
  

   

 

  

 

De (school)vakanties zijn begonnen en ook bij het CCAF gaan we met z'n allen 

genieten van een welverdiende vakantie. Uiteraard zijn we wel gewoon 

bereikbaar. Afgelopen maanden stonden in het teken van de doorontwikkeling 

FACTs 2017 voor de specialistische schalen Forensisch en ACT en de 

voorbereiding van alle logistiek rondom HIC audits. In deze nieuwsbrief lees je 

daarover, krijg je een sfeerimpressie van het FACT congres en kun je je 

opgeven voor de Masterclass. 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

 

  

 

  

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=02d0167b61&e=6a423b6f1d


  

  

 

  

 

Deze nieuwsbrief:  

• Startbijeenkomst HIC auditoren 

• FACT congres 

• In gesprek met GGZ organisaties 

• Masterclass teams 

• Masterclass auditoren 

• Nieuwe schalen and where to find them 

• Onderzoek 'Uit F-ACT?!' 

• Agenda 

 

  

 

  

Startbijeenkomst HIC auditoren 

Een mooie groep enthousiaste HIC auditoren heeft samen met een aantal 



 

mensen van het CCAF een startbijeenkomst gehouden ter voorbereiding op de 

organisatie van de HIC audits door het CCAF. We zijn meer te weten gekomen 

over elkaar, over interessante resultaten uit het HIC-onderzoek en we hebben 

met elkaar het hele proces van certificering doorgelopen. Met een senior 

auditor van het CCAF is de werkwijze van het waarderend auditen besproken 

en ervaringen zijn uitgewisseld. Het plan is om nog dit jaar te starten met het 

uitvoeren van HIC audits. De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar de 

auditoren en het CCAF zijn er klaar voor! 

 

           

 

  

 

  

FACT congres 

Dit jaar vond het FACT congres ‘Het 

festival der mooie dingen’ in Assen 

plaats en stond in het teken van 

zingeving, stigmabestrijding, herstel 

en inclusie en was nadrukkelijk 

geïnspireerd door de uitgangspunten 

van de Positieve Gezondheid. 

Philippe Delespaul (bestuurslid 

CCAF) verzorgde een boeiende 

lezing over ‘Psychische zorg in een 

netwerk van netwerken’, waarin hij 

pleit voor een ‘open en 

 

 

 

Zie hier zijn presentatie  

 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=4127f95beb&e=6a423b6f1d


 

verantwoordelijk FACT’. Thema’s 

waarover we als CCAF met het veld 

in gesprek zijn en blijven, tijdens 

audits, congressen, bijeenkomsten 

en in onze netwerkcontacten. 

 

  

 

  

 

In gesprek met GGZ organisaties 

Als bestuur en directie van het CCAF vinden wij het belangrijk om van de 

teams en de organisaties te horen wat belangrijke ontwikkelingen in de 

organisatie zijn en hoe het CCAF daar, met de FACTs 2017, op inspeelt of kan 

inspelen. Daarom zijn we met bestuurlijk verantwoordelijken en directies in 

gesprek, omdat daar een belangrijke voorwaardenscheppende functie ligt, voor 

de kwaliteit waar teams zo hard aan werken. 

 

Uit de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd blijkt dat het traject van 

certificering van teams gewaardeerd wordt. Het belang van FACT teams die in 

staat worden gesteld goede zorg te verlenen wordt onderstreept en 

tegelijkertijd is het de uitdaging goede FACT zorg te blijven borgen in een 

veranderend veld. De brede missie van het CCAF: "Het CCAF bevordert de 

kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun 

naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie", wordt gedragen 

en daar past een uitgebreider aanbod bij dan alleen het uitvoeren van FACT 

audits. 

 

  

 

  



  

  

 

Masterclass voor teams | Vrijdag 6 december 2019 

Jullie F-ACT team is voortdurend in ontwikkeling om goede op herstelgerichte 

zorg voor mensen met EPA te bieden en wil dat laten zien door het team te 

laten certificeren. Wat vraagt dit van jullie team en hoe kan je je daar het best 

op voorbereiden? 

 

In de masterclass voor teams geven we een doorkijk naar de ontwikkelingen, 

krijg je implementatie-adviezen op teamniveau, ga je zelf aan de slag, geven 

we bruikbare tips en beantwoorden we jullie vragen. 

