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Auditrapport 
 
Organisatie  

Vestigingsadres : Middenweg 1-7;  1746 AE Dirkshorn 
Telefoon : 0224 – 55 12 24 

 
Aantal vestigingen : 1 Aantal 

Medewerkers/
Fte 
Evt Aantal 
vrijwilligers 

: 3 FTE 
7 
medewerkers 
geen 
vrijwilligers 

 
Onderzoek 
Soort onderzoek : Opvolgaudit 2 (SA2) 
Onderdeel : Implementatie 
Datum onderzoek : 21 juni 2019 
Datum rapport, versie : 21 juni 2019  versie 1.0      

 
Auditteam 
Lead Auditor   : Wilma Smeenk 
Auditor(en)   :  
Vakdeskundige(n) 
Waarnemer/trainer/RvA 
assessor  

:
: 

 

 
Certificatie-eisen 
Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor certificatie: 2017.  
   
   

 

Norm(en): Toepassingsgebied(en): Scope / Nace 
Certificaatnr. 
en 
afloopdatum 

HKZ Zorgboerderijen 
Opstapfase 1, versie 
2008 

Het bieden van dagbesteding  - en begeleiding op de 
zorgboerderij. 

38 K82822/02  tot 
15 juli 2020 
 
 

 
Evt. bijzonderheden: 
Met de zorgboer is besproken dat Stichting HKZ het schema zorgboerderijen op termijn niet meer ondersteunt. 
Aangegeven dat het nu de tijd is om na te denken of men nog gecertificeerd wil zijn en zo ja, op welk schema. De 
zorgboer heeft aangegeven dat de zorgboerderij zeker nog een certificaat voor zorg en begeleiding wil hebben. Hij 
overweegt om over te stappen op het HKZ certificaat Kleine Organisaties. Tijdens de audit zijn ook de voor- en nadelen 
van ISO 9001 en HKZ zorg en welzijn besproken. 

 
Samenvatting C/ 

NC 
Auditteam : De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen C 
Normuitsluitingen : Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C 
Auditplan : Het auditplan is ter afstemming per e-mail naar de klant verzonden en door de klant 

akkoord bevonden. 
Het auditplan in dit rapport is aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit 

    C 

Gedocumenteerde 
informatie 

: De systeemdocumentatie is vastgelegd.  C 

Acties uit vorige audit  : Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. C 

Naam : Zorgboerderij Paarlberg 
Contactpersoon : Mevrouw A. Paarlberg 
E-mail : zorgboerderijpaarlberg@gmail.com 

Kiwa Nederland bv 
Sir Winston Churchillaan 273  
2280 AB Rijswijk  
Telefoonnummer +31 (0) 88 998 44 00 
Internet: www.kiwa.nl  
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Multi Site Toetsing  : Organisatie voldoet aan Multi Site voorwaarden  
De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging 
geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, 
incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen 
alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden. 

NVT 

Certificatieovereenkomst 
 

: De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten: 
Data 
Logogebruik 
Reikwijdte/scope 
Aantal medewerkers 
FTE totaal en per kritisch proces 
Vermelding vestigingen 
Tenaamstelling  
Complexiteit 
Kortingen 
De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij herevaluatie) geen aanleiding 
tot aanpassing van de uitgangspunten. 

 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 

Uitvoering 
Fase 1 bij Herevaluatie 

: De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie, 
het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen 
aanleiding tot het (bij de herevaluatie) opnieuw uitvoeren van een Fase 1 onderzoek. 

NVT 

Beoordeling fase 1 : Op grond van bovenstaande heeft er geen vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf 
plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. 
Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er aandachtsgebieden aan het bedrijf 
gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen 
kunnen leiden.  
Fase 1 is op de volgende facetten positief beoordeeld: 

- Bepaling audit doelstelling  
- Reikwijdte in relatie tot wet- en regelgeving 
- Reikwijdte in relatie tot kwalificatie auditteam 
- Verificatie bij personeel fase 2 audit 
- Prestaties KMS 
- Het voeren van Interne toetsing conform de eisen uit het certificatie schema 
- Toewijzing middelen fase 2 
- Verificatie, gegevens klant in relatie tot calculatie gegevens 
- Toepassingsgebied in relatie tot norm 

C 

Effectiviteit systeem : Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). C 
Logo´s / pictogrammen : Het gebruik van logo’s, pictogrammen, certificaat conform het reglement. C 
Klachten : De klachtenprocedure functioneert effectief. C 
Interne toetsing : De interne toetsing draagt effectief bij aan het systeem. C 
Adviseur : Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern 

geadviseerd door: Marja Post 
C 

 
Bevindingen (definitie) 
 
 
C - Conform : Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden 

gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog 
verder doorontwikkeld worden. 

T - Tekortkoming : Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. (en als zodanig 
geaccepteerd). 

