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1. Methodische verantwoording  
 

 

 

Alle Perspekt keurmerken hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. Perspekt voert na verlening van een keurmerk jaarlijks een tussentijdse audit 

uit om te beoordelen of de keurmerkhouder op dat moment (nog steeds) voldoet aan de kwaliteitseisen op grond van het Reglement registratie 

Perspekt keurmerk in de zorg. Na één jaar is dit een tussentijdse audit en na twee jaar is dat een eindaudit.   

 

Tijdens de tussentijdse- en eindaudit beoordeelt de auditor de volgende onderdelen: 

1. de zogenoemde voorwaardelijke prestaties. Voorwaardelijke prestaties hebben een directe relatie met wet- en regelgeving; 

2. het logo- en keurmerkgebruik; 

3. de voortgang van de verbetercyclus. 

 

Het doel van de tussentijdse- en eindaudit is om te beoordelen:  

• of het betreffende PREZO keurmerk gecontinueerd kan worden zoals dit ten tijde van de initiële audit is getoetst; 

• het verschaffen van ontwikkelingsgerichte informatie aan de getoetste organisatie. 

 

Naam organisatie Drostlerhoeve 

Voor informatie over de organisatie, zie bijlage A Kerngegevens 

Naam organisatieonderdeel De Drostlerhoeve 

Keurmerkschema PREZO GZ (11/04/14, versie 2) 

Scope Verblijf, dagbesteding en individuele ondersteuning 

Soort audit eindaudit 

Auditdatum 22 augustus 2020 

Auditor Dea de Witte-Bobeldijk (voorzitter/secretaris) 

Bijzonderheden Geen bijzonderheden 

Wijze van aanlevering set toegestuurde 

instrumenten 

via beveiligde mail aangeleverd. Ook werden tijdens de auditdag diverse instrumenten 

geobserveerd of ingezien. Digitale toegang tot Qurentis. 
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Ook de tussentijdse- en eindaudit vinden plaats onder auspiciën van het College van 

Belanghebbenden dat bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen uit de sector. Het College van 

Belanghebbenden bewaakt de kwaliteit van de audit die door Perspekt verricht worden. 

 

1.2 Beoordelings- en wegingskader 

Het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap (11/04/14, versie 2) is gebaseerd op PREZO, 

Prestatiemodel Gehandicaptenzorg, PREZO GZ. Het PREZO keurmerkschema bestaat uit een set van 20 prestaties en een beoordelings- en een 

wegingskader. Er zijn zeven prestaties die een directe relatie hebben met wet- en regelgeving. Deze prestaties zijn als voorwaardelijk 

aangemerkt. 

 

Om het PREZO GZ zilveren/gouden keurmerk in de zorg te behouden, moet een organisatie tijdens de tussentijdse en de eindaudit de zeven 

voorwaardelijke prestaties behaald hebben. Dit zijn de prestaties: Ondersteuningsplan, Informatie en Communicatie, Cliëntveiligheid, Veiligheid, 

Medezeggenschap, Kwaliteitssysteem en Good Governance. 

 

Het beoordelingskader- en wegingskader voor de tussentijdse en eindaudit is gelijk aan het beoordelingskader- en wegingskader van de initiële 

audit. Om voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het 

PREZO GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking tot komen, zijn maximaal 2 niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde 

voorwaardelijke prestaties.  

 

Voor het logo- en keurmerkgebruik geldt dat aan alle aspecten zoals weergegeven in de auditovereenkomst c.q. algemene voorwaarden moet 

worden voldaan.  

De voortgang van de verbetercyclus wordt beoordeeld tijdens de tussentijdse audit, maar maakt geen onderdeel uit van het wegingskader. 

 

De Drostlerhoeve  is in bezit van het PREZO Gehandicaptenzorg gouden keurmerk in de zorg. 

  

De bevindingen en conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op verschillende soorten bronnen:  

observaties, registraties, gesprekken en instrumenten en conform het vigerend wegingskader tot stand gekomen.  
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2. Resultaten 

 

ARI Scoreblad Cliëntprestaties  

Prestatie 

Uitkomsten 

Pijlers 

Bevindingen 

auditteam 
Totaal Behaald Toelichting bij afwijking, aandachtspunt, opmerking 

  P I V/B     
 

Cliëntprestaties 

C10 Ondersteuningsplan 30 30 20 20 100 ja 

De auditor heeft diverse zorgplannen ingezien en 

besproken samen met een medewerker. Deze 

zorgplannen zijn in het digitale systeem Qurentis 

uitgewerkt. Voor iedere cliënt wordt zo snel mogelijk 

na plaatsing een zorgplan opgesteld. De medewerker 

vertelde de auditor dat al na een week de 

belangrijkste informatie terug te vinden is in 

Qurentis. Na zes weken is het zorgplan compleet, 

besproken met de ouders en (waar mogelijk) met de 

cliënt. De auditor ziet op het voorblad de 

belangrijkste gegevens van de cliënt, (leer)doelen en 

overige benodigde informatie, zoals ANW gegevens, 

achtergrond informatie, hulpvraag, (globale) 

diagnose, risico- inventarisatie en in het kort 

gedragskenmerken staan. Vervolgens zijn zorg- en 

werkdoelen te lezen, hierop wordt gerapporteerd 

door de begeleiders. Deze zorg- en werkdoelen zijn 

uitgewerkt in de ( in het zorgplan aanwezige) 8 

domeinen van Shalock. Het snel terugvinden van de 



 

Auditrapport eindaudit PREZO GZ, De Drostlerhoeve, Eibergen, 22 augustus 2020,  Pagina: 6/31 

 

voor-of achteruitgang van deze doelen is 

gecompliceerd zo heeft de auditor gezien. Het doel 

moet eerst gekopieerd worden waarna er op 

gerapporteerd wordt. Men is bekend met dit 

probleem, maar de applicatie Qurentis biedt 

(voorlopig) geen andere mogelijkheden. De auditor is 

verteld dat iedere cliënt een persoonlijk begeleider 

heeft die vorm geeft aan de inhoud van het zorgplan. 

