
 

 

 
  

Klantcase Spirit & De Bascule 

Spirit Jeugdzorg & De Bascule 
Spirit is een jeugdzorgorganisatie actief in het midden en Noorden van het land. 
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychologie. Twee 
dynamische organisaties met gemeenschappelijke doelstellingen. In het 
kwaliteitssysteem van beide organisaties staan het gezin en het kind centraal. 
Samen met ouders en kind worden doelen opgesteld.  De kwaliteit van de zorg 
zorgt ervoor dat deze doelen bereikt worden.  
 
Onderweg naar een eenduidig auditbeleid 
Begin 2019 zijn Spirit Jeugdzorg en De Bascule gestart met het trainen van de 
huidige interne auditoren. Het doel was om verfrissing aan te brengen in de 
manier waarop audits worden uitgevoerd. Tijdens de training hebben de 
auditoren hun vaardigheden uitgebreid om daarna in tweetallen aan de slag te 
gaan met de Brown Paper Audit.  
De primaire zorg wordt in beide organisaties vanuit zelfsturende teams 
vormgegeven. De Brown Paper Audit is een ideale manier om de samenwerking 
binnen zelfsturende teams inzichtelijk te maken én te verbeteren.  
 
 Nuttig! Op deze manier kom je gestructureerd tot het probleem en 

de oplossingen. Dat is vooral een grote winst!  
Deelnemer interne audit Spirit Jeugdzorg & De Bascule 
 



 

 

 

 
Emiel Kort 
T: 06-10877863 
E: emiel@brownpaperaudit.nl 
 
Jan-Bert van de Water 
T: 06-21538011 
E: Jan-bert@brownpaperaudit.nl 

Onze visie 
 
Drijvende krachten achter de Brown 
Paper Audit zijn Emiel Kort (links) en Jan-
Bert van de Water (rechts). Het doel is om 
audits weer deel te laten maken van de 
business en organisaties te laten zien dat 
audits leuker en effectiever kunnen.  
 
De kracht van groepsgewijs een audit 
doen geeft gemeenschappelijk inzicht, 
meer draagvlak en meer resultaat dan uit 
een reguliere of traditionele audit. 

Diverse processen toetsen 
Binnen de organisatie zijn de deelnemers aan de training aan de slag gegaan 
om verschillende processen te toetsen. Dit is onderdeel van de tweedaagse 
training, waarbij de deelnemers in duo’s een Brown Paper Audit organiseren. Het 
HRM-proces van opvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag is 
geauditeerd. Ook de resultaatgesprekken van zelfsturende teams zijn onder de 
loep genomen, evenals het aanmeldproces van een cliënt en het proces van 
behandelplan tot afsluiting van de zorg.  
De flexibiliteit van de Brown Paper Audit zorgt ervoor dat deze auditvorm breed 
inzetbaar is en daarom geschikt is voor verschillende processen. 
 
 
 
 

Veel leuker dan een 1-op-1 auditgesprek. Hier ga je tenminste 
bewust nadenken over kwaliteitsverbetering!  
Deelnemer interne audit Spirit Jeugdzorg & De Bascule 
 

Bruikbaar resultaat 
De interne audits hebben gesprekken opgeleverd over praktische onderwerpen 
die spelen in de organisatie. De betekenis van zelfsturende teams, maar ook de 
rolverdeling tussen medewerkers binnen zelfsturende teams kwam ter sprake. Na 
afloop van de interne audits hebben de deelnemers actiepunten benoemd. Een 
mooie opbrengst die behaald is met het gebruik van de Brown Paper Audit.  
 
 
 


