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Vaststellingen huidige audit met inbegrip van openstaande afwijkingen vorige audits 

   2011 A KA GA COL 

1.0. Algemeen     

1.1. Structuur  X  0  0  0  0

1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening  X  0  0  0  0

2.1. Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven  referentiekader  X  1  0  0  0

2.2. Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen  X  0  0  0  0

2.3. Toelating tot evaluatie en verificatie door de overheid  X  1  0  0  0

3. Kwaliteitsplanning  X  0  0  0  0

4.1. Organisatiestructuur  X  0  0  0  0

4.2. Verantwoordelijke belast met het kwaliteitsbeleid  X  1  0  0  0

4.3. Overzicht en werking van de overlegorganen  X  1  0  0  0

4.4. Deelname aan externe overlegorganen  X  0  0  0  0

4.5. Middelen  X  0  0  0  0

4.6.1. Intake  X  1  0  0  0

4.6.2. Opstellen van het hulp- en dienstverleningsplan  X  1  0  0  0

4.6.2. Opstellen van het hulp- en dienstverleningsplan en 4.6.3. 
Uitvoeren, evalueren en bijsturen van het hulp- en dienstverleningsplan 

 X  0  0  0  0

4.6.3. Uitvoeren, evalueren en bijsturen van het hulp- en 
dienstverleningsplan 

 X  4  0  0  0

4.6.4. Beëindigen van de hulp- en dienstverlening  X  2  1  0  0

4.6.5. Organiseren van collectief overleg  X  1  0  0  0

4.6.6. toetsen van tevredenheid van de gebruikers  X  1  2  0  0

4.6.7. Afhandelen van klachten van gebruikers  X  3  0  0  0

4.6.8. Implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen  X  1  0  0  0

4.6.9. Selecteren en aanwerven van het personeel  X  2  0  0  0

4.6.10. Vormen, trainen en opleiden van het personeel  X  1  0  0  0

4.6.11. Ondersteunen en evalueren van het personeel  X  0  1  0  0

4.6.12. Periodiek evalueren van de ingezette middelen  X  1  1  0  0

4.6.13. Beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek  X  0  1  0  0

4.6.14. Plannen en implementeren van kwaliteitsaudits  X  1  0  0  0

4.6.15. Beoordelen kwaliteitshandboek door de directie  X  1  0  0  0

4.6.16. Detecteren en gepast reageren op misbruik en geweld  X  4  0  0  0

     28  6  0  0

A Aandachtspunt 

KA Kleine afwijking: 
Aan de voorziening wordt opgedragen hieraan de nodige corrigerende maatregelen te verbinden. 

GA Grote afwijking: 
Hiervan wordt een proces-verbaal gemaakt dat aan dit verslag wordt toegevoegd en aan de 
voorziening bezorgd zal worden na ondertekening. 

COL Voor te leggen aan college: 
Deze vastgestelde of behouden afwijkingen zullen binnen de 3 weken voorgelegd worden aan het 
college van inspecteurs alvorens een standpunt in te nemen. 
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2.1. Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven  
referentiekader 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Het is aangewezen om de teksten waarnaar verwezen wordt onder het geschreven referentiekader, 
regelmatig te actualiseren: nieuwe visieteksten moeten toegevoegd worden, bestaande moeten 
geactualiseerd worden, nieuw strategisch beleidsplan…

  

  

  

2.3. Toelating tot evaluatie en verificatie door de overheid 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Toezicht wordt uitgeoefend door ambtenaren van het agentschap Zorginspectie.
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4.2. Verantwoordelijke belast met het kwaliteitsbeleid 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- 

  

  

  

4.3. Overzicht en werking van de overlegorganen 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Het is aangewezen om het overzicht van de ad-hoc werkgroepen regelmatig te actualiseren. 
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4.6.1. Intake 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum: 
 

5/11/2008
Openstaande afwijking vorige audit

Referentienummer:  1

  Omschrijving: 

De procedures moeten worden aangepast aan de richtlijnen zorgregie: 
Voor het MPI: er is geen enkele verwijzing naar de richtlijnen zorgregie: registratie op de CRZ , het 
melden van opnames aan de CRZ. 
Voor het NT: er wordt reeds verwezen naar de richtlijnen die van toepassing zijn , maar de 
beschrijving is te beknopt; er wordt niet beschreven welke stappen intern worden gezet in de 
verschillende fases: registratie op de CRZ  (door wie en wanneer, follow-up door contactpersoon), 
de wijze waarop de screening gebeurt van externe kandidaten aangemeld via het coördinatiepunt,  
wat gebeurt er indien iemand niet ingaat op een aanbod…) 

Er moet tevens verwezen worden naar aantoonbare registraties.  

