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Voorwoord

Zorg voor en vanuit een veilig basis is waar KTC Base beschermd wonen voor staat.
Wij richten ons op jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar bij wie veiligheid en veilig
mogen voelen niet altijd vanzelfsprekend is geweest.
Door verschillende oorzaken zoalals een instabiel, ongezond en of onveilig verblijf en
leefsituatie, trauma’s, sociaal en of psychische belemmeringen kan er een grote mate
van interne en externe onveiligheid ontstaan. Per individu verschilt wat exact deze
onveiligheid van (wel)zijn definieert.
Middels een eigen woning binnen een van de locaties inclusief 24 uurs begeleiding in de
aanwezigheid en nabijheid en afroep te Stadskanaal tracht KTC Base de jongvolwassene een ruimte te bieden voor eigenheid, veiligheid en zelfontplooiing.
Tevens zijn er op de locaties faciliteiten en ruimtes aanwezig waar men samen kan en
mag komen met in achtneming van de wensen en de behoeften van de bewoner.
Naast een eigen woonplek kan men een beroep doen op gediplomeerde en kundige
professionals op het gebied van woonbegeleiding. Om het gevoel van een veilige
woonomgeving en beleving te bekrachtigen is de begeleiding dagelijks fysiek aanwezig
en kan men 24/7 naar behoefte een beroep doen op de begeleiding. Naast de
inzet van begeleiding maakt KTC Base ook gebruik van domotica middels VoIP met
toestellen verdeeld in de openbare ruimtes om daar waar nodig direct in contact te
komen met de begeleiding.
Om de toezicht en gevoel van veiligheid extra te kunnen waarborgen hangen in en
rondom de locaties in de openbare ruimtes camera’s
Met deze inzet van een veilige woon leef locatie staat KTC Base garant voor de veilige
basis. Hiermee proberen wij het allerbelangrijkste te realiseren; de jongvolwassene de
ruimte bieden om zijn eigen basis/fundament te ontdekken en deze te versterken.
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Dit doen wij door het inzetten van een vertrouwde veilige werkrelatie welke zich
kenmerkt met elementen uit de presentiebenadering en rehabilitatiebenadering.
Kortom de jongvolwassene confronteren en kennis laten maken en regie te laten
nemen op een werkwijze die bestaat uit gelijkwaardigheid, vertrouwen, samen werken
maar vooral dat beide partijen zich te allen tijde veilig mogen voelen.
Zorg voor en vanuit een veilige basis omdat je pas echt verder komt als jij lekker en
veilig in je vel zit.

Errol Heikens

Oprichter / Eigenaar KTC Base
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1 Inleiding

In dit kwaliteitsverslag legt KTC Base verantwoording af over het uitgevoerde beleid en
de kwaliteit van de geboden ondersteuning over het kalenderjaar 2019.
Het kwaliteitsverslag is een onderdeel uit de gestelde eisen vanuit het kwaliteitskader
Beschermd Wonen en Opvang Groningen.
Het verslag wordt uiterlijk voor 1 juni 2020 gepubliceerd aan de gemeente Groningen
en is tevens te raadplegen op de website van KTC Base: ktcbase.nl
Kwaliteitsmanagementsysteem
KTC Base heeft op 19-12-2017 het HKZ- Kwaliteitsmanagementsysteem Kleine Organisaties van Kiwa Nederland B.V. in ontvangst mogen nemen.
Hiermee heeft KTC Base aangetoond zich van start november 2014 zich ontwikkeld
heeft tot een organisatie welke een kwaliteitssysteem hanteert en toepast in de praktijk
welke voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Kleine Organisaties
versie 2010 voor het toepassingsgebied: het bieden van beschermd wonen.
Het certificaat is geldig tot 15-12-2020 en in deze tussenperiode middels opvolg audits
per jaar getoetst worden welke zonder ernstige tekortkomingen zijn getoetst.
Om constant bezig te zijn met het actueel houden en verbeteren van het kwaliteitssysteem heeft KTC Base gekozen om gebruik te maken van de online omgeving van Lens
BV bestaande uit volgende modules.
Qlink
Een online weergave van het kwaliteitshandboek welke toegankelijk is voor elke
werknemer binnen KTC Base middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Het kwaliteitshandboek beschrijft alle procedures, protocollen, richtlijnen en hoe het beleid en
kwaliteit zich vormgeeft in de praktijk.
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QBase
Is de module voor het beheren van de kwaliteitsregistraties. Tijdig wordt men
automatisch op de hoogte gesteld van een naderende deadline. Deze module houdt
het kwaliteitssysteem actueel actief en levendig en stelt KTC Base.
QSafe
QSafe is de module voor het uitvoeren en vastleggen van risicoanalyses. In Q-safe
maken wij van alle relevante processen een risicoanalyse. De processtappen worden
ingevoerd met de potentiele risico’s.
Ieder risico krijgt aan de hand van een risicomatrix (ernst x frequentie) een risicoscore.
Op basis van deze risicoscore wordt bepaald of een vervolgactie nodig is. Dit bestaat
uit een oorzaakanalyse en het inplannen van verbetermaatregelen. De risico’s kunnen
in de tijd gevolgd worden en jaren kunnen met elkaar vergeleken worden.
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2 Organisatieprofiel en reikwijdte

