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Keurmerken 

Norm Bevinding Oordeel 

1. Bezit ander Keurmerk Er is geen andere certificering aanwezig 
         

Certificering De aanvrager heeft geen andere certificering  
         

Resumé De aanvrager heeft geen andere certificering en hiermee worden 
de vragenlijsten professionaliteit, referenties, veiligheid, 
werkproces en zelfstandige opengesteld. 

 

Professionaliteit 

Norm Bevinding Oordeel 

1. Identiteitsbewijs Het aangetroffen bewijs voldoet aan de norm en is geldig tot 11-
03-2026         

2. Pasfoto De aangetroffen pasfoto voldoet aan de norm 
         

3. VOG De Verklaring omtrent het Gedrag is afgegeven op 24-01-2020 en 
geldig op het moment van de audit, met de opmerking dat dit 
voor een zelfstandige niet noodzakelijk is.  

        

4. Vakopleiding De aangetroffen vakdiploma’s geven een goed beeld van de 
deskundigheid van de aanvrager         

5. Beroepsregistratie De aangetroffen beroepsregistratie (SKJ, 110006932) met een 
herregistratiedatum op 16-12-2023 voldoet aan de norm          

6. Zelfstandigheid De aanvrager is werkzaam als zelfstandige         

Professionaliteit De aangetroffen documenten geven een getrouw beeld van de 
professionaliteit van de aanvrager         

  

  



 

Referenties 

Norm Bevinding Oordeel 

1. Referenties cliënten De aanvrager heeft de rapportage over de cliënt tevredenheid 
over de afgelopen 3 jaar ingevoerd.         

2. Referenties Netwerk De aanvrager heeft 3 recente referenties uit het netwerk 
ingevoerd.          

Referenties De aangetroffen referenties geven een goed beeld van de 
referenties van de aanvrager.          

   

Veiligheid 

Norm Bevinding Oordeel 

1. Meldcode Het aangetroffen bewijs is actueel en voldoet aan de norm. 
         

2. Veiligheidsmanagementmodel De aanvrager maakt gebruik van het veiligheidsanalysemodel 
Lirik18 
 

        

3. Incidentenmelding De beschreven procedure voldoet aan de norm en de aanvrager 
maakt gebruik van opslag in het cliëntendossier.         

4. Acute onveiligheid De beschreven procedure voldoet aan de norm, met gebruik van 
de bereikbaarheidsdienst van 9 zelfstandige zorgaanbieders.         

5. Systematische aandacht De beschreven procedure voldoet met de beschreven structurele 
aandacht in casus besprekingen en intervisie voldoet aan de 
norm.  

        

6. Klachtenregeling Het aangetroffen bewijs met de inschrijving bij Klachtenportaal 
Zorg voldoet aan de norm.         

7. Privacy regelement Het aangetroffen bewijs voldoet aan de norm. 
         

8. Gebruik apparatuur Cliënten maken geen gebruik van apparatuur. 
         

Veiligheid De aangetroffen documenten en procedures geven een goed 
beeld van de aandacht en de prioriteit op het gebied van 
veiligheid bij de aanvrager.  

        



Werkproces 

  Norm Bevinding Oordeel 

1. Wachtlijst De aanvrager heeft geen wachtlijst. Het netwerk wordt benut 
voor verwerken van aanmeldingen die aanvrager zelf niet kan.          

2. Aanmelding Cliënten melden zich via verwijzer, telefonisch of via de website. 
De beschreven procedure voldoet aan de norm.          

3. Intakegesprek Het aangetroffen intakeformulier voldoet aan de norm. 
         

4. Zorgverleningsovereenkomst Het aangetroffen toestemmingsformulier voldoet aan de norm.         

5. Begeleidingsplan Het aangetroffen document Doelenformulier wordt gebruikt voor 
alle cliënten en voldoet aan de norm.         

6. Werktoedeling In verband met het werken als zelfstandige is de werktoedeling 
niet van toepassing.         

7. Terugverwijzen De beschreven procedure voldoet aan de norm.         

8. Diagnostiek De aanbieder laat indien diagnostiek gewenst is, dit uitvoeren in 
het netwerk.         

9. Doelmatigheid De beschreven procedure is een waarborg voor het overnemen 
van de gestelde doelen voor de behandeling. Voor het meten van 
voortgang wordt gebruik gemaakt van schaalvragen. 

        

10. Aanspreekpunt De aanvrager is als zelfstandige het enige aanspreekpunt. 
         

11. Rapportage naar ver- of 
toewijzer 

De cliënt of diens vertegenwoordiger geeft bij de aanvang van de 
begeleiding aan of men instemt met het delen via Zivver.         

12. Monitoring De aanvrager voert tijdens (na half jaar) en na afloopevaluatie uit 
met cliënt en ouders en voldoet hiermee aan de norm.         

13. Cliëntwaardering De aanvrager maakt gebruik van een 
cliënttevredenheidsformulier en rapportage.         

14. Evaluatie De beschreven procedure met een evaluatie minimaal na 6 
maanden voldoet aan de norm.         

Werkproces De aanvrager heeft alle afzonderlijke onderdelen opgenomen en 
deze documenten en procedures voldoen aan de norm.         



Ondernemerschap 

Norm Bevinding Oordeel 

1. Eigen verklaring De aanvrager verklaart werkzaam te zijn als zelfstandig 
ondernemer.         

2. Inschrijving KvK Client is ingeschreven onder nummer 01167035 en heeft een 
recente kopie van de inschrijving (20-03-2020) aangeleverd. 
 

        

3. Gedragsverklaring Aanbesteden De gedragsverklaring is afgegeven op 21-1-2020. 
         

4. Verklaring Betalingsgedrag De verklaring is afgegeven op 23-1-2020. 
         

5. Aansprakelijkheidsverzekering De aanvrager heeft een lopende bedrijfs-aansprakelijkheid 
verzekering bij Ascoba.         

6. Gebruik zorgovereenkomst Het toestemmingsformulier bevat voldoende duidelijkheid over 
de gemaakte afspraken.         

7. Afspraken over onverwachte 
bedrijfssluiting 

De aanvrager heeft een uitgebreide beschrijving waarin de 
afhandeling van de praktijkvoering is vastgelegd en informatie 
naar cliënten geregeld is. 

        

Ondernemerschap De aangetroffen documenten geven een goed beeld van het 
ondernemerschap van de aanvrager.         

Resumé Op alle getoetste onderdelen: Professionaliteit, referenties, 
veiligheid, werkproces en ondernemerschap voldoet de 
aanvrager aan de gestelde normen. Alle documenten en 
procedures zijn opgenomen en de aanvrager voldoet hiermee 
aan de eisen voor het Certificaat 

 

 