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    - De voorziening beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
voldaan wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

     21/02/2011

De werkwijze werd in zoverre aangepast dat alle stappen die gezet dienen te worden in het 
kader van de richtlijnen zorgregie duidelijk beschreven zijn. De werkwijze werd aangepast aan 
de situatie zoals deze van kracht was op 20 september 2010. In de procedure wordt expliciet 
vermeld dat verdere aanpassingen aan de regelgeving mogelijk zijn.

 Conclusie: Corrigerende maatregelen zijn voldoende

  

3. Aandachtspunten 

- Bij de dienst voor thuisbegeleiding bestaat een lijst met criteria (uit 2005) die de criteria bepaalt voor 
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het vastleggen van prioriteiten bij opstart van de begeleiding. Aangezien deze lijst nog steeds 
relevant is, verdient het aanbeveling om deze ook aan de procedure vast te klakken als een 
aanverwant document.
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4.6.2. Opstellen van het hulp- en dienstverleningsplan 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- In de procedure voor het MPI wordt enkel beschreven op welke wijze de ouders betrokken worden 
bij de voorbereiding van het 'officieel' 1ste handelingsplan.  
Het is aangewezen om te vermelden dat er , zeker in de beginfase, meerdere overlegmomenten met 
ouders zijn.  
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4.6.3. Uitvoeren, evalueren en bijsturen van het hulp- en 
dienstverleningsplan 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Het proces van de opvolging van de doelen /werkpunten is in de procedures te vaag beschreven. 
In de praktijk is er voor de volwassenen een electronisch opvolgingssysteem ontwikkeld , dat voor de 
minderjarigen ook nuttig kan zijn.  
Het is aangewezen om bij de registraties duidelijker te vermelden welke zaken in het electronisch 
dossier worden bijgehouden, en welke in geschreven werkdossiers van de verschillende disciplines.  

- NT : het is aangewezen om in de procedure te vermelden dat er jaarlijks een tussentijdse evaluatie 
van de doelstellingen van het IHP gebeurt.  

- NT: het is aangewezen om in de voorbereidingen van de leefgroepen in functie van een MDO, de 
wijzigingen duidelijker zichtbaar te maken. 

- Suggestie voor vereenvoudiging: het samenvoegen van de procedures is voor de hand liggend, 
aangezien het proces voor het opmaken en het evalueren en bijsturen van het IHP gelijklopend is 
(cfr thuisbegeleiding). In de huidige teksten zijn veel herhalingen opgenomen. 
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4.6.4. Beëindigen van de hulp- en dienstverlening 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  21/02/2011 Referentienummer:  1.2

  Omschrijving: 

Zowel bij jongeren als bij het meerderjarigen in de thuisbegeleiding worden in de werkwijze een 
aantal redenen opgesomd die aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de begeleiding. 
Volgens verklaring van de geauditeerden wordt dit wel besproken tijdens het intakegesprek, dit 
kan echter niet aangetoond worden. De voorziening moet kunnen aantonen dat met de gebruiker 
afspraken gemaakt werden over het beëindigen van de overeenkomst.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     5.5. Beëindiging

    - De voorziening maakt duidelijke afspraken met de gebruiker over de omstandigheden waarin 
en de wijze waarop de hulp -en dienstverlening beëindigd wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

    

  

3. Aandachtspunten 

- Bij de volwassenen (thuisbegeleiding) verdient het aanbeveling om de reden "het indienen van een 
klacht" te herformuleren. Zoals dit nu geformuleerd wordt, kan het door een gebruiker opgevat 
worden als zou het indienen van een klacht een reden tot beëindigen kunnen zijn. Dit werkt hoe dan 
ook drempelverhogend naar de klachten toe en is ook niet wat bedoeld wordt door de voorziening.