.

2.1 Gegevens
Hoofdlocatie
Naam hoofdlocatie

KTC Base VOF

Adres

Ceresstraat 5A, 9502 EA Stadskanaal

Telefoonnummer

06 21 14 78 40 / 0599 856 557

E-mail

info@ktcbase.nl

Website

www.ktcbase.nl

KvK

69631301
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Woonlocaties
Naam woonlocatie

Ceresstraat 5A, 9502 EA Stadskanaal

Activiteiten

Beschermd wonen, administratie

Plaatsingsruimte
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Naam woonlocatie

Hoofdstraat 116, 9501 CR Stadskanaal

Activiteiten

Beschermd wonen

Plaatsingsruimte

4

Naam woonlocatie

Luxemburglaan 1, 9501BZ Stadskanaal

Activiteiten

Beschermd wonen,
vergaderruimte

Plaatsingsruimte
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Rechtsvorm

V.O.F.

Vennoten

J. Aeilkema
A. Hofman
E. A. Heikens
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2.2 Bedrijfsactiviteiten en diensten

KTC Base verleent beschermd wonen en kamertraining. Onder beschermd wonen en
kamertraining wordt onder andere begrepen 24 uurs zorg individuele en groepsbegeleiding. Daarbij richt KTC Base zich voornamelijk op jongvolwassenen van 18 t/m 23
jaar.
Uitsluitingscriteria
KTC Base kan de zorg niet bieden vanwege expertise, gebouwen, middelen of materialen aan:



Aan cliënten met een BOPZ-status;



Aan cliënten met ernstige agressieproblematiek;



Aan cliënten die op moment van aanmelding verslaafd zijn aan mid			
delen;



Aan cliënten met cd-stoornis;



Aan cliënten met zware lichamelijke beperkingen;



Aan cliënten die niet zelf het beheer over medicatie kunnen hebben;



Aan zedendelinquenten;



Aan clienten in een gezinssamenstelling

Bij het aannemen van cliënten wordt altijd de afweging gemaakt of de cliënt past
binnen de samenstelling van het actuele cliëntenbestand. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat er een klik is tussen de cliënt en begeleider.
De uitsluitingscriteria worden door KTC Base vermeld op hun website. Cliënten aan wie
op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover
geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht
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3 Medezeggenschap en inspraak
cliënten

.

