatie 
 

Ingevuld door Marjolein Elferink, King Arthur Groep, 17 mei 2019 

Naam Organisatieonderdeel  Omschrijving wat 
hieronder valt 

Aantal 
cliënten 

Aantal 
personeelsl
eden + fte 

Verzuim-
percentage (in- en 
exclusief 
zwangerschap) 

Aantal 
vrijwilligers 

Scope(s) 

Woonhuis (OO1) 1 Ridderspoor 22 19 fte 0% 29 Verpleeghuiszorg 

Ontmoetingshuizen (OO2) Ontmoetingshuis 
Amersfoort, 
Ontmoetingshuis 
Bilthoven 

6 Amersfoort 
30 Bilthoven 

4,7 fte 
4,7 fte 

0% 5 
 
5 

Dagbesteding en 
verblijf 

Ontmoetingscentra (OO3) OC Soest, 
OC Utrecht, 
OC Amersfoort, 
OC Soesterkwartier, 
OC Hilversum, 
 

35 
34 
22 
19 
32 

1,1 fte 
1,1 fte 
1,1 fte 
1,1 fte 
1,3 fte 
 

0% 20 
15 
11 
11 
7 

Dagbesteding 

Individuele begeleiding (OO4) Regio Amersfoort 
(Amersfoort, Leusden, 
Soest, Baarn, Bunschoten, 
Woudenberg) 
Regio Gooi- en 
Vechtstreek (Hilversum, 
Huizen, Laren, 
Wijdemeren, Weesp, 

Gooise Meren, Eemnes) 
Regio Utrecht (stad 
Utrecht) 
Regio Utrecht Zuidoost 
(Zeist, de Bilt, Utrechtse 
Heuvelrug, Bunnink, Wijk 
bij Duurstede) 
Regio Utrecht West( De 
Ronde Venen, Montfoort, 
Oudewater, Stichtse 
Vecht, Woerden) 
Regio Veenendaal & 
Renswoude 

67 
 
 
 
 
 
49 
 

 
 
 
 
3 
 
 
 
6 
 
 
 
 

8,8 fte 0%  Individuele begeleiding 
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Regio Almere 
 

 
 
0 
 
 
 
 
4 
 
1 
 

Casemanagement/ 
wijkverpleging (OO5) 

Regio Amersfoort 
(Amersfoort, Leusden, 
Soest, Baarn, Bunschoten, 
Woudenberg) 
Regio Gooi- en 
Vechtstreek (Hilversum, 
Huizen, Laren, 
Wijdemeren, Weesp, 
Gooise Meren, Eemnes) 
Regio Veenendaal & 
Renswoude 

396 4,7 fte 0%  Uren casemanagement 
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Bijlage D. Toelichting grafieken 
 

De kernauditor heeft in overleg met de auditoren een impactanalyse uitgevoerd op de resultaten van de audit. Deze impactanalyse werkt 

beslisondersteunend bij het bepalen van het uiteindelijke eindbeeld op basis van de resultaten. De kernauditor en de overige auditoren 

hebben in de impactanalysetool een serie vragen beantwoord per impactcriterium (zie bijlage B). Deze vragen hebben allemaal een 

relatie met de verschillende kwaliteitswijzers van PREZO Care. 

De vragen in de Vragenlijst Impactanalyse worden beantwoord op een vijfpuntsschaal:  

0 = helemaal niet overtuigd (0%)  

1 = in geringe mate overtuigd (25%)  

2 = voldoende overtuigd (50%) 

3 = in ruime mate overtuigd (75%)  

4 = volledig overtuigd (100%)  

 

Er zullen altijd verschillen zijn tussen de uitkomsten van auditoren die verschillende sporen hebben uitgevoerd. Immers, ieder spoor 

levert een ander soort informatie op en geeft alleen informatie over de daar en dan waargenomen leefwereld. Niet iedereen kan dan ook 

antwoord geven op alle vragen uit de impactanalyse. Hiervoor wordt in de impactanalyse gecorrigeerd. Het gewogen gemiddelde van alle 

uitkomsten van dialogen en sporen tezamen laat zien tot welk beeld het auditteam als geheel is gekomen. De kernauditor, die als enige 

een totaalbeeld heeft, maakt het uiteindelijke eindbeeld op. Dit eindbeeld heeft geleid tot het registratieadvies. 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn er vier grafieken in deze rapportage opgenomen: 

Resultaten op basis van de impactcriteria (grafiek 1 en 2): 

- Grafiek 1: eindbeeld op basis van het gezaghebbende oordeel van de kernauditor (rood); de gemiddelde uitkomst van de dialogen en 

de sporen (blauw) 

- Grafiek 2: zoomt in op grafiek 1 en laat zien wat de invloed van de sporen is op het eindbeeld van de impactcriteria (blauwtinten); 

Resultaten op basis van de kwaliteitswijzers (grafiek 3 en 4): 

- Grafiek 3: eindbeeld op basis van gezaghebbende oordeel van de kernauditor (rood); de gemiddelde uitkomst van de dialogen en 

sporen (blauw) 

- Grafiek 4: zoomt in op grafiek 3 en laat zien wat de invloed van de sporen is op het eindbeeld van de kwaliteitswijzers (blauwtinten).  