- Bij de procedure voor het MPI: het is aangewezen om in geval van éénzijdige beëindiging door de 
ouders, de reden van de beëindiging te noteren en tevens te motiveren waarom een aantal stappen 
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die vermeld worden in de procedure, niet gezet worden (overdracht van informatie, zoeken naar 
alternatieven). 
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4.6.5. Organiseren van collectief overleg 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- De inspanningen die de dienst thuisbegeleiding levert om tot een vorm van collectief overleg te 
komen mogen best geëvalueerd worden; indien deze niet efficiënt blijken, kan het aangewezen zijn 
tot een andere vorm van overleg te komen, om de doelstellingen van het collectief overleg op een 
meer efficiënte wijze te bereiken. 
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4.6.6. toetsen van tevredenheid van de gebruikers 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  21/02/2011 Referentienummer:  1.3

  Omschrijving: 

Vaststelling bij de minderjarigen (thuisbegeleiding): er wordt jaarlijks bij elke gebruiker een gesprek 
gevoerd over de algemene tevredenheid. In de praktijk kan aangetoond worden dat de conclusies 
van deze gesprekken tweemaal per jaar op team besproken worden, zodat eventuele globale 
conclusies getrokken kunnen worden. Hierover wordt in de werkwijze echter met geen woord 
gerept. Hierdoor is deze "goede praktijk" niet gewaarborgd naar de toekomst toe.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    - De voorziening beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
voldaan wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

    

 2  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  22/02/2011 Referentienummer:  1.6

  Omschrijving: 

MPI/NT: Noch in deze procedure, noch op een andere plaats in het kwaliteitssysteem wordt 
beschreven op welke wijze de voorziening "permanent aandacht heeft voor de tevredenheid van 
de gebruiker". Nochtans kan in de praktijk aangetoond worden dat via het betrekken van 
gebruikers (ook de bewoners zelf voor zover mogelijk) bij het MDO, het toewijzen van een 
aandachtsbegeleider, … wel degelijk aandacht besteed wordt aan het permanent aandacht 
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hebben voor de tevredenheid van de gebruiker. Dit dient dan ook beschreven te worden op de 
daartoe meest geëigende plaats in het kwaliteitshandboek.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    

  Corrigerende maatregelen: 

    

  

3. Aandachtspunten 

- bij de tevredenheidsmeting van volwassenen (thuisbegeleiding), verdient het aanbeveling de 
voorbereidende studie die uitgevoerd werd in opdracht van de dienst ook zo spoedig mogelijk te 
vertalen in een bevraging van de gebruikers.
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4.6.7. Afhandelen van klachten van gebruikers 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Voor de dienst thuisbegeleiding is de vaststelling dat geen klachten geregistreerd konden worden.  
Het is aan te bevelen of er toch mogelijkheden zijn om een input van de gebruikers te genereren.

- Voor wat betreft het MPI, verdient het aanbeveling de richtlijn van 1/12/2008 met betrekking tot 
registratie en opvolging van feedback van gebruikers mee op te nemen in de procedure als 
aanverwant document.

- Op basis van registraties in de klachtenschriften (MPI) beveelt de inspecteur aan om de indiener van 
een klacht meer formeel te betrekken bij het afsluiten van een klacht. Tot op heden gebeurt dit op 
een vrij informele en dus niet steeds aantoonbare wijze.
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4.6.8. Implementeren van corrigerende en preventieve 
maatregelen 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Het verdient aanbeveling de definitie van corrigerende en preventieve maatregelen te herzien, zodat 
deze beperkt worden tot die maatregelen waarvan het effect geëvalueerd dient te worden en niet 
enkel het uitvoeren ervan.

  

  

4.6.9. Selecteren en aanwerven van het personeel 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- In het kwaliteitshandboek zijn verschillende procedures uitgeschreven, afhankelijk van de betrokken 
functies. Het kan nuttig zijn om na te gaan of deze procedures niet tot één enkele procedure 
samengevoegd kunnen worden. Het lijkt er op dat het naast elkaar bestaan van meerdere 
procedures geen meerwaarde biedt. Ook voor procedure 4.6.11 (ondersteunen en evalueren van 
personeelsleden) kan dezelfde bedenking gemaakt worden.