KTC Base hecht veel waarde aan de inspraak en beleving van haar bewoners. Het
draait immers om het bieden van kwalitatieve zorg aan de doelgroep.
Om inspraak, beleving en instemmingsrecht van de bewoner te toetsen heeft KTC Base
het als volgt ingedeeld.
Bewonersoverleg
Een medezeggenschapsraad zoals vermeld in de Wmcz is voor KTC Base niet verplicht.
Medezeggenschap kan door cliënten ook worden uitgeoefend tijdens de bewoner
overleggen.
Een maal per twee weken vindt er een Bewonersoverleg plaats. Hierbij kunnen
bewoners vooraf aangeven wat zij als agenda punt willen inbrengen. Tijdens de
bijeenkomsten worden terugkomende punten behandeld als: meldingen reparaties en
verbeteringen, veiligheid, zorg en begeleiding, punten vanuit KTC Base en individuele
input. De notulen zijn inzichtelijk gemaakt voor de bewoners en worden gepubliceerd
op de beveiligde SharePoint/Intranet omgeving van het team.
Mentorgesprekken
Elke bewoner heeft binnen KTC Base een mentor. Minimaal een keer per week wordt
de voortgang besproken. In het mentor gesprek is een terugkomend thema hoe de
bewoner de zorg en begeleiding ervaart; wat gaat goed en wat kan beter. Mentor
neemt deze punten mee naar het tweewekelijks Teamoverleg. Acties en verbeterpunten worden vastgelegd in Qbase.
Cliënttevredenheidsonderzoek
Jaarlijks neemt KTC Base bij haar cliënten en team een tevredenheidsonderzoek af.
Dit jaar is gebruikt gemaakt van de online omgeving Survio. Over het jaar 2019 is een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
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4 Kwaliteitsbeoordeling

KTC Base heeft ten tijde van de HKZ-certificering een beroep gedaan op KIWA.
Voorafgaand is er een interne audit uitgevoerd door Adcase, onze partner in ondersteuning advies en coaching bij kwaliteit.
Na het behalen van de externe audit vindt er jaarlijks een opvolg audit plaats door
Kiwa.

.

4.1 Kwaliteitsrapport

Na afloop van elke opvolg audit krijgt KTC Bas een rapport toe gestuurd met daarin de
eisen omschreven vanuit HKZ en of er sprake is van:
C: Conform eis
T: Tekortkoming
KT: Kritische Tekortkoming
Bij een T of een TK-vermelding dient KTC Base een verbetervoorstel te schrijven aan
Kiwa, welke in een nieuw opvolgmoment worden getoetst.
Over de opvolgaudit 2 (2019) heeft KTC Base
Nul Tekortkomingen en nul Kritische Tekortkomingen.
Hiermee voldoet KTC Base aan alle eisen conform HKZ Kleine Organisaties. Wel
zijn er een tweetal aandachtspunten welke voornamelijk betrekking hebben op het
toevoegen van meetbare indicatoren bij het jaarverslag. Hiervoor zal KTC Base Adcase
consulteren om te kijken naar je format welke gebruikt wordt voor het opstellen van
het jaarplan.
Inzage in het kwaliteitsrapport van Kiwa is opvraagbaar bij de directie van KTC Base.
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5 Waardering meldingen en
klachten

.

.

5.1 Klachten

KTC Base is aangesloten bij de Geschillencommissie en heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Over het jaar zijn 2019 geen officiële klachten binnen gekomen

.

Naast de klachten kijkt KTC Base ook naar recensies online en indien gegrond neemt
KTC Base online recensies in de vorm van een informele klacht of een negatieve recensie mee als input om tijdens overleg te bespreken. Er zal dan een verbetervoorstel
worden aangemaakt.
Over het jaar 2019 zijn online geen legitieme recensies te vinden op de Google zoekpagina.
Over het jaar 2019 zijn 6 recensies geschreven waarvan een uit nader onderzoek
gebleken geschreven is door een niet bestaande persoon en ongegrond is verklaard,
hiervan is een melding gedaan bij Google.

.

5.2 Meldingen

Binnenkomende meldingen cliënten (MIC) en of medewerkers (MIM) , calamiteiten,
leveranciers of ketenpartners worden vastgelegd in QBase. Jaarlijks worden de meldingen geanalyseerd op mogelijke trends. Uitkomsten kunnen meegenomen worden als
verbetervoorstel, afhandelingsplan of input voor de risicoanalyse in Qsafe.
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5.3 Waardering

Al voldoet KTC Base aan de HKZ-norm het is uiteindelijk de cliënt die bepaald of de
zorg echt voldoet aan wat zij goede zorg vinden. In 2019 hebben veel huidige maar ook
veel oud bewoners een recensie achter gelaten op de Googlezoekpagina en waardeert
4,3 sterren van de 5 incl. op basis van 6 recensies.
Hier is KTC Base erg trots op, het betreft voornamelijk oud en huidige bewoners van
het jaar 2019.
Helaas is de score iets lager uitgevallen door de ongegronde recensie van een niet
bestaand persoon. Deze buitenbeschouwing gelaten zou de score 5/5 sterren zijn op
basis van 5 recensies.
In 2019 heeft KTC Base ook een cliënt tevredenheidsonderzoek en medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Clienttevredenheid:
Om een helder beeld te geven over de waardering van cliënten binnen KTC Base is
hiervoor bijgevoegd de uitslag van de gestelde vraag.
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Waardering cliënten (10 afgenomen)
Aantal sterren: 7.6
Antwoord