Alle zorgplannen worden in papieren vorm aan de 

ouders en/of cliënt verstrekt, één maal per jaar, 

zodat de ouders en mogelijk de cliënt zich voor 

kunnen bereiden op het zorgplan gesprek. Er is 

behalve een intensief intake gesprek ook twee keer 

per jaar een MDO met de ouders. Voor deze MDO’s 

worden alle betrokkenen bij de zorg van deze cliënt 

uitgenodigd zoals de thuisbegeleiding, de docent van 

de school, de zorgconsulent, psycholoog of andere 

betrokkenen. De cliënt is de enige die het zorgplan 

aan derden kan verstrekken, vertelde een begeleider 

aan de auditor (zie het kwaliteitshandboek van de 

Drostlerhoeve). Als er vragen zijn omtrent het 

zorgplan en/of gedrag van de cliënt dan kan de 

persoonlijk begeleider terecht bij de (ingehuurde) 

gedragsspecialist. De persoonlijk begeleider vertelde 

de auditor dat de cliënten die via de WMO (via de 

gemeente) in zorg komen ook allemaal een volledig 

zorgplan hebben. Vaak levert de zorgconsulent ook 
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informatie voor dit plan in samenspraak met de 

ouders en persoonlijk begeleider van de 

Drostlerhoeve. Een  medewerker vertelde met de 

gemeentes in gesprek te gaan over de inhoud van de 

zorgplannen vanwege de verschillende eisen en de 

motivatie om meer tijd te besteden aan 

daadwerkelijke cliëntzorg. Het volle aantal punten 

voor de zorgvuldige manier waarop de medewerkers 

van de Drostlerhoeve alle belanghebbenden van de 

cliënt en de cliënt betrekken bij de het zorgplan. 

C11 
Informatie en 

Communicatie 
30 30 20 20 100 ja 

De organisatie beschikt over een website die 

regelmatig wordt bijgehouden vertelde een 

medewerker. In ieder geval heeftstaat er informatie 

over de corona-afspraken die op de locatie gelden. 

Deze maatregelen worden regelmatig aangepast als 

de landelijke maatregelen daartoe aanleiding geven. 

Op deze website leest de auditor informatie over de 

locatie, het aanbod en daarbij behorende werkwijze, 

waarbij opvalt dat het bevorderen van de eigen regie 

en keuzes van de cliënt uitgangspunt van de 

hulpverlening zijn. Er zijn diverse folders beschikbaar 

zoals een compacte algemene folder en een 

informatieboekje over de organisatie zoals hoe men 

de kwaliteit waarborgt, de visie en missie, het 

zorgproces, veiligheid etc. Zes keer per jaar wordt er 

een nieuwsbrief uitgegeven voor de ouders. Een 

medewerker vertelde dat dit jaar extra 
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nieuwsbrieven zijn uitgegeven in verband met de 

corona afspraken en richtlijnen op de Zorgboerderij. 

In deze nieuwsbrief wordt tevens verwezen naar de 

website omdat daar altijd de laatste richtlijnen terug 

te vinden zijn. Door de corona afspraken worden 

cliënten door ouders tot aan het toegangshek 

gebracht waar een medewerker de cliënt ontvangt, 

de meerwaarde hiervan is vertelde een medewerker 

aan de auditor, dat de medewerker de ouder spreekt 

en zij kort informatie kunnen verstrekken over en 

weer. Tijdens de intake wordt naar eventuele 

communicatieproblemen bij de (toekomstige) cliënt 

gevraagd. De auditor heeft in de huiskamer een 

communicatiebord gezien waar in pictogramstijl de 

activiteiten en de aanwezige personen van de dag 

werden uitgebeeld. Een medewerker vertelde dat 

wanneer een cliënt ( meestal een nieuwe) moeite 

heeft met dit dagritme er een persoonlijk 

dagstructuur document wordt gemaakt. Ook zijn er 

pictogrammen gezien die aanduiden wat voor functie 

de achterliggende ruimte heeft of andere instructies 

zoals handen wassen. Verder heeft de auditor inzage 

gehad in Qurentis waar informatie terug te vinden is 

over de cliëntervaring-meting, en verslagen van 

inspraak avonden met ouders en het team. De 

bescherming van de persoonsgegevens is geregeld, 

heeft de auditor gelezen, in het digitale verkeer via 
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geselecteerde inlogmogelijkheden op 

deskundigheidsniveau en via beveiliging door een ICT 

medewerker. De auditor geeft het volle aantal punten 

omdat de website en nieuwsbrieven voor ouders en 

andere derden actuele informatie bevat. Verder zijn 

alle documenten met informatie voor medewerkers 

snel terug te vinden in het digitale systeem Qurentis 

op de zorgboerderij.  

C12 Clientveiligheid 30 30 20 20  100 ja 

De auditor heeft gehoord van de aanwezige 

medewerkers dat de cliëntveiligheid een extra 

aandachtspunt geworden is in deze coronatijd. 

