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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het jaar. Hierin willen wij u informeren over 

de ontwikkelingen binnen FACT en het CCAF. Ook zijn een aantal auditoren in 

de pen geklommen om u een inkijkje te geven in hun werk voor het CCAF. Wij 

wensen u veel leesplezier toe! 

 

 

Verder in deze nieuwsbrief:  

• Update FACTs2017 

• Stand van zaken implementatie FACT 

• Zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg 

• HIC een plek om te zijn 

• Ervaringen van een nieuwe auditor 

• Van tweede naar eerste auditor 

• Auditoren gezocht 

• Agenda 
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De eerste update van de FACTs 2017: FACTs 2017-R 

Sinds de introductie van de FACTs 2017 is de modelgetrouwheidschaal voor 

FACT-team veelvuldig gebruikt door FACT-teams, wijkteams en regioteams die 

op basis van het FACT-model aan kwaliteitsontwikkeling willen werken van het 

ambulante zorg netwerk voor cliënten met zorgindicatie Ernstige Psychiatrische 

Aandoeningen (EPA). De sector is sterk in beweging en op veel plaatsen 

ontwikkelen zich netwerkgerichte alternatieven. De FACT-schaal ontwikkelt zich 

continu om blijvend bij te dragen aan de integrale zorg in het netwerk en om 

beter de geïntegreerde zorg in het team te borgen. 

 

De FACTs-R (‘R’ van revisie) is klaar. De structuur van de schaal en de items 

blijven onveranderd. Maar verschillende evaluaties en nieuwe ontwikkelingen 

hebben geleid tot wijzigingen in de beschrijving van de thema’s en de 

scoringsinterpretatie. Met de update vragen we meer aandacht voor het nemen 

van een regionale verantwoordelijkheid voor onze doelgroep. We leggen een 

sterkere focus op het uitvoeren van zowel de intensieve, outreachende 



 

behandeling, onze ACT-legacy, als creatieve herstelondersteunende activiteiten 

in samenwerking met formele en informele steunbronnen rondom de cliënt. De 

resources die hiervoor ter beschikking staan, zijn steeds vaker deel van het 

netwerk. FACT-teams nemen meer verantwoordelijk in het netwerk om meer 

herstel en participatie in de samenleving mogelijk te maken. In de realisatie van 

deze maatschappelijke rol hoort een teamreflectie op het 

mensenrechtendocument van de VN. 

 

De ‘revisie’ sluit met de aanpassingen goed aan bij de huidige ontwikkelingen in 

het veld richting wijk- of regiosamenwerking voor alle mensen met mentale 

gezondheidsproblemen. De schaal helpt om verbinding te maken met de 

ontwikkelingen in de regio en focus aan te brengen voor de specifieke FACT 

bijdrage in het netwerk. Met een goed geïntegreerd FACT-team in een groter of 

kleiner netwerk kunnen we de juiste zorg op de juiste plaats met de juiste 

intensiteit blijven bieden voor de doelgroep mensen met een zorgindicatie EPA.  

 

 

 

 

Stand van zaken implementatie FACT 

Eén keer per jaar wordt er op basis van de auditdata geanalyseerd hoe de 

implementatie van FACT verloopt. Deze analyses zijn onlangs uitgevoerd en 

we geven een korte samenvatting van de bevindingen. 

 

In totaal zijn er in de periode 2017 t/m 2021 211 audits uitgevoerd met de 

nieuwe FACTs bij reguliere FACT teams in Nederland. Het overgrote deel van 

de teams behaald, meestal in één keer, het certificaat. Er zijn zelfs 23 keer 

optimale certificaten uitgedeeld. Slechts 3 teams scoorden onvoldoende om 

voor een hertoets op te gaan. 

 

Uit de analyses blijkt dat verschillende disciplines en deskundigheden (m.n. 

psycholoog, ervaringsdeskundige en arbeidsdeskundige) over de jaren heen 

laag scoren (< 3.0) en ook de belangrijke FACT kenmerken teambenadering en 



 

outreach (< 3.4). Wel is er duidelijk progressie te zien in de aanwezigheid van 

deskundigheid op het gebied van somatiek en ook, zij het in lichtere mate, op 

het gebied van LVB deskundigheid. 

Hoogst scorende thema’s zijn het persoonlijk domein en crisis en veiligheid. De 

thema’s kwaliteit en innovatie, flexibilisering van zorg, en samenwerking 

netwerk scoren het laagst. 

 

Uit de achtergrondinformatielijst blijkt verder dat de in- en uitstroom van cliënten 

de afgelopen jaren is gestegen, met als resultaat een iets gunstigere caseload-

fte verhouding. Het aantal cliënten dat is opgenomen was tot 2016 stabiel rond 

3 à 4% en steeg vervolgens aanzienlijk naar 11% in 2019; vervolgens is een 

daling te zien.  

 

 

  

 

 

 

Zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg  

Het werken met mensen met (een risico op) uitdagingen op psychisch, 

maatschappelijk, juridisch en/of persoonlijk vlak vraagt om meer dan door één 



 

hulpverlener of één voorziening geboden kan worden. Er is een goede 

samenwerking nodig op microniveau in het directe netwerk van formele en 

informele partijen rondom de burger. 