(n.v.t. bij VCA)  Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. 
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het 
zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor 
toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten 
beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen 

KT - Kritische 
tekortkoming 

: Na afloop van de audit zijn geen kritische tekortkomingen geconstateerd (en als zodanig 
geaccepteerd). 
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  Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis.  
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet 
aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of 
behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans 
een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. 

Vervolgafspraken 
Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór n.v.t. 
Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op n.v.t. 
Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op n.v.t. Volgende audit: tweede helft juni 
2020 op een ander schema. Waarschijnlijk HKZ KO 

 
Beoordeling corrigerende maatregelen 
Beoordelingsresultaat  
n.a.v. Opvolgaudit 2 

: Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2):  Niet van 
toepassing. 
>> Er is geen overgang van fase 1 naar fase 2 van toepassing. 
>> In overleg met de klant is na afloop van het vooronderzoek (fase 1) direct overgegaan 
naar het implementatieonderzoek (fase 2). 
Met de klant is afgesproken dat de gerapporteerde aandachtsgebieden gedurende het 
implementatieonderzoek (eventueel) zullen kunnen leiden tot (kritische) tekortkomingen 
en/of een extra bezoek. De klant was hiermee akkoord. 
>> Naar aanleiding van de gerapporteerde aandachtsgebieden heeft Kiwa op schriftelijk 
corrigerende maatregelen ontvangen. Op grond van de beoordeling van de ontvangen 
corrigerende maatregelen heeft Kiwa de conclusie getrokken dat kan worden aangevangen 
met het implementatieonderzoek (fase 2). 
 
De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen. Niet 
van toepassing. 
Er zijn voldoende/ onvoldoende corrigerende maatregelen getroffen. 
Bij onvoldoende: zie motivatie in rapportage 

Eventuele toelichting: 
….. 

 
Certificatieadvies 
Bij Fase 1:  
N.v.t. 
 
Bij opvolgingsbezoek 2:  
De Leadauditor adviseert Kiwa tot voortzetting van het certificaat. 

 
Disclaimer: 
Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. Het auditresultaat is 
gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie. 
Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij een kritische tekortkoming zal er (met dit advies als basis) 
intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de 
review zal een certificatiebeslissing genomen worden  
 
Eventuele toelichting: 
      

 
Leadauditor Kiwa  Review en certificatiebeslissing Kiwa 
Naam : Wilma Smeenk Akkoord met certificatieadvies:  

      
Naam :       

Datum : 21 juni 2019 Datum :       
Handtekening: 
 

   
 

Handtekening: 
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Dit rapport heeft de volgende bijlagen:  
- Auditrapport 
- Rapportbladen  
- Auditplan 
- Auditprogramma 
- Actuele gegevens klant en planning te auditen onderwerpen 
 

Indrukken en bevindingen 

1.1 Algemene indruk 

Past Performance Review: In het kader van de opvolgaudit 2 is een Past Performance Review 
uitgevoerd. Hierbij is door de lead auditor gekeken naar de prestatie van het 
kwaliteitsmanagementsysteem over de afgelopen periode. De audit heeft volgens de auditdoelstellingen 
plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd is dat zorgboerderij Paarlberg  voldoet aan de eisen; het 
managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de 
verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. 
Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. De 
onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de rapportage. 

Er zijn in de organisatie geen wijzigingen die invloed hebben op auditdoelstelling, auditprogramma, 
audittijdbesteding of toepassingsgebied. Dit is in het openingsgesprek geverifieerd.  

 
De zorgboerderij heeft ook een certificaat van de Federatie Landbouw en zorg, deze Federatie heeft 
een document beheerssysteem dat door de zorgboer wordt gebruikt. Vanuit de Federatie wordt jaarlijks 
een audit uitgevoerd die wordt gezien als interne audit voor het HKZ schema zorgboerderijen. Het 
digitale systeem van de Federatie heeft behalve een document beheerssysteem, ook een volledige 
normeis opgenomen, een jaarverslag en audit is onderdeel van de eisen. 

 
Fase 1- Bevindingen  
N.v.t. 

1.2 Bevindingen per rubriek  

1.2.1 Rubriek 1: PLAN: ‘ Afspraken over zorg en begeleiding’ 
 
 
Sterke Punten: 

• De organisatie heeft een risico inventarisatie opgesteld op alle processen vanaf ophalen deelnemers, tot 
en met uitstroom deelnemers. De risico’s zijn in kaart gebracht en er zijn maatregelen opgesteld om te 
voorkomen dat het risico aanwezig is. 

• De organisatie kent een systeem van het doen van meldingen, elk kwartaal vindt rapportage naar de 
WMO plaats aangaande de meldingen. Er hebben zich in het afgelopen jaar geen meldingen 
voorgedaan.  