 

Praktisch 

Datum:               Vrijdag 6 december 2019 

Tijden:                10.00 – 14.00 uur 

Aantal plaatsen: 30 

Locatie:              Trimbos, Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht 

Tarief:                 € 99,- per deelnemer (vooraf te betalen) 

 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Charlotte Bal via 

c.bal@ccaf.nl  

 

  

 

  

mailto:c.bal@ccaf.nl?subject=Aanmelding%20Masterclass
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Masterclass voor auditoren | Vrijdag 8 november 2019 

Ook dit jaar organiseert het CCAF een Masterclass voor auditoren. 

De missie van het CCAF is: het bevorderen van de kwaliteit van zorg aan 

mensen met ernstige psychische aandoeningen en hun naasten, met een focus 

op autonomie, inclusie en participatie. 

 

Hoe kan je daar als auditor daar zo goed mogelijk aan bijdragen? De nieuwe 

FACT-schaal 2017 vraagt een bredere blik van de auditor. Hoe doe je dat en 

wat zijn jullie ervaringen? Hoe kom je tot een gewogen beeld van de sterke en 

minder sterke punten van een team en hoe versterk je daarmee het lerend 

vermogen? Hoe sluit de FACT-schaal 2017 aan bij bredere ontwikkelingen in 

het veld? Welke invloed hebben huidige ontwikkelingen op de teams en hun 

werkwijze en hoe spelen we daar als CCAF en als auditoren op in? 

 

In deze masterclass gaan onder meer Philippe Delespaul, Koen Westen en 

Frank Valkenburg in op die ontwikkelingen, geven we bruikbare tips en 

beantwoorden we jullie vragen. Een goede extra reden om te komen, is dat we 

na de Masterclass een (vroege 😊) jaarborrel organiseren om jullie te 

bedanken voor al jullie inzet het afgelopen jaar! 

 

Praktisch: 

Datum:                Vrijdag 8 november 2019 

Tijden:                 09.30 – 14.30 uur (inclusief lunch en aansluitend borrel) 



 

Locatie:               Trimbos, Da Costakade 45 - 3521 VS Utrecht 

 

Mocht je je nog niet hebben aangemeld, dan kan dat door een mail te sturen 

naar c.bal@ccaf.nl. Zodra het programma klaar is, sturen we dat naar je toe.  

 

  

 

  

  

  

 

Nieuwe schalen and where to find them 

In gezamenlijkheid met het Platform ACT en het Forensisch (F)ACT Platform is 

hard gewerkt aan de ontwikkeling van drie nieuwe schalen: de ACTs 2019 en 

de ForACTs 2019 en de ForFACTs 2019. 

Op basis van de FACTs 2017 zijn deze specialistische schalen nu aangepast 

aan de wensen van een veranderend veld. We bevelen deze schaal dan ook 

van harte aan voor zowel ervaren als nieuwe teams.Graag attenderen we jullie 

erop dat jullie nu ook via ons aanvraagformulier direct een aanvraag 

kunnen doen voor de vernieuwde schalen. Voor teams die net gestart zijn is het 

nog mogelijk een audit met de oude schaal aan te vragen. 
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Uit F-ACT?! 

In opdracht van het CCAF is er door studenten van Avans onderzocht wat de 

bevorderende en belemmerende factoren zijn met betrekking tot het 

uitschrijven van cliënten uit de zorg van F-ACT. Uit dit onderzoek blijkt dat er 

grofweg drie richtingen zijn: 

 

1. Afgebakende hulpverlener; 

2. Zoekende hulpverlener; 

3. Behoudende hulpverlener. 

 

Lees hier de toelichting op de Factsheet en de bijbehorende poster.   

 

  

 

  

Agenda: 

28 aug – 1 sep 2019 | ISPS Conferentie in Rotterdam  

5-7 september 2019 | EAOF Conference (Verona, Italië) 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=3d615fd781&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=a77b2e59b2&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=228ad49266&e=6a423b6f1d
https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=085955129d&e=6a423b6f1d


 

Vrijdag 8 november 2019 | Masterclass voor CCAF auditoren   

Vrijdag 6 december 2019 | CCAF Masterclass voor teams  

 

  

 

   

 

Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische 

aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie. 
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