Antwoorden

Ratio

1 / 10

0

0%

2 / 10

0

0%

3 / 10

0

0%

4 / 10

0

0%

5 / 10

0

0%

6 / 10

0

0%

7 / 10

1

10%

8 / 10

4

40%

9 / 10

3

30%

10 / 10

2

20%
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Medewerker tevredenheidsonderzoek
In het onderzoek is gevraagd naar veiligheid en tevredenheid bij alle medewerkers
werkzaam binnen KTC Base. Hieronder vindt u enkele resultaten welke betrekking
hebben op de veiligheid en welbevinden van het team.
Voelt u zich veilig en vertrouwd bij uw collega’s?
100 %
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

5

100 %

Nee

0

0%

erg onveilig hier dient wat aan te
doen

0

0%
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Voelt u zich veilig en in vertrouwen genomen door uw werkgever?
100 %
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Zeer onveilig en ongemakkelijk, ik vertrouw mijn werkgever niet

0

100 %

Ik voel mij op mijn gemak op de werkvloer, maar houd afstand van mijn werkgever.

0

0%

Mijn werkgever biedt mij een veilige
werkomgeving en ik heb vertrouwen in
hen

5

100 %

Antwoord

Antwoorden

Ratio

Uiterst uitdagend

0

0%

Zeer uitdagend

2

40 %

Uitdagend

3

60 %

Lichtelijk uitdagend

0

0%

Helemaal niet uitdagend

0

0%

Hoe uitdagend is uw baan?
40 % 60 %
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6 Veiligheid en Risico
Risicoanalyse op procesniveau

Prospectieve risico’s welke in kaart gebracht worden en gewaardeerd worden met een
kleurcode en daaruit gekozen kan worden om het risico te aanvaarden/accepteren
beheersen of elimineren. Hieruit kan een registratie worden aangemaakt in een afhandelingsplan om het risico aan te pakken middels verbetervoorstellen of acties. In een
later stadia zal het restrisico besproken worden. Hiervoor maakt KTC Base gebruik van
Qsafe.
RI&E
Jaarlijks voert KTC Base een RI&E uit (Risico Inventarisatie& Evaluatie)
BHV
Elke medewerker heeft een geldig BHV Certificaat
Tevens is er een hoofd BHV aanwezig welke conform het jaarplan jaarlijks een brandoefening uitoefent. Elke medewerker binnen KTC Base krijgt jaarlijks een bijscholing
BHV aangeboden.
Risico en veiligheidsmaatregelen op cliëntniveau
Risicotaxatie
Voorafgaande van een plaatsing binnen KTC Base zal de cliënt een risicotaxatie moeten invullen. Hierin staan allerlei risico’s beschreven welke zij dienen in te vullen met een
waarde van geen risico tot hoog risico.
De risicotaxatie is medebepalend voor het plaatsen, indien er sprake is van te veel of
te hoge risico’s welke de veiligheid in het geding brengt van de cliënt of bewoners en
medewerkers zal KTC Base niet kunnen plaatsen
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Veiligheidsplan
Elke cliënt binnen KTC Base heeft naast zijn zorgplan een veiligheidsplan.
Dit zijn de uitgewerkte risico’s hoe de cliënt en zijn omgeving kunnen handelen bij een
risico of gevaar.
Signaleringsplan
Op basis van risico’s op gedragsniveau van de cliënt kan er een signaleringsplan
worden opgesteld. Hierin staat wanneer cliënt zijn gemoedstoestand uitgedrukt in
groen oranje en rood achter elke kleur staat wat cliënt kan doen om constant in het
groene te komen/te blijven. In het laatste kolom staat beschreven wat begeleiding en
of zijn omgeving kan doen om cliënt weer in het groen te krijgen.
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