• De zorgboer vraagt met regelmaat de systeem psycholoog om met te kijken en interventies op te 
stellen. 

 
 
Aandachtspunten: geen  
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Procesbeschrijving en PRI Formulier risico inventarisatie deelnemer 

veiligheid op de boerderij versie 05    mei 2018 
Professioneel handelen Inzet psychiater en psycholoog die coaching geeft 

aan de begeleiders.  
 Observatie door pedagoog bij zorgboerin 
Werkwijzen Procedure intake 
 Procedure begeleidingsplan dagbesteding 
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Middelen en beheersen van afwijkingen Overzicht meldingen 4e kwartaal 2018 en 1e 
halfjaar 2019 

Ketenafspraken  Verslag accountantsrapport  Auren Audit & 
Assurance Amsterdam B.V. betreffende WMO 
2018,  11 maart 2019 

 Samenwerkingsovereenkomst Zorgboerderij 
Paarlberg en Margo Versteijne GZ psycholoog   
1 juni 2015 (voor onbepaalde tijd)  

 Samenwerkingsovereenkomst Zorgboerderij 
Paarlberg en GGZ Noord-Holland Noord  

 Verklaring huispraktijk Tuitjenhorn 18 dec 2014 
 
 

1.2.2 Rubriek 2: DO ‘ Uitvoering van zorg en begeleiding’ 
 
Sterke Punten: 

• Het aantal clienten is niet veranderd in het afgelopen jaar, wel de doelen die de nieuwe clienten hebben. 
Het doel is meer het reactiveren en het resocialiseren. Dit betekent dat de beroepskrachten ook 
flexibeler moeten zijn, er zijn veel meer contacten met externen zoals de gemeenten en scholen. 

• Dit vraagt ook een andere werkwijze in het zorgproces, er moet veel frequenter een evaluatie 
plaatsvinden.  

• Potentiele deelnemer komt kijken met begeleiding, mag er over nadenken.  
• Indien de deelnemer wil komen, wordt de aanmelder gevraagd een indicatie aan te vragen (vaak WMO) 

een WMO medewerker komt ook op de locatie. Aan de groep wordt ook gevraagd of men de potentiele 
deelnemer ziet zitten, ook bepaalt de pedagoog en de directie of men de begeleiding kan bieden. 

• De zorgboer heeft geen rol bij het toedienen of aanreiken van de medicatie. Men heeft wel de 
medicatieoverzichten, deze worden bij elke evaluatie opnieuw gevraagd aan de deelnemers.  

• Het kan maximaal 6 weken duren voordat de indicatie verstrekt wordt. 
• Een zorgwerkplan wordt binnen 3 maanden opgesteld, de observatieperiode duurt ongeveer een 

maand. Afhankelijk van de doelen is er een  introductieperiode voor de nieuwe deelnemer.  
• Dossier WMO client: de client krijgt zelf de beschikking en vergeet deze vaak door te geven aan de 

zorgboer, bij de zorgboer komt het 301 bericht binnen dat leidend is tot facturatie.  
• Bij de afronding van de overeenkomst vindt een eindgesprek plaats. De deelnemer of de mentor is 

verantwoordelijk voor de overdacht van de gegevens. Dit in kader van AVG, dit is besproken met de 
deelnemers en akkoord verklaard. 

• De dossiers zijn zeer goed bijgehouden, de eigenheid van de deelnemers is aantoonbaar uit de 
beschrijvingen in de zorgwerkplannen. Mooi dat iedereen zichzelf mag zijn en wordt uitgenodigd om 
nieuwe doelen te stellen en te bereiken. 

 
Aandachtspunten: 

• Er wordt alleen maar gerapporteerd op bijzonderheden en afwijkingen. De begeleiders kennen de 
deelnemers bijzonder goed en geven aan dat er geen noodzaak is om maandelijks te rapporteren. Er 
vindt geen behandeling plaats, maar begeleiding. Ook vindt er geen overdracht van de dienst plaats. 
 

Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Informatievoorziening aan de deelnemer Informatiemap voor de nieuwe deelnemer, 

opgenomen in het dossier. 
Afstemming tussen vraag en zorgaanbod Aantoonbaar in het zorgwerkplan, doelen zijn 

gesteld. 
 4.3.1 Intake dagbesteding 
Zorg en begeleidingsovereenkomst Aanwezig in alle getoetste dossiers 
Risico-inventarisatie op individueel deelnemer 
niveau 

Van elke client zijn de risico’s beschreven en is 
een doel en begeleiding opgesteld.  