Maatregelen om de gezondheidsrisico’s te vermijden 

met een doelgroep  die  in verschillende 

leeftijdscategorieën valt is wel eens een dilemma 

gebleken. Eerder gold een andere maatregel voor 

kinderen tot 12 jaar en daarboven. De cliënten die 

gebruik maken van de dagbesteding varieert van 

ongeveer 7 tot 20 jaar. De 1,5 meter regel is nu 

alleen van toepassing voor iedereen boven de 

achttien jaar wat het handhaven makkelijker maakt 

is de auditor verteld. Op de dag van de audit ging de 

groep jongeren uit naar een speelhal terwijl er voor 

de jongeren boven de achttien jaar activiteiten op de 

boerderij werden gerealiseerd zag de auditor. De 

auditor heeft diverse formulieren toegestuurd 

gekregen en gezien dat (gezondheids)risico’s van de 

cliënt uitgebreid geïnventariseerd worden via het 
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intake formulier en besproken tijdens het 

intakegesprek. In het zorgplan zijn 

(begeleidings)afspraken hierover terug te vinden. 

Medicatie wordt door de medewerkers aangereikt, 

ouders geven de medicatie in de baxterverpakking 

mee met de originele aftekenlijst. Afspraken hierover 

zijn op papier gezet  en ondertekend door de ouders. 

(gezien formulier Medicijnverklaring Qurentis). De 

auditor vindt de huiskamer in de Drostlerhoeve er 

gezellig en overzichtelijk uitzien, zitplaatsen staan 

ver uit elkaar vanwege de coronamaatregelen. Door 

de vele ramen is er een “open” zicht naar buiten, 

zodat begeleiders zicht houden op de cliënten. 

Hierdoor worden signalen van agressie en onrust 

tijdig gesignaleerd en vermeden. Cliënten en ouders 

hebben in de ervaringsmetingen aangegeven 

vertrouwen en veiligheid erg belangrijk te vinden en 

het op deze locatie ook aan te treffen. De auditor 

heeft de ingevulde FOBO formulieren ingezien die 

opgeslagen worden in Qurentis. De gesignaleerde 

incidenten waren van verschillende cliënten en 

hebben vooral te maken met de dagactiviteiten las 

de auditor. Incidenten worden direct met de ouders 

besproken en in elk teamoverleg.  Er zijn geen 

ernstige incidenten voor gevallen afgelopen jaar, 

heeft de auditor van een medewerker gehoord en 

kunnen lezen in het FOBO verslag. 
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Grensoverschrijdend gedrag is onderdeel van de 

intake waaronder bv. ook seksueel misbruik een 

vraag is. De medewerkers hebben dit jaar een 

opleiding over de meldcode aangeboden gekregen ( 

nagekeken in Qurentis). Voedselveiligheid is in orde, 

er wordt gewerkt met de hygiënecode van de kleine 

woonvorm. Er is sinds kort een medewerker facilitair 

die zaken regelt als legionella spoelingen , 

brandveiligheidseisen etc. (benodigde formulieren  

terug te vinden in Qurentis). De auditor geeft het 

volle aantal punten voor de inzet om een veilige 

dagbesteding aan te beiden waarbij 

veiligheidsmaatregelen zo min mogelijk inbreuk 

maken op het plezier van de cliënten. 

 Organisatieprestaties   

O02 Veiligheid 30 30 20 20 100 ja 

Op de Drostlerhoeve is de veiligheid op cliënt- en op 

locatieniveau  behoorlijk onder de aandacht heeft de 

auditor gehoord en gemerkt. “De 

coronamaatregelen”, vertelden medewerkers, 

“hebben ons wel creatief gemaakt”. Werkplekken zijn 

nu op ‘corona-afstand’ gebracht. Tijdens het werken 

met de dieren worden beschermde schoenen 

aangetrokken. Bij mogelijk onveilige situaties wordt 

de cliënt begeleid door een medewerker. 

Werkzaamheden zijn aangepast, er is bv. geen 

groentetuin meer maar een pluktuin. Werken in een 

moestuin bleek fysiek te zwaar en niet motiverend 

file:///C:/Users/ddewi/Documents/2020/drostlerhoeve/Papierenaudit%20PREZO%202020/Drostlerhoeve,%20ARI%20T%20E%20%20PREZO%20GZ%20(110416,%20versie%202).xlsx%23RANGE!D47
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voor diverse cliënten. Ook voor emotionele belasting 

is aandacht, een medewerker vertelde de auditor dat 

kinderen die bij elkaar in de klas zitten op school 

zoveel mogelijk op de boerderij in een andere groep 

gezet worden. De reden waarom dit toegepast wordt 

is het voorkomen dat gebeurtenissen in deze 

omgeving en de school niet van invloed kunnen zijn 

op elkaar. De auditor heeft gezien dat er een zoönose 

verklaring aanwezig is.  De aanwezige speeltoestellen 

zijn stevig en kindvriendelijk. Zoals een medewerker 

vertelde : ’en hufterproof’. De ARBO RI&E controle en 

evaluatie is aantoonbaar geldig tot 2021, die jaarlijks 

wordt uitgevoerd door Stigas. Het 

ziekteverzuimbeleid is via Interpolis belegd. Alle 

medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag 

afgegeven. Diverse veiligheidsaspecten, zoals 

incidenten, ARBO/RIE onderwerpen of hygiëne, zijn 

een terugkerend onderwerp in het teamoverleg 

(verslagen terug te vinden in Qurentis). Er wordt 

gewerkt met duidelijke- en landelijke richtlijnen en 

protocollen, die via Qurentis direct beschikbaar zijn 

voor de medewerkers. De auditor heeft gezien dat 

het calamiteitenplan op de groepsruimte hangt en op 

het informatiebord aan de buitenzijde van het pand. 

Er is een medewerker facilitair die diverse 

veiligheidsvoorschriften en controles bijhoudt. De 

BHV oefening is gepland, vanwege de corona wordt 
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naar een veilige locatie gezocht. Vluchtroutes en 

vluchtplan zijn zichtbaar aanwezig. Het volle aantal 

punten voor de inzet voor de veiligheid van cliënten 

en medewerkers.  