 

Daarvoor hebben we een  zelfevaluatie-instrument Netwerkzorg ontwikkeld. We 

willen individuele formele of informele professionals uit het domein van welzijn, 

zorg of ggz, mantelzorgers of vrijwilligers een handreiking bieden om vanuit hun 

perspectief te evalueren hoe ze werken in en met het netwerk rondom burgers, 

inwoners, cliënten, patiënten, familieleden, naasten, deelnemers of leden. 

Kwaliteitswerk is teamwerk. Het is niet statisch en past in een continu proces 

van verbeteren. Alle betrokken hulpverleners dragen hieraan bij; alle betrokken 

hulpverleners kunnen evalueren hoe ze werken met de persoonlijke netwerken 

van betrokkenen. 

 

Heb jij als hulpverlener een rol in het persoonlijk netwerk van mensen? Dan heb 

je een bijzondere verantwoordelijkheid en kun je dit instrument ter hand nemen 

om je praktijk te verbeteren.  Als meerdere hulpverleners betrokken zijn, wordt 

de verantwoordelijkheid om de praktijk te bevragen en te verbeteren belegd bij 

één of meerdere hulpverleners in het netwerk. Het doel is om op basis van de 

zelfevaluatie een goed gesprek te kunnen voeren over de kwaliteit van de 

samenwerking. Afhankelijk van de wensen van de betrokken hulpverleners kan 

het groepsgesprek plaats vinden op basis van de stellingen uit de zelfevaluatie. 

Steeds is het de bedoeling om in onderling overleg de samenwerking te 

bevorderen. 

 

Vanuit het CCAF stellen we dit zelfevaluatie-instrument vrij ter beschikking om 

in een team van hulpverleners een kwaliteitsgesprek te voeren, de 

netwerkgerichte werkwijze te evalueren en tot gezamenlijk gedragen 

aanbevelingen te komen. We horen graag terug hoe het jullie bevallen is en 

#delenislief!  

 

 

 

https://ccaf.us2.list-manage.com/track/click?u=9045a2a51d46b64538fb23896&id=534edc8277&e=4ae1d2c28a


 

HIC een plek om te zijn 

HIC is een plek om te zijn. Het kan voorkomen dat je er bent omdat je vanuit 

een crisismaatregel of zorgmachtiging er gedwongen moet zijn. Het kan 

voorkomen dat je het er mee eens bent dat je er op dit moment het beste kunt 

zijn. Het kan voorkomen dat je er werkt omdat je graag HIC zorg wilt verlenen 

aan hen die dit nodig hebben. Het kan voorkomen dat je er als auditor bent 

omdat je op verzoek na wilt gaan in welke mate een team HIC modelgetrouw 

werkt. Het is volgens mij altijd een plek waar meerdere mensen tegelijk zijn in 

ruimten die daarvoor geschikt zijn gemaakt. 

 

Is een HIC een fijne plek om te zijn? Die vraag zal een ieder anders 

beantwoorden. Naast bejegening maakt het ook uit hoe de HIC als voorziening 

is vormgegeven. Er is in de HIC monitor het een en ander opgenomen over HIC 

als ruimtelijke voorziening. Binnen Nederland streven we er naar dat de 

bouwnormen Intensive Care en de Oazis normen Healing environment worden 

toegepast. H. Meesters (2020) beschrijft dat het de moeite waard is al in de 

ontwerpfase van nieuwbouw voor psychiatrische ziekenhuizen rekening te 

houden met lichtinval, verlichting en groenvoorziening. Dit draagt bij aan het 

psychisch functioneren van de gebruikers. Deze aspecten zijn dan ook 

onderdelen van de Oazis normen. 

 

Bij een audit ben ik nieuwsgierig  wie er werken en hoe men er werkt. 

Daarnaast ben ik altijd benieuwd hoe de HIC eruit ziet. In de regel wordt er de 

laatste jaren veel meer werk gemaakt van de uitstraling van de afdeling. 

Opnameafdelingen die verveloos zijn, waar geen of nauwelijks planten zijn en 

kapot meubilair staat behoren gelukkig steeds meer tot het verleden. Veel vaker 

komt het voor dat ruimten voorzien zijn van veel lichtinval, eigentijdse kleuren 

en meubilair. Helemaal vrolijk is het als er een volle fruitschaal is en er verse 

tuinkruiden zijn. Als er kerst- of paasstukjes zijn gemaakt. Als er bloesemtakken 

op een vaas staan en perkplantjes zijn gepoot naast het reeds bestaande 

groen. Voor wie even niet zelf de natuur in kan kunnen we natuurbeleving op 



 

deze manier wel aanbieden in een HIC. Ik ben benieuwd hoe jullie HIC er op dit 

punt uitziet. 

 

HIC een plek om te zijn. 

 

Gerrit Kroes 

HIC afdeling Flora 

Manager Intensieve Behandelkliniek Tactus Verslavingszorg, Auditor CCAF.   