Plan / dossier: 
Intake en informatiemap, medicijnlijst, verklaring 
vaststelling identiteit, AVG toestemming voor de 
deelnemer, evaluatie zorgwerkplan en actueel 
zorgwerkplan, beschikking (indien aanwezig), 

Dossier mevr. S. de R  28 mei 1965 
Dossier de heer E.K. 22 okt 1964 
Dossier de heer B. van der G 13 aug 1980 



  

7 / 16 
 

handboek agressie (specifiek voor een client) , 
contactgegevens, gespreksverslag 
keukentafelgesprek)  
Uitvoer Opgenomen in de dossiers 
Coördinatie van de zorg en begeleiding Elke deelnemer heeft een begeleider, in de regel 

zijn dit de zorgboer en de zorgboerin. 
Afronding van de zorg en begeleiding Procedure doorstroom uitstroom versie 03   dec 

2015 
 Evaluatie bij uitstroom deelnemer mevr. M.K. 6 

aug 1994  Uitstroom per 1 juli 2019 
Meten / evalueren 4.5.1 Evaluatieproces dagbesteding 
Verbeteren 6.3.2 Toepassen kwaliteitssysteem 

 
 
1.2.3 Rubriek 3: CHECK en ACT: meten, analyseren en verbeteren 

 
Sterke Punten: 

• Elk jaar vindt een clientraadpleging plaats door een extern bureau. Er is een respons van 100%, zowel 
de deelnemers en de ouders hebben gereageerd. Men is enorm tevreden over de geboden 
ondersteuning, over de diversiteit in het aanbod en de professionaliteit. 

• Zowel de GGZ (de psychiater) als de WMO begeleiders komen met regelmaat op de zorgboerderij. Op 
die informele momenten vindt een samenwerkingsevaluatie plaats.  

• Op clientniveau kan de psychiater altijd gebeld worden, dit gebeurt ook in de regel.  
Aandachtspunten: geen 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Ervaringen van deelnemers Analyse uitkomsten tevredenheidsonderzoek 

deelnemers door Onderzoeksbureau Onderstroom 
sept 2018 door de heer A. Goverts 

Ervaringen van ketenpartners Zijn zichtbaar in de dossiers van de deelnemers 
Analyse Niet van toepassing gezien de hoge score van 

tevredenheid van deelnemers en ouders. 
Verbeteren  

 
 

1.2.4 Rubriek 4: Beleid en Kwaliteitsmanagementsysteem 
 
Vaste te beoordelen onderwerpen 
 
Beleidsplannen:  
De zorgboer heeft in het digitale systeem een meerjarenbeleidsplan opgesteld, elk jaar worden een tweetal 
doelen gesteld die veelal te  maken hebben met bouwkundige zaken. 
Daarnaast heeft de zorgboer een jaarkalender waarin alle going concern zaken zijn beschreven, deze worden 
vanuit de PDCA getoetst. De acties en de bereikte resultaten worden opgenomen in het digitale systeem en weer 
samengevat in het jaarverslag. Elk kwartaal is er een kwaliteitsoverleg waarin onderwerpen van het jaarplan 
besproken worden. 

 
Status KMS (Status qua effectiviteit, beheersing en verbeteringen): er is sprake van een goed werkend KMS, het 
is effectief en het ondersteunt de directie in het beheersen en in het benoemen en evalueren van verbeteringen. 
De doelen zijn benoemd, geplande uitvoering, acties en toelichting. Real time biedt het systeem inzicht in de 
stand van zaken. 
 
 
Interne toetsing en PDCA: een interne toetsing vindt jaarlijks plaats doordat de Federatie Landbouw en zorg  
eenmaal per drie jaar een bezoek brengt aan de zorgboerderij en dan toetst vanuit de normen van de Federatie. 
In de overige twee jaren vindt de interne audit op papier plaats en wordt remote beoordeeld door de Federatie 
Landbouw en zorg. Deze normen zijn anders dan de HKZ normen, maar zijn goed te vertalen waardoor deze 
audit gezien kan worden als een interne toetsing HKZ zorgboerderijen. Uit de audit zijn twee kleine 
aandachtspunten opgemerkt, waarvan één aandachtspunt is ingetrokken (de verplichting om twee maal per jaar 
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een evaluatie op het zorgwerkplan uit te voeren) het andere aandachtspunt is meteen na de audit gerealiseerd. 
(een recente AMO niet ouder dan een jaar, geborgd in werkwijze evaluatie zorgwerkplan) 
 
Ketenpartners en financiers: bericht van Oostlander Verhoeven waarin wordt weergegeven dat er geen klachten 
zijn gemeld bij de externe klachtenfunctionaris. De ketenpartners zoals GGZ, huisartsen en andere zorgverleners 
zijn in beeld. Op clientniveau vindt soms overleg plaats mits er toestemming van de client is. De zorgboer vraagt 
regelmatig consulten van de psychiater, ook is een systeem psycholoog verbonden aan de zorgboerderij die op 
clientniveau geconsulteerd kan worden. Recent heeft een team WMO de zorgboer onverwacht bezocht, men was 
zeer positief over hetgeen men heeft aangetroffen. De rapportage van het WMO team is ten tijde van de audit 
nog niet beschikbaar. 
 