O04 Medezeggenschap 30 30 20 20 100 ja 

Op de Drostlerhoeve is inspraak of meedenken en 

samendoen erg belangrijk. De auditor heeft tijdens 

de middagpauze gezien dat medewerkers aan 

cliënten vroegen wat ze nog verder willen gaan doen. 

Tijdens deze pauze vertelde een medewerker aan de 

auditor verder dat ook ouders zoveel mogelijk 

betrokken worden en inspraak krijgen bij het wel en 

wee op de boerderij. Er is een vaste cliëntenraad van 

drie ouders, de bestuurder is hun vaste 

gesprekspartner. Met deze CR is veel contact en 

wekelijks komen zij op bezoek voor kort overleg . 

Vier maal per jaar is er een CR vergadering, van alle 

bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. De 

medewerker vertelde dat onder andere de 

klimaatbeheersing, corona en zaken als uitbreiding 

van de logeermogelijkheden gespreksonderwerpen 

zijn(verslag in Qurentis). Ook in het zorgdossier is de 

inspraak terug te lezen, cliënten maken keuzes in 

hun leerdoel wat samen met de ouders wordt 

besproken en beschreven hoe zij dat doel willen 

bereiken. Via het tevredenheidsonderzoek (ben ik 

tevreden) hebben ook overige ouders formeel 

inspraak, onderwerpen worden met de CR besproken 
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en waar mogelijk aangepakt. Tijdens ieder 

evaluatiegesprek over het zorgplan worden ouders 

gevraagd deel te nemen aan de CR om zoveel 

mogelijk ouders in die CR te krijgen.  

Het volle aantal punten voor de intensieve en 

laagdrempelige manier waarop ouders en cliënten 

inspraak hebben op de locatie.  

O05 Kwaliteitssysteem 30 30 20 20 100 ja 

Op de Drostlerhoeve is kwaliteit een begrip die in 

vele vormen tot uiting komt. De auditor heeft dat 

bijvoorbeeld in het kwaliteitshandboek 2020 gelezen. 

Geschreven wordt over het bieden van kwalitatief 

goede zorg op alle niveaus, kwaliteit als instrument 

om vraaggericht te werkende, eigen regie en 

kwaliteit van bestaan van cliënten als basis van de 

visie. De auditor heeft in de toegestuurde informatie 

gelezen dat de organisatie het kwaliteitshandboek 

2020 ziet als een hulpmiddel om kwalitatief goede 

zorg te beschrijven en toe te lichten hoe zij dat 

organiseren en hoe er gestreefd wordt naar het 

bevorderen en borgen van de kwaliteit van de zorg 

en ondersteuning. Continu verbeteren is het streven 

heeft de auditor gehoord tijdens de auditdag. 

Compliment van de auditor voor de PCDA cyclus die 

gebruikt wordt om systematisch verbeteringen te 

beschrijven en monitoren. Om inzicht te krijgen en te 

houden of de cliënten, ouders, medewerkers en 

derden tevreden zijn diverse methodes ingezet. De 
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cliënttevredenheidsmeting “ben ik tevreden” is een  

instrument uit de waaier van de VGN die ingezet 

wordt om één keer per jaar de cliënten en ouders 

hun mening te vragen. Uitkomsten worden 

aantoonbaar meegenomen in verbeteringen zoals het 

verzoek van ouders om op vrijdag al een 

logeermogelijkheid te bieden. Dat is gemotiveerd niet 

gehonoreerd uit bestwil voor het kind: een 

medewerker vertelde dat als kinderen komen logeren 

het belangrijk is dat ze uit school eerst thuis zijn en 

dan zaterdag en zondag komen. Andere 

instrumenten die gebruikt worden om inzicht te 

krijgen in de beoogde kwaliteit zijn bv. de FOBO, 

medewerkertevredenheidsmetingen, evaluatievragen 

tijdens de zorgplanbesprekingen, inspraak van 

cliënten en ouderraad. Vorig jaar is er begonnen met 

de PREZO systematiek toe te passen. Veel 

formulieren, werkinstructies, verslagen van 

overleggen, diploma’s en andere vormen van 

papieren dossiers zijn nu opgeslagen in het digitale 

systeem Qurentis. Deze manier van documentbeheer 

zorgt ervoor dat documenten op een veilige manier 

zijn opgeslagen en voor iedereen (met toestemming) 

terug te vinden. Andere kwaliteitseisen zoals die van 

de gemeentes i.v.m. de WMO aanbesteding en eisen 

vanuit de jeugdzorg worden zoveel mogelijk in het 

PREZO kwaliteitssysteem geïntegreerd.  



 

Auditrapport eindaudit PREZO GZ, De Drostlerhoeve, Eibergen, 22 augustus 2020,  Pagina: 16/31 

 

De auditor geeft het volle aantal punten voor de 

integrale manier waarop deze organisatie kwaliteit 

stimuleert.  