- Om de introductie van nieuwe personeelsleden vlotter te laten verlopen wordt een draaiboek voor 
introductie van nieuwe personeelsleden ontwikkeld. Dergelijk draaiboek bestaat reeds voor het MPI 
en therapeuten van het MPI, en is in ontwikkeling voor het NT, medische dienst, therapeuten NT en 
de nachtploeg. Het verdient aanbeveling dergelijk draaiboek zo snel mogelijk te ontwikkelen voor alle 
functiegroepen. Hierbij mag zeker niet vergeten worden de draaiboeken als verwant document te 
koppelen aan de procedure.
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4.6.10. Vormen, trainen en opleiden van het personeel 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- De procedure is te beknopt : de organisatorische elementen uit het VTO-beleidsplan worden best 
geïntegreerd in de procedure.  
Het aantal vermelde registraties is eveneens te beknopt: er moet verwezen worden naar alle 
registraties die worden bijgehouden van de gevolgde vorming, verslagen van overleg rond vorming… 

  

  

4.6.11. Ondersteunen en evalueren van het personeel 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  22/02/2011 Referentienummer:  1.5

  Omschrijving: 

Voor coaching gesprekken MPI/NT wordt systematisch een sjabloon gebruikt waarop de 
doelstellingen en de wijze waarop deze opgevolgd zullen worden geregistreerd staan. Dit 
document is niet vermeld in de werkwijze, noch in de aanverwante documenten. Hierdoor is het 
algemeen gebruik ervan niet gewaarborgd.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    - De voorziening beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
voldaan wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

    

  

3. Aandachtspunten 

Er werden geen aandachtspunten vastgesteld.
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4.6.12. Periodiek evalueren van de ingezette middelen 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

Opmerkingen:

Tijdens de bevraging werd, gezien de beschikbaarheid van het personeel, uitsluitend gesproken 
over de evaluatie van methoden en technieken. 

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  22/02/2011 Referentienummer:  1.4

  Omschrijving: 

In de praktijk wordt in het kader van evaluatie van methoden en technieken eenmaal per jaar een 
overzicht opgemaakt van alle methoden en technieken die gebruikt worden, wat neerkomt op het 
actualiseren van de lijst zoals vermeld in element 4.5 van het kwaliteitshandboek. Nieuw 
ingevoerde methoden en technieken worden vóór een veralgemeende invoering ook eerst getest 
op kleine schaal en geëvalueerd. Geen van beide aspecten van evaluatie worden vermeld in de 
procedure.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    - De voorziening beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
voldaan wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

    

  

3. Aandachtspunten 

- Het verdient aanbeveling om alle gebruikte methoden en technieken periodiek te evalueren. en 
evalueren daarbij ruimer te interpreteren dan enkel het al dan niet gebruiken van de methode of 
techniek.
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4.6.13. Beheren van de documenten van het 
kwaliteitshandboek 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

 1  Kleine afwijking

  Referentiedatum:  21/02/2011 Referentienummer:  1.1

  Omschrijving: 

In de werkwijze wordt nergens verwezen naar de maatregelen die voorzien dienen te worden om 
een gewijzigd document te implementeren.

  Betrokken SMK of deel van een SMK: 

     3.7. Kwaliteitshandboek

    - De voorziening beschrijft op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen 
voldaan wordt.

  Corrigerende maatregelen: 

    

  

3. Aandachtspunten 

Er werden geen aandachtspunten vastgesteld.
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4.6.14. Plannen en implementeren van kwaliteitsaudits 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Het kan nuttig zijn in een auditrapport te verwijzen naar een vorige audit van hetzelfde element, en 
de eventuele opmerkingen in dat vorige rapport mee op te nemen in de bevraging.

  

  

4.6.15. Beoordelen kwaliteitshandboek door de directie 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd op organisatieniveau geaudit

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- De voorziening is op het moment van de audit bezig met het uitwerken en implementeren van een 
strategisch beleidsplan onder begeleiding van een extern adviseur. Hierbij dient zeker rekening 
gehouden te worden met het naadloos inpassen van de jaaractieplannen in dat strategisch 
beleidsplan, en het voorzien van periodieke evaluatiemomenten, waarbij alle aspecten van de 
werking opgenomen worden naast externe factoren die de dagelijkse werking kunnen beïnvloeden. 
Dit evaluatiemoment bevat dus zeker meer elementen dan deze die nu voorzien zijn in het jaarlijkse 
beoordelingsverslag.
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4.6.16. Detecteren en gepast reageren op misbruik en geweld 

1. Afdelingen en/of inplantingsplaatsen die aan bod kwamen bij deze audit 

Woon-, begeleidings-, of opvangvorm die specifiek werd bekeken: 

 • Dit bevraagde element werd geaudit bij volgende woon-, begeleidings-, of opvangvorm:

Afdeling: Thuisbegeleiding  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Opmerkingen: 

er zijn twee verschillende procedures, een voor monderjarigen en een voor volwassenen

Afdeling: Tehuis niet-werkenden  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

Afdeling: Semi-internaat  

Inplantingsplaatsen die aan bod kwamen: 

Ganspoel 2 , 3040 Huldenberg

  

2. Vaststelling van een afwijking 

Er werden geen afwijkingen vastgesteld

  

3. Aandachtspunten 

- Bij de minderjarigen (thuisbegeleiding) verdient het aanbeveling het luik vorming onder preventie 
beter uit te werken, en duidelijker antwoord te verschaffen op de vragen WIE, WAT, WANNEEER en 
HOE, zodat deze vorm van (relevante) preventie gewaarborgd wordt naar de toekomst en naar 
nieuwe personeelsleden toe

- Voor de volwassenen (thuisbegeleiding) verdient het aanbeveling de discussie te voeren over het 
aspect meldingsplicht bij vermoedens of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag.

- Het  verdient aanbeveling in alle betrokken procedures (thuisbegeleiding) duidelijk kenbaar te maken 
dat grensoverschrijdend gedrag verder gaat dan fysiek of seksueel misbruik, ook op mentaal of 
financieel vlak kan misbruik gemaakt worden van een persoon met een handicap.

- Procedure MPI en Tehuis: Opvolging melding GOG:Volgens de procedure wordt de proceseigenaar 
minimaal betrokken bij de eerste samenkomst van het crisisteam. Het is aangewezen om de 
proceseigenaar ook te betrekken bij de afronding en evaluatie van het gevolgde proces, dit om een 
uniforme registratie en evaluatie te waarborgen. 
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Globale beoordeling 

Beschrijving:

beschrijvingen in het kwaliteitshandboek zijn duidelijk, maar niet steeds volledig. In een aantal gevallen 
dient zeker meer aandacht besteed te worden aan het antwoord op de vragen WIE, WAT, WANNEER 
en HOE. Ook het uitschrijven van verschillende procedures in functie van erkenningsvorm of doelgroep 
is mogelijk niet steeds opportuun.

Implementatie / aantoonbaarheid:

Opgevraagde stukken konden voorgelegd worden of aangetoond worden. Blijvende aandacht is nodig 
voor het zinvol registreren. 
Op vlak van elektronische verslaggeving kunnen nog stappen gezet worden in de verdere ontwikkeling 
van het CCD, vnl met betrekking tot de elektronische opvolging en het gebruik ervan als 
actief 'werkdocument' voor de verschillende disciplines.   

Samenhang kwaliteitssysteem: 

Met het lopende verbeterproject rond het strategisch beleidsplan zit de voorziening duidelijk op het 
goede spoor. 

Betrokkenheid personeel op het gevoerde kwaliteitsbeleid:

De proceseigenaars geven blijk van voldoende kennis en betrokkenheid bij het kwaliteitssysteem. 
Misschien kan op een aantal vlakken (bvb. evaluatie van methoden en technieken) de input van 
mensen op de werkvloer verhoogd worden.

Aandacht voor kwaliteitsbeleid binnen alle woon-, begeleidings- en opvangvormen:

Er zijn duidelijke accentverschillen tussen verschillende woon- en begeleidingsvormen, en deze vinden 
ook hun neerslag in het kwaliteitsssysteem. Waar mogelijk en wenselijk kunnen een aantal zaken beter 
gestroomlijnd worden. Ook in de praktijk kan de ene afdeling inspirerend werken voor de andere. 

Evolutie van het gevoerde kwaliteitsbeleid:

Het zoeken naar een evenwicht tussen een afdelingsoverschrijdend kwaliteitsbeleid en de eigen 
invulling ervan binnen de verschillende afdelingen blijft een permanente uitdaging.

Andere:

  

Dit rapport werd in tweevoud opgemaakt. Aan de voorziening werd één exemplaar bezorgd. 

Gedaan te  Huldenberg op  22/02/2011

  
Voor kennisname en ontvangst: 

  
Voor de voorziening, 

  

  
Voor zorginspectie, 

  

  

  

  
   

directeur

Ann Gaublomme

  

  

  

  
   

kwaliteitscoördinator

Katelijne Domen

de hoofdauditor 
  

  

  

  

  

Koenraad Janssens
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