Corrigerende maatregelen: er zijn zeer weinig corrigerende maatregelen te treffen omdat er in het afgelopen jaar 
geen meldingen zijn gedaan. De medewerkers van de zorgboerderij ‘lezen’  het gedrag van de deelnemers heel 
goed en zijn in staat om al de-escalerende maatregelen te treffen. Het feit dat er geen meldingen zijn komt dus 
ook overeen met de praktijk. Dit wordt door de auditees bevestigd. Uit verschillende externe audits zijn kleine 
verbeterpunten naar voren gekomen, deze zijn meteen gerealiseerd. 
 
Controle PDCA naar aanleiding van vorige audits: uit de vorige audit zijn geen verbeterpunten benoemd. 
 
Sterke Punten: de lijnen zijn zeer kort in de organisatie, er wordt alleen met vaste medewerkers gewerkt 
waardoor er veel continuïteit en stabiliteit is in de zorgboerderij. De directie en hun zoon zijn uitermate betrokken 
bij het wel en wee van de zorgboerderij en bij alle deelnemers. Ze zijn zeer duidelijk in het beleid, dit komt de 
begeleiding van de deelnemers ten goede. De medewerkers die met een ‘nul’ uren contract of als ZZP-er 
verbonden zijn aan de zorgboerderij ervaren ook de betrokkenheid van de eigenaren, dit maakt het werken voor 
hun zeer positief. Alle aandacht gaat uit naar de deelnemers. 
 
Aandachtspunten: geen 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Beleid Doelstellingen vijf jaar, met doelstellingen voor het 

komende jaar. 
 Jaarkalender kwaliteitssysteem Zorgboerderij 

Paarlberg nov 2018 
 Jaarverslag jan 2018 tot dec 2018 Zorgboerderij 

Paarlberg 16 maart 2019 hoofdstuk 9 
Structuren en afspraken Notulen kwaliteitsoverleg 1e kwartaal 2019 met de 

PDCA cyclus 
Uitvoeren beleid en 
kwaliteitsmanagementsysteem 

Goedkeuring jaarverslag 3 mei 2019 van de 
kwaliteitsbureau landbouw en zorg 

Interne toetsing Auditverslag 2 april 2019 van de Federatie 
Landbouw en zorg door de heer Wim de Jong 

Corrigerende en preventieve maatregelen Jaarverslag jan 2018 tot dec 2018 Zorgboerderij 
Paarlberg hoofdstuk 7    16 maart 2019  

 Bericht vertrouwenspersoon  Oostlander en  
Verhoeven 10 dec 2018  

 
 

1.2.5         Rubriek 5: Medewerkers 

 
Sterke Punten:  

• In de werkomschrijving zorgboerderij Paarlberg zijn verschillende onderdelen van het personeelsbeleid 
beschreven.  

• Er is sprake van een zeer stabiele personeelssamenstelling waarbij de zorgboer, boerin en hun zoon de 
continu aanwezige factor zijn. Daarnaast is er een pedagogisch medewerker verbonden aan de 
zorgboerderij, een psychiater wordt ad hoc in consult geroepen, een creatief therapeut is elke maandag 
aanwezig. Er is geen verloop, er zijn geen nieuwe medewerkers, gezien de hoge zorgzwaarte zijn er 
geen stagiaires of vrijwilligers aanwezig. 
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• De pedagogisch medewerker heeft recent gedurende een hele dag een observatie van de zorgboerin 
gemaakt. Opvallend was dat de zorgboerin zeer proactief kan handelen en alles ziet en bemerkt. Omdat 
haar interventies zeer vroegtijdig plaatsvinden, kan er altijd gede-escaleerd worden.  

• In maart 2019 is een RI&E uitgevoerd. Er is slechts één verbeterpunt benoemd, te weten het 
beschikbaar hebben van veiligheidsschoenen bij de paarden. Deze zijn inmiddels aangeschaft. 

Aandachtspunten: geen 
 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Personeelsbeleid 2.4.13 Begeleidingsteam zorgboerderij Paarlberg 

opgenomen in werkbeschrijving 
 3.1.1 Benodigde competenties, kennis en 

vaardigheden opgenomen in werkbeschrijving 
 3.1.3 Competenties, kennis en vaardigheden van 

het begeleidingsteam opgenomen in 
werkbeschrijving 

Bevoegd- en bekwaamheden Er zijn geen voorbehouden en risicovolle 
handelingen die worden uitgevoerd. 