O06 Good Governance 30 30 20 20 100 ja 

De Drostlerhoeve is een kleine organisatie en past de 

good governance code toe in haar manier van 

werken: Het bieden van goede zorg aan cliënten; Het 

hanteren van waarden en normen en daarbij het 

waarborgen van randvoorwaarden voor goede zorg 

en hoe er is voorzien in medezeggenschap en invloed 

van betrokkenen. De auditor heeft diverse 

documenten te zien gekregen in Qurentis waaronder, 

de VOG die medewerkers allemaal hebben een 

ingeleverd. De Drostlerhoeve werkt (en wordt 

gefinancierd) door uit ZIN (zorg in natura) door acht 

Achterhoekse gemeentes, WLZ (Wet Langdurige 

Zorg) en PGB via ziektekosten verzekeraar. Een 

medewerker vertelde de auditor  dat de (financiële- 

en salaris-) administratie is belegd bij het 

accountantskantoor Bonsen Reuling waarbij 

ontwikkelingen per kwartaal worden besproken met 

de bestuurder. Ook de  jaarlijkse 

productieverantwoording wordt uitgevoerd door 

Bonsen Reuling. Een medewerker vertelde dat de 

organisatie financieel gezond is. Tijdens de 

accountantsverklaring zijn er geen bijzondere dingen 

aan het licht gekomen.  Er wordt jaarlijks 

geïnvesteerd in het verbeteren van het gebouw en de 
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materialen voor de cliënten. Naast de cijfermatige 

verantwoording door het accountantsbureau stelt de 

bestuurder een uitgebreid jaarverslag op (2019 was 

aanwezig tijdens de audit) waarin alle voorzieningen 

zijn vermeld. Er is een terugblik op resultaten van 

afgelopen jaar en een uitgebreide beschrijving van de 

voorzieningen die middels de domeinen van Shalock 

zijn beschreven. Daarnaast is er een 

kwaliteitshandboek samengesteld met een 

uitgebreide beschrijving van de te bereiken kwaliteit 

van zorg- en dienstverlening. Het jaarverslag en het 

kwaliteitshandboek wordt besproken met de 

medewerkers en ouder/cliëntenraad zo is de auditor 

verteld.  

Het volle aantal punten voor deze prestatie, de 

manier waarop de bedrijfsvoering op professionele 

manier is geborgd en inzichtelijk voor alle 

betrokkenen.  
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Aandachtspunten uit de initiële audit Toelichting na tussentijdse audit 

C 10: In de zorgplannen kan er niet direct op onderwerpen gerapporteerd 

worden. Met name bij de (werk/zorg) doelen is de voortgang en/of rapportage 

over deze doelen niet of moeilijk terug te vinden zijn.  

De organisatie heeft het digitale zorgdossier laten aanpassen waardoor er nu op 

doelstellingen gerapporteerd kan worden. De auditor heeft dit ook waar kunnen 

nemen. Het aandachtspunt is opgeheven. 

 

Aandachtspunten uit de tussentijdse audit Toelichting na eindaudit 

Geen aandachtspunten  

Aandachtspunten uit de eindaudit 

Geen aandachtspunten 
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3. Conclusie  
 

3.1 Conclusie 

De Drostlerhoeve is een kleinschalige locatie waar het individu cliënt, medewerker, ouder als uniek gezien wordt. Speciaal is gewoon en gewoon 

is hier speciaal. Voeg daarbij de continue aandacht voor ‘kan het nog beter?’ toe. Een voortdurend kijken naar mogelijkheden en uitdagingen is 

niet alleen te zien maar ook te horen in de verhalen. Recentelijk is een woonvorm opgestart en nu denkt men alweer na hoe er een leuke 

werkplek voor de cliënte georganiseerd kan worden. En dat alles zoveel mogelijk opgenomen in de maatschappij.  

 

3.2 Keurmerk- en logogebruik 

De Drostlerhoeve  is gerechtigd om gedurende de geldigheidsduur van het keurmerk gebruik te maken van het keurmerk en logo, met dien 

verstande dat het logo door De Drostlerhoeve  uitsluitend gebruikt mag worden voor het organisatieonderdeel en of (deel)producten waarvoor 

het van toepassing zijnde keurmerk is verstrekt. Het gebruik van het logo is aan enkele voorwaarden verbonden. Zo mag het logo alleen op 

briefpapier en op de website worden gebruikt, uitsluitend in de originele kleur dan wel in wit/grijs/zwart tinten. Het logo wordt altijd in 

combinatie met het keurmerk en de naam van de organisatie vermeld en mag hierin niet overheersend zijn. Schriftelijke toestemming van 

Perspekt is nodig om het logo voor andere doeleinden te gebruiken. 

 

Tijdens de eindaudit is gebleken dat De Drostlerhoeve  het keurmerk en het logo gebruikt conform de vereisten vermeld in de algemene 

voorwaarden. 

 

3.3 Registratieadvies 

Om voor het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zullen alle prestaties behaald moeten zijn. Om voor het PREZO 

GZ zilveren keurmerk in de zorg in aanmerking te komen, zijn maximaal twee niet-behaalde prestaties geoorloofd, niet zijnde voorwaardelijke 

prestaties.  

 

Tijdens de eindaudit zijn 7/7 van de voorwaardelijke prestaties behaald. 

De Drostlerhoeve  voldoet aan het wegingskader van het PREZO GZ keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap (11/04/14, versie 2). De scope van de audit is verblijf, dagbesteding en individuele ondersteuning. 

De auditor verklaart dat op basis van de genomen steekproef er met voldoende diepgang is getoetst. Derhalve adviseert de auditor de 

directeur/bestuurder van Perspekt om het PREZO GZ gouden keurmerk in de zorg van De Drostlerhoeve  te continueren.   
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Bijlage A  Kerngegevens 

 
Kerngegevens audit PREZO Gehandicaptenzorg 

 

Peildatum 

Op welke peildatum zijn de 

gevraagde gegevens gebaseerd? 