 

 

  

 

 

 

Ervaring van een nieuwe auditor (door Linda Lelieveld) 

Nadat ik in mijn eigen FACT-jeugdteam tweemaal een audit had meegemaakt 

en intern enthousiast betrokken was bij twee proefaudits, had ik me bedacht dat 

ik dit misschien ook wel bij het CCAF wilde gaan doen en meldde me aan als 

nieuwe auditor. In april 2021 sloot ik aan bij de introductietraining voor nieuwe 

auditoren. Daarna duurde het even voor ik mijn eerste echte audit mocht doen. 



 

 

Inmiddels heb ik er drie achter de rug, waarvan twee online en de laatste zelfs 

live bij het team op bezoek. Best spannend om dan ineens de rol van auditor te 

hebben! Daarbij was het enorm helpend en leerzaam om samen te werken met 

zeer ervaren eerste auditoren. Ze namen me op sleeptouw, hadden duidelijk 

voor ogen hoe en welke informatie ze wilden ophalen en gaven mij daarbij ook 

ruimte om mijn eigen vragen te kunnen stellen. 

Heel leuk en inspirerend om zo een kijkje te kunnen nemen bij verschillende, 

hardwerkende FACT-teams. En mooi om te zien hoe zorgvuldig de werkwijze 

van het CCAF is. Als auditoren onafhankelijk van elkaar de scorelijsten invullen 

en dan samen in gesprek om tot consensus te komen. Ook als nieuweling word 

je dan gehoord en serieus genomen. Kijken met een kritische blik en tegelijk 

waarderend beschrijven, om de teams te helpen zich verder te kunnen 

ontwikkelen. Daarna kijkt ook de senior auditor nog alles na. 

 

Daarnaast ben ik positief verrast over de hoeveelheid scholingsdagen die 

georganiseerd worden door het CCAF, de ruimte voor evaluatie en reflectie als 

auditor in een steeds bijlerende organisatie, de aardige en betrokken mensen 

en natuurlijk de leuke attenties die ik thuis ontving! 

  

Een goed begin en wat mij betreft zullen er nog veel audits volgen! 

Linda Lelieveld, gezinsbehandelaar en projectleider  

 

 

 

 



  

  

Van tweede naar eerste auditor (door Carola Franken) 

Afgelopen februari ben ik voor het eerst 1e auditor geweest bij een FACT-team in 

Eindhoven. Ik ben al een paar jaar 2e auditor, iets wat ik heel leuk vind om te doen. Ik 

ben gevraagd vanuit CCAF of ik 1e auditor wilde worden. Ik voelde me erg vereerd en 

heb ja gezegd! Ik ben geen VS of SPV oid, ik ben ervaringsdeskundige.  

  

De audit was bij een team waarvan ik de teamleider en de psycholoog al kende vanuit 

een eerdere audit van een ander team. Ik had gevraagd of er een goede 1e auditor 

mee kon gaan als 2e auditor. Menno Moraal heeft mij goed begeleidt waardoor ik me 

zeker van mijn taak voelde. Het was voor mij een bijzondere ervaring om b.v. aan een 

psychiater te vragen of hij wel eens aan risicobeleid doet qua medicatie omdat ik als 

cliënt aan andere kant van de tafel heb gezeten. Zelfstigma was toch aanwezig. Bij 

aanvang van de audit heb ik eerlijk aan het team verteld dat dit mijn eerste audit als 

eerste auditor was, hier werd erg goed op gereageerd.  

  

Aan het einde van de dag kreeg ik complimenten omdat het een fijne audit was 

geweest! Wat mij betreft ook en voor herhaling vatbaar! 



 

  

 

 

 

 

 

Gezocht: nieuwe auditoren FACT en HIC 
Een belangrijke rol van het CCAF is het toetsen van de modelgetrouwheid van (F)ACT-teams en 
HIC afdelingen door middel van audits. Wij zijn op zoek naar mensen die vanuit hun expertise 
voor het CCAF auditor zouden willen worden.  

• Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring in F-ACT en ambulante hulpverlening 
of HIC; 

• Je hebt een opleiding op Hbo-niveau afgerond; 
• Je kan goed communiceren. Zaken to the point en bondig op schrift stellen is geen 

probleem. 
• Je bent kritisch op eigen functioneren en op het gebruik van de instrumenten.   

Klik hier voor het complete functieprofiel. 
Door het verrichten van audits krijg je tevens inzicht in de stand van zaken in andere 
organisaties, inzicht in kwaliteitsverbetering en inspiratie voor het werken aan kwaliteit van 
jezelf, je team en je organisatie. 
 
Op vrijdag 4 november van 10.00 - 16.00 uur in Utrecht organiseren wij een basistraining voor 
nieuwe auditoren. Mocht je interesse hebben, dan kun je je opgeven via de mail: 
c.bal@ccaf.nl  
   

 

 

 

Agenda 

Donderdag 22 september 2022 | FACT Congres 2022 

Vrijdag 25 november 2022 | 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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