 2.5.1 Beschrijving werkzaamheden en activiteiten 
opgenomen in werkbeschrijving 

 3.1.6 Functie werknemers, ZZP-ers en ingehuurde 
krachten  opgenomen in werkbeschrijving 

Nieuwe medewerkers Er zijn geen nieuwe medewerkers aangesteld in 
het afgelopen jaar. 

Veiligheid deelnemers en 
begeleiders/medewerkers 

Uitgevoerde RI&E 15 maart 2019 

 Alle medewerkers beschikken over een recente 
VOG (2017) 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken Verslag samenwerkingsgesprek mevr. A.W. mei 
2018 

 Verslag samenwerkingsgesprek mevr. H.S. mei 
2018 

 Verslag samenwerkingsgesprek mevr. J.K. mei 
2018 

 Werkbeschrijving samenwerkingsgesprekken 
zorgboerderij  2019 

 Verslag samenwerkingsgesprek ZZP-er mevr M.P. 
dec 2018 

 
 

1.2.6 Rubriek 6: Actueel houden van zorg en begeleiding (ontwikkeling) 
 
Geen normen van toepassing. 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
  
  
  
  
  
  

 
 

1.2.7 Rubriek 7: Werkomgeving en materiaal 
 
Sterke Punten:  

• alle materialen worden gekeurd volgens voorschrift. 
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• De deelnemers gebruiken in de regel geen risicovolle apparatuur 
• Een RI&E is uitgevoerd en bevatte geen tekortkomingen 
• Op veel plaatsen is een overzicht ontruiming, met vluchtroute aangegeven, een EHBO trommel is op 

kantoor aanwezig, idem een AED. 
 
Aandachtspunten: geen 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Bepalen van eisen omgeving, materiaal en 
middelen 

Keuring vindt in het voorjaar plaats op alle 
apparatuur.  

 Zorgboerin en zoon zijn BHV geschoold 
 In alle ruimten waar deelnemers verblijven is een 

EHBO trommel, (gekeurd) aanwezig. 
Beheersing van bewakings- en meetapparatuur Formulier veiligheidscheck en onderhoudsschema 

arbeidsmiddelen versie 02.  Nov 2018 
 Controle AED dec 2018 
  

 
 

1.2.8 Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding  
 
Sterke Punten:  

• De leveranciers zijn in beeld, zowel de meest kritische leveranciers (de ZZP-ers) maar ook de 
leveranciers van minder kritische producten. Indien de leverancier niet voldoet, wordt afscheid genomen 
van de leverancier. Dit is in 2018 eenmaal voorgevallen. 

 
Aandachtspunten: geen 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Bepalen eisen voor uitbesteding en inkoop Leveranciersbeoordelingen op alle leveranciers  

2018 
  
  

 
 

1.2.9 Rubriek 9: Documenten 
 
Sterke Punten:  

• De organisatie maakt gebruik van een digitaal documentbeheerssysteem van de federatie. Alle 
werkwijzen en documenten zijn in het systeem gehangen, jaarlijks vindt review plaats. 

 
Aandachtspunten: geen 
Conclusie: de organisatie voldoet aan de normeisen. 
 
Procesbeoordeling Overzicht gecontroleerde documentatie 
Algemeen  
Kwaliteitshandboek Inhoudsopgave kwaliteitshandboek versie 9.0   feb 

2019 
Beheersing van documentatie Alle werkwijzen en documenten zijn in het 

documentbeheerssysteem van de Federatie 
aanwezig en zijn ten tijde van de audit gezien. 

 Procedure documentenbeheer V2 
procedure reviseren van documenten V2 

Beheersing van registraties Alle registraties zijn in het 
documentbeheerssysteem van de Federatie 
aanwezig en zijn ten tijde van de audit gezien. 
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 Beheersing van registraties V2 
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2 Rapportblad 

 
2.1  Rapportblad  
 
Organisatie : Zorgboerderij Paarlberg   
Auditdatum : 21 juni 2019 
 
 

 

Status 

T/KT 

 

Bevinding Norm HKZ 

 

 
 Er zijn bij opvolgaudit 2 geen tekortkomingen geconstateerd. 

 
 
 
 
 
 

 

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming 
Extra audit op Volgende audit op    

      Tweede helft juni 2020    
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, eventueel voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te 
leggen. 
Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke 
oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. 
Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een 
kritische tekortkoming. (zie ook document toelichting bij T/KT’s, versie 2012) 
 

Paraaf lead auditor Kiwa: 

 

 

Paraaf directievertegenwoordiger auditee: 

      

Afhandeling tekortkoming(en): 
Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) 
Omvang (van de tekortkoming) 
Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) 
Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) 
Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) 
 

Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa 
 Akkoord 
 Niet akkoord (zie nieuw rapportblad) 

Paraaf lead auditor Kiwa: 
 
Datum:       
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3.     Auditplan   

Auditdoelstelling:  
 

• Het kwaliteitsmanagementsysteem en de gedocumenteerde informatie komen overeen met de eisen 
van het certificatieschema Zorgboerderijen Opstapfase 1, versie 2008  plus de vastgestelde reikwijdte 
van de scope (zie benoemd) ; 

• Het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de klant voldoet 
aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen;  

• de gedefinieerde processen en documentatie van het door de klant ontwikkelde managementsysteem 
aantoonbaar zijn geïmplementeerd; 

• de vaststelling van de doeltreffendheid van het managementsysteem om te bewerkstelligen dat de 
organisatie in redelijke mate mag verwachten zijn gespecificeerde doelstellingen te bereiken; 

• de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in de 
gedocumenteerde informatie. 

• Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om te verbeteren.  
  

 
Om de audit zo effectief mogelijk te laten verlopen, hanteert Kiwa de volgende randvoorwaarden: 

 
• De betrokken personen dienen de beschikking te hebben over alle van belang zijnde documentatie 

(dossiers, kwaliteitsregistraties, jaarplannen etc.). 
• Handboeken en gevraagde documenten graag ter inzage bij de desbetreffende interviews klaarleggen.  
• Wij stellen het op prijs dat de interviews worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van uw 

organisatie. Voor het leerproces mogen dit ook interne auditoren zijn. 
• Voor verificatiedoeleinden dient het auditteam inzage te kunnen krijgen in een aantal gegevens m.b.t. de 

processen, waaronder dossiers/gegevens m.b.t. cliënten, onder waarborging van richtlijnen m.b.t. 
geheimhouding en privacy bescherming. In de introductiebijeenkomst dienen wij hiertoe een geschikte 
werkwijze overeen te komen. 

• Wij verzoeken u vriendelijk om – indien mogelijk – een overlegruimte voor het auditteam te regelen. 
• Bij de opgegeven tijden moet rekening gehouden worden met een eventueel oponthoud of een 

voorspoediger voortgang van gesprekken. Getracht wordt om hiervan maximaal 20 minuten af te wijken 
van de aangegeven tijden. Gesprekken met uitvoerende medewerkers vinden zoveel mogelijk plaats op 
de afgesproken tijden.  

• Interviews vinden bij voorkeur op de eigen werkplekken plaats. 
• Indien de opgegeven tijden niet haalbaar zijn, verzoeken wij u dit tijdig te melden.  
• Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers en overige betrokkenen. 
• Prioriteit voor deze activiteit. Graag geen andere activiteiten die verstorend werken. 

 
De gegevens die momenteel bij ons bekend zijn:  
 
 

Aantal 
bedrijfslocaties  

Aantal Fte 

 
Aantal Medewerkers,  
aantal vrijwilligers, aantal 
tijdelijk medewerkers,  
aantal ZZP’ers 

 
 
Toepassingsgebied 

 
1 
 
 
 
 

 
3 

 
7 medewerkers 
geen vrijwilligers 

 
Het bieden van dagbesteding en 
begeleiding op de zorgboerderij 

 
Indien de gegevens niet kloppen of gewijzigd zijn willen wij u vragen dat ruim voor de audit kenbaar te 
maken. 
 
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wilma Smeenk 
Telefoonnummer: 06 25 39 27 41 
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Naam Klant:   
    

 Zorgboerderij Paarlberg 

 
Onderzoek 

  

Soort onderzoek : Implementatie  opvolgaudit 2 
Datum onderzoek : 21 juni 2019 
Locatie Onderzoek : Middenweg 1-7;  1746 AE Dirkshoorn 
Versie : Versie 1.0 
 
Auditteam 

  

Lead Auditor : Wilma Smeenk 
Auditor(-en)  :  
Materiedeskundige :  
Reglement(en) : Kiwa-Reglement voor certificatie: 2017. 

 
Norm(en) Toepassingsgebied(en) Scope/ NACE Certificaatnr. en 

afloopdatum 
HKZ Zorgboerderijen 
Opstapfase 1, versie 
2008 
 
 

Het bieden van dagbesteding  - en 
begeleiding op de zorgboerderij. 
 

38 K82822/02 tot 15 juli 
2020 
 

Auditplanning 

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. 

De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn 
voor het interview. Wij verzoeken u, daar waar mogelijk,  andere auditees te vragen dan degenen die al eerder 
zijn geïnterviewd. 

De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt. 

Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen.  

Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het 
verdient daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn. 

Inzien deelnemersdossiers graag voorzien van schriftelijke toestemming van betrokkenen.  
De auditor dient in de gelegenheid te zijn om zonder beperkingen alle relevante bewijzen van elk personeelslid 
n.a.v. norm- en managementsysteem in te kunnen zien. Dan kan er gerichter gekeken worden naar opleidingen, 
terugkoppeling kennis, assessments, beoordelingsformulieren, uitkomsten in relatie tot beheerste processen en 
bijsturing. 
 