24-7-2020 

 

Organisatieonderdeel 

Naam 

organisatieonderdeel 

De Drostlerhoeve 

Naam organisatie De Drostlerhoeve 

Type, omvang en 

plaats/wijk 

organisatieonderdeel 

 

Hoofdlocatie 

 Locatie   

 Regio      

 Team 12   

 Anders, 

namelijk: 

        

Dagbesteding en 

logeeropvang 

      

      

      

 <aantal>  

 

Drostlerweg 2b Eibergen 

 

      

Gelderland 

      

 <plaats/wijk>  

 

Bestuursstructuur 

Bestuursstructuur Ja, organisatiestructuur 

Zorgbrede Governance Code 

 

 Ja  Nee 

 N.v.t.  Dispensatie 

Toelichting:       

Scope Aantal cliënten 

Individuele zorg (Bij zelfstandig 

wonen – Zvw) 

2 

Ondersteuning en begeleiding  

(Wmo, hulp bij het huishouden) 

5 

Verblijf (Wlz) Differentiëren naar ZZP: PGB VG 03-05 

Verblijf inclusief behandeling 

(Alleen behandeling wordt niet 

getoetst) 

Differentiëren naar ZZP: ZIN Gemeenten logeeropvang 

en Beschermd Wonen 

 

Dagbesteding  

(Inclusief Dagbehandeling/ 

Dagactiviteiten) 

32 

Revalidatie 

(o.a. Geriatrische 

revalidatiezorg, zorghotel) 

      

Informele zorg       

Totaal aantal cliënten  Totaal: 36 

Specifieke kenmerken 

doelgroepen 

Omschrijving: Kinderen en (jong) volwassenen met een 

verstandelijke beperking en/of psychische aandoening. 

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening 

Diensten of zorg gefinancierd 

vanuit niet publieke middelen? 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

BOPZ-aanmerking 

BOPZ-aanmerking 

 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

In zorg  
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Aantal cliënten in zorg op 

peildatum 

36 

Uit zorg 

Aantal cliënten uit zorg het laatste volledige jaar  Overlijden: 1 januari t/m augustus 

2019 

Ontslag / overig: 1 

Verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Onder verscherpt toezicht Inspectie voor de 

Gezondheidszorg 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Datum laatste inspectieverslag juli 2017 Inspectie Jeugdzorg 

Leveringsvoorwaarden 

Algemene Voorwaarden voor zorg (van ActiZ en/of 

BTN)? 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Identiteit 

Identiteit       

Samenwerkingsverbanden 

Relevante samenwerkingsverbanden  Gemeenten, andere zorgaanbieders, 

VZOG, netwerk clienten, Perron8, 

Praktijk Passpect Marianne Brijan, 

Bureau Jeugdzorg, Consulenten 

Diensten die zijn uitbesteed Brandveiligheid 

Accountant Bonsen Reuling 

Verzekeringen en verzuim Interpolis 

Legionella 

ARBO RI&E 

Vertrouwenspersoon 

Klachten en geschillen 

Weide beheer 

Personeel 

Aantal personeelsleden (aantal personen en FTE) 

in loondienst op peildatum 

Personen: 12 

FTE: 8 

Instroom personeelsleden (aantal personen en 

FTE) in loondienst in laatste volledige jaar1 

Personen: 4 

FTE: 2 

Uitstroom personeelsleden (aantal personen en 

FTE) in loondienst in laatste volledige jaar 

Personen: 5 

FTE: 3 

Verzuim van de personeelsleden op peildatum, 

exclusief zwangerschapsverlof  

Percentage:  verzuimrapportage 

Aantal vrijwilligers in laatste volledige jaar Personen: 0 

FTE: 0 

Dit formulier is ingevuld door: 

Naam en functie Sandra Schukkink-Dijkstra Directrice 

Datum 24-7-2020 

 

 

 

Indien er sprake is van een tussentijdse- of eindaudit vindt u op de volgende 

pagina een aantal aanvullende vragen.  

 

 

 
1 Indien een andere periode dan een volledig jaar wordt aangehouden, deze periode graag specificeren. 
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Tussentijdse- of eindaudit 

Om wijzigingen ten opzichte van de voorgaande audit inzichtelijk te maken voor het 

auditteam vragen wij u een aantal aanvullende gegevens:  

Organisatiestructuur 

Hebben zich, ten opzichte van de voorgaande audit, 

ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur 

voorgedaan? Bijv. wijzigingen in leidinggevende posities of 

juridische structuur, is er sprake van een fusie?2 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Producten en/of dienstverlening 

Zijn er wijzigingen die van invloed zijn op de 

(deel)producten en diensten, het vervallen van 

(deel)producten/diensten of juist een aanvulling van 

(deel)producten/diensten?3 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Personeel 

Is de personele formatie ten opzichte van de voorgaande 

audit sterk uitgebreid en/of verminderd?4  

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Keurmerk- en logogebruik 

Zijn er aanvullende afspraken met Perspekt over keurmerk- 

en logogebruik? 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

Overige 

Is er andere informatie voor de tussentijdse- of eindaudit 

van belang? 

 Ja  Nee 

Toelichting:       

 

 

 
2 Indien van toepassing, het auditteam een voorgaande én de huidige versie van het organogram opsturen. 
3 Indien van toepassing, het auditteam een voormalig én een actueel overzicht van (deel)producten en diensten 
inclusief omvang opsturen. 
4 Indien van toepassing, het auditteam een voormalig én een actueel formatieoverzicht opsturen. 
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Bijlage B  Auditprogramma eindaudit 
 

Auditprogramma eindaudit (gepland) PREZO Gehandicaptenzorg  
  

Tijd5 Inhoud auditblok Auditee(s) Auditor(en) 

12.30 – 13.00 Observatie algemene ruimte6, waaronder: 

Logo- en keurmerkgebruik 

 Dea de Witte-Bobeldijk 

13.00 – 13.10 Nadere kennismaking met vertegenwoordigers van de 

organisatie  

Mevr. S. 

Mevr. S. 

Dea de Witte-Bobeldijk 

13.10 – 13.40 Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken 

over: 

C12 Cliëntveiligheid 

O02 Veiligheid 

Mevr. S. 

Mevr. S 

Dea de Witte-Bobeldijk 

13.40 – 14.10 Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken 

over: 

C10 Ondersteuningsplan  

C11 Informatie en communicatie  

Aandachtspunten vorige audit(s) 

Mevr. S. 

Mevr. S 

Diverse cliënten 

Dea de Witte-Bobeldijk 

14.10 – 14.40 Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken 

over: 

O06 Good Governance  

O05 Kwaliteitssysteem  

Aandachtspunten vorige audit(s) 

Mevr. S. 

Mevr. S 

Dea de Witte-Bobeldijk 

14.40 – 15.10 Observaties, registraties/instrumenten en gesprekken 

over: 

O04 Medezeggenschap 

Mevr. S. 

Mevr. S 

Dea de Witte-Bobeldijk 

15.10 – 15.40 Beoordelen prestaties en voorbereiden eindgesprek  Dea de Witte-Bobeldijk 

15.40 – 16.00 Eindgesprek/terugkoppeling registratieadvies  Mevr. S. Dea de Witte-Bobeldijk 

 
5 Tijden zijn indicatief, hier kan in praktijk door de auditor van worden afgeweken.   
6 Indien van toepassing, anders vervalt dit blok 
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Tijd5 Inhoud auditblok Auditee(s) Auditor(en) 

Mevr. S 

Mevr. G. 
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Bijlage C  Instrumentenoverzicht 
 

 

   

Instrumenten Algemeen 

Verplichte registraties en/of instrumenten 5 weken voor de audit aan iedere 

auditor verstrekt.  

Organisatie: 

beschikbaar 

Auditor: 

aangetroffen 

      

Ingevuld formulier kerngegevens x x 

Ingevuld overzicht registraties en instrumenten (ARI) x x 

Ingevulde ARI  x x 

Inzicht in verbeter- en borgingscyclus m.b.t. de prestaties  x x 

Registratie en opvolging van uitkomsten (zoals pijler 1, 2A, 2B en 3) x x 

Jaarplan/activiteitenplan  x x 

Organogram  x x 

Registratie en opvolging van uitkomsten (geldige en gevalideerd) 

cliëntervaringsonderzoek 
x x 

Maatschappelijke verantwoording (conform vigerende eisen) x x 

Informatiemateriaal (flyers, brochures e.d.) voor (potentiële) cliënten x x 

Registratie en opvolging van klachten/complimenten en ongenoegens cliënten x x 

Registratie en opvolging van incidenten (cliënten en medewerkers) x x 

Inspectierapport en opvolging (actueel = niet ouder dan 3 jaar) x x 

Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: 

x x - periodieke veiligheidscontrole 

- brandpreventie (inclusief periodieke oefening) 
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Instrumenten Ondersteunende cliëntprestaties (Pijlers) 

Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit beschikbaar Organisatie: 

beschikbaar 

Auditor: 

aangetroffen 

C 10 Ondersteuningsplan 

Afspraken m.b.t. ondersteuningsplan (inhoud en systematiek)  x x 

Ondersteuningsplannen in samenspraak en met instemming van cliënten: 

x x 

- actueel indicatiebesluit 

- contactpersoon 

- samenhangende risico’s 

- passende professionele inzet en maatregelen 

- betrokkenheid disciplines 

- evaluaties en opvolging 

én indien van toepassing 

- wettelijke vertegenwoordiging 

- mate van wils(on)bekwaamheid 

- opnamegronden  

- uitvoeringsverzoeken  

- wilsverklaringen (zoals niet- reanimatie verklaring) 

Informatie voor en afspraken met cliënten m.b.t. rechten en plichten van 

cliënten: 

x x 

- inzage ondersteuningsplan 

- opstellen, evalueren en bijstellen OP 

- wettelijke vertegenwoordiging/mentorschap/curatele 

- wilsonbekwaamheid 

- inspraak en medezeggenschap  

Ondertekende zorg- dienstverleningsovereenkomst/leveringsvoorwaarden 

waaronder: 

x x 
- informatie uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) 

- communicatie en overleg met cliënt  
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- informatie ethische aangelegenheden 

- informatie veiligheid 

Beschikbaarheid en afspraken eindverantwoordelijkheid (interne en/of externe) 

deskundige(n): x x 

- huisarts/psycholoog 

Afspraken met sociaal netwerk (w.o. mantelzorgers en vrijwilligers) 0 0 

- afstemming/coördinatie inclusief evaluatie zorgverlening en diensten     

C 11 Informatie en communicatie  

Informatie(materiaal) voor cliënten (in brochures en/of digitaal via website) en 

communicatie met cliënten: 

x x 

- individueel ondersteuningsplan 

- zorgovereenkomst/leveringsvoorwaarden 

- bescherming persoonsgegevens 

- procedure indicatie 

- uitgangspunten van zorg en dienstverlening (visie, identiteit) 

- ethische aangelegenheden 

- veiligheid 

- klachtenprocedures/vertrouwenspersoon 

- inspraak en medezeggenschap 

C 12 Cliëntveiligheid 

Risicosignalering en -opvolging: 

x x 

- fysieke veiligheid (woon- en leefomgeving, inbraak, brandveiligheid, 

hulpmiddelen, voedselveiligheid) 

- sociale veiligheid (eenzaamheid, ouderenmishandeling, vrijheidsbeperking) 

- emotionele veiligheid (depressie) 

- meldcode ouderenmishandeling 

Structurele en periodieke risicosignalering en -opvolging: 

x x - medicijnen (eigen beheer, polyfarmacie) 

- mobiliteit, vallen 
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- eten en drinken 

- incontinentie 

- huidletsel 

- mondzorg 

Medicatie/distributiebeleid incl afspraken apotheek/veilige principes x x 

Infectiepreventie beleid (o.a. NORO, MRSA, 

legionella)/opvolging/middelen/instructie/controle persoonlijke hygiëne 
x x 

Structurele registratie en opvolging van incidenten (preventieve en corrigerende 

maatregelen) 
x x 

Structurele registratie en opvolging van klachten x x 

Inventarisatie van wensen en behoeften veiligheid appartement/veilig voelen 

van individuele cliënten  
x x 

Beschikbaarheid, afspraken en gebruik relevante (hulp)middelen zoals: 

x x 

- beschermende kleding (schorten, handschoenen e.d.) 