Graag, indien relevant en/of aanwezig, ter inzage klaarleggen de volgende documenten over 2019:  

- Leveranciersbeoordeling 
- Overzicht vastgestelde risico’s  
- Resultaten ervaringen van deelnemers 
- Documenten t.b.v. onderhoud apparatuur (indien van toepassing)  
- Verslagen en Planning van interne toetsing 
- Overzicht corrigerende en preventieve maatregelen 
- Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus 
- Jaarplan/ beleidsplan 2019  evaluatie beleid 2018 
- Jaarplanning (indien aanwezig)  
- Jaarverslagen van Commissies 
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Auditplan voor auditor  : Wilma Smeenk 
Datum   : 21 juni 2019 
Locatie                               : Paarlberg,  Middenweg 1-7  1746 AE Dirkshoorn 
Tijd Activiteit Processen en normeisen  Naam en functie 

Auditees  
0, 5 uur Opstellen 

auditplanning en 
PPR 

  

09.30 - 09.45  Openingsgesprek  
 
 

 Management en 
belangstellenden: 
Mevrouw Jacqueline Kok 
en de heer Kees 
Paarlberg 
Marja Post: kwaliteit 
 

09.45 - 10.45 Interview 1 Primair proces en bijstellingen 
• Aanmelding 
• Intake en plaatsing 
• Informatie voor de client 
• Risico-inventarisatie op 

clientniveau 
• Betrokkenheid client 
• Zorgwerkplan 
• Evaluatie zorgwerkplan 
(Graag 3 zorgwerkplannen met 
toestemming klaarleggen) 
1, 2, 3 

Uitvoerend medewerker: 
Mevrouw Jacqueline Kok 
en de heer Kees 
Paarlberg 
 
 
Marja Post: kwaliteit 
 

10.45 – 11.00 rondgang Rondgang door bedrijf en veiligheid 
(materialen) (BHV-oefeningen e.d.) 
Risico-inventarisaties 

Mevrouw Jacqueline Kok 

11.00 – 12.15 Interview 2 Beleid met jaarplan en PDCA 
Jaarverslag 2018 
Interne toetsing 2018 
Interne en externe communicatie 
Beheersing KMS 
Verbetersystematiek 
Leveranciersbeoordelingen  
Deskundigheid medewerkers 
Uitkomsten jaargesprekken 
Uitkomsten overleg cliëntenraad 
1, 4, 5, 7, 8, 9 

Zorgboer: 
De heer Kees Paarlberg 
 
 
Marja Post: kwaliteit 
 

12.15 – 12.30 Voorbereiding 
eindgesprek 

  

12.30 - 12.45 Evaluatie door Auditor 
Eindbeoordeling en -gesprek 
 

Zorgboer: 
De heer Kees Paarlberg 
 
 
Marja Post: kwaliteit 
 

 

 De overige tijd (15 minuten) wordt aan rapportage besteed. 
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Auditprogramma  2017 tot en met 2020 
 

Vestigingen Kritische processen/  
Scope onderdelen 

Her 
audit 

Op 
volg 
audit 1 

Op 
volg 
audit 2 

Her 
audit 

Hoofdvestiging      Middenweg 1-7  
Dirkshoorn            
 

Ondersteunende processen 
Beleid 
Facilitair 
Inkoop 
Kwaliteit 
Documenten 
Personeel 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 

 
X 
X 
 
X 
 
x 

X 
X 
 
X 
x 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 

Locatie Middenweg 1-7  Dirkshoorn Primaire proces 
Zorg- dienstverleningsproduct: 
Het bieden van dagbesteding 
en begeleiding op de 
zorgboerderij 
 

x x x x 

 
 
 

Audit thema’s Audit onderwerpen Heraudit Opvolgaudit 
1 

Opvolgaudit 
2 

Heraudit 

Plan PRI x x x x 
 Werkwijze x x x x 
 Professioneel handelen x x x x 
Do Uitvoering primaire proces x x x x 
Check Meting resultaten x x x x 
 Ervaring deelnemers x x x x 
 Ervaring ketenpartners x  x x 
 Analyse x  x x 
Beleid & KMS Beleid x x x x 
 KMS x x x x 
 Interne toetsing x x x x 
 Maatregelen x x x x 
Medewerkers Beleid x x x x 
 Bevoegd en bekwaam x  x x 
 Veiligheid x x  x 
 Ervaring medewerkers x x  x 
Werkomgeving Eisen x  x x 
 Monitoring en meetuitrusting x  x x 
Inkoop Inkoopeisen x x  x 
 Leveranciersbeoordeling x x  x 
Documentatie Handboek x x x x 
 Beheersing documentatie x x x x 
 Beheersing registratie x x x x 

 
 

 