- formularium geneesmiddelen 

- incontinentiemateriaal 

- (goedgekeurde) tilliften 

- vrijheidsbeperkende hulpmiddelen 

- hoog-/laagbedden 

Registratie afgifte sleutels/toegangsregistratie x x 

Erkenning BOPZ (indien van toepassing) én 
0 0 

afspraken, registratie en opvolging afspraken BOPZ in ZLP   

Instrumenten Medewerkerprestatie/organisatieprestaties 

Verplichte registraties en/of instrumenten ten tijde van de audit 

beschikbaar 

Organisatie: 

beschikbaar 

Auditor: 

aangetroffen    

O01-O07 Organisatieprestaties  

Samenwerking sociaal netwerk, buurt, gemeente, woningbouw, ZH e.d. x x 

Coördinatie en continuïteit van 
x x 

- zorg 
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- beschikbaarheid van arts, verpleegkundige 

Afspraken en opvolging m.b.t. veiligheid: 

x x 

- actueel calamiteitenplan/-oefening en evaluatie 

- periodieke veiligheidscontroles 

- BHV organisatie (scholing en aanwezigheid) 

- periodieke controle installaties/onderhouds- of keuringsrapport 

- periodiek controle van (hulp)middelen (o.a. tillift, rollator)/onderhouds- of 

keuringsrapport 

- infectiepreventie: o.a. NORO virus, MRSA en Legionella 

- Arbo en RI&E (o.a. fysieke en psychische belasting) 

- informatiebeveiliging (WBP) en ICT 

- incidentenregistratie en -opvolging 

Strategie en beleid: 

x x 

- beleidsplan/kadernota 

- betrokkenheid medewerkers 

- overleg en communicatie 

- sturingsgegeven 

- verslaglegging 

Afspraken en opvolging m.b.t. medezeggenschap: 

x x - cliëntenraad/klantenpanels 

- ondernemingsraad/medezeggenschapsraad 

Beschikbaarheid (interne en/of externe) deskundige(n): 

x x 
- klachtenfunctionaris 

- klachtencommissie 

- vertrouwenspersoon 

Kwaliteitssysteem/-cyclus: 

x x 

- uitkomsten tevredenheidsonderzoeken- indicatoren 

- beleid, opvolging en verslaglegging 

- (gezondheids)risico’s 

- ZLP cyclus 

- registratie en opvolging klachten 
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- registratie en opvolging incidenten 

- prestaties verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap 

- verbeteren en borgen 

Good Governance: 

0 0 

- taken en bevoegdheden 

- statuten/vertegenwoordiging belangen cliënten 

- klokkenluidersregeling 

- verslaglegging gevoerde beleid Good Governance 

- evaluatiegesprekken RvT en RvB 

- functioneren RvB en RvT 

Bedrijfsvoering zorgbeleid: 

x x 

- periodieke metingen en opvolging ervan (cliëntervaringsonderzoek) 

- vigerende indicatie besluiten 

- zorgovereenkomsten 

- archivering en bewaartermijnen 

- wachtlijstbeheer en overbruggingszorg 

- multidisciplinaire zorg 

- capacititeitsplanning 

Bedrijfsvoering personeelsbeleid: 

x x 

- loopbaanplanning/leeftijdsbewust personeelsbeleid 

- doelgroepenbeleid 

- verzuimbeleid: registraties, register beroepsziektes, re-integratie 

- functieprofielen 

- deskundigheidsbevordering 

- overlegstructuur 

- organisatiecultuur 

Bedrijfsvoering veilige gezonde werkomgeving:  

x x 

- onderzoeken waaronder MTO en RIE 

- afspraken psychische en fysieke belasting 

- beschikbaarheid til/transferhulpmiddelen 

- registratie en opvolging van agressieincidenten 



 

Auditrapport eindaudit PREZO GZ, De Drostlerhoeve, Eibergen, 22 augustus 2020,  Pagina: 31/31 

 

- afspraken introductie en inwerken 

- omgang met gevaarlijke en schadelijke stoffen 

- persoonlijke beschermingsmiddelen/naaldencontainers 

- systeem FG/exit-interview en onderzoeken van trends 

- klachtenregistratie- en opvolging van medewerkers 

- MIM incidenten registratie en opvolging/melding 

beroepsongevallen/register 

Financiële bedrijfsvoering:  

x x 

- gezonde exploitatie/-positief/neutraal exploitatie resultaat (jaarrekening) 

- begroting/financiële kaders/(interne) budgettering 

- leverancierseisen, samenwerkingsovereenkomsten en evaluatie 

- inkoopbeleid- voorraadbeheer 

- periodieke financiële sturingsinformatie 

- AO-IC controles 

- Accountantsverklaring/-beoordeling 

Huisvesting: 

x x 
- lange termijn huisvestingsplan 

- onderhoud gebouw(en) 

- duurzame investeringen 

 

 

Aanvullende instrumenten tijdens auditdag: 

- Inzage in Qurentis 
 


