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1. TOEPASSINGSVERKLARING

1.1 Scope van het managementsysteem
De scope van het managementsysteem: “Wij bieden
begeleiding en ondersteuning aan alle mensen met diverse
problemen op alle leefgebieden.”.
Doelgroepen van SeedZ Zorg
Mensen…
1. met een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB.
2. met een verslavingsachtergrond.
3. die net uit detentie komen en moeten resocialiseren.
4. met psychosociale problematiek.
5. met gedragsproblemen.
Uitsluitingscriteria
Binnen de doelgroep hanteren we een aantal
uitsluitingscriteria, omdat wij vinden dat cliënten met deze
criteria behandeling/ begeleiding nodig hebben, die wij niet
bieden.

Onder de geldende uitsluitingscriteria vallen:
• Psychiatrische problematiek; cliënten met ernstige
psychiatrische problematiek, die een gesloten opname
vereist.
• Psychose; cliënten die ernstig psychotisch zijn.
• Agressieproblemen; cliënten die kampen met
agressieproblemen en daardoor een gevaar zijn voor
zichzelf en hun omgeving.
• Lichamelijke zorgvragen; cliënten met zeer intensieve
lichamelijke zorgvragen.
• Criminele activiteiten; cliënten die zich blijvend
bezighouden met criminele activiteiten.
• Suïcidaliteit; cliënten waarbij de doodswens een direct
gevaar voor de persoon oplevert.
De hele norm is van toepassing, behalve:
1. ISO 9001:2015 sectie 8.3, Ontwerp inclusief alle sub secties.
Rechtvaardiging: De onderneming ontwikkelt geen nieuwe producten.
2. ISO 9001: 2015 sectie 7.1.5, Beheersing van meet- en keuringsmiddelen.
Rechtvaardiging: de onderneming gebruikt geen instrumenten, uitrusting of
middelen om gespecificeerde eisen te verzekeren of na te gaan. De
producten worden door de toeleverancier getest voor aflevering.

1.2 Organisatieschema

IEDEREEN MAG BETER WORDEN
1.3 Beleidsverklaring OR
Visie
Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt
seedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun
toekomst te werken.In een eigentijdse broedplaats van
leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren
gezamenlijk deze toekomstverwachting. Hoopvol, zonder
bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten
managementdeuren. Energiek, zonder verlammende
stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor
compassie zich duurzaam manifesteert in de
talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun
droom.

Missie
Door het bieden van inspirerende en pragmatische
alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert
SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en
duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd
tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen
een open inclusieve ‘ruimte van mogelijkheden’ te zijn.
Voornaamste doel is te ervaren dat zij door hun eigen acties
er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en
zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en
zelfstandigheid.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN
Ga weg?!
Echt, er is nog een plek waar deze woorden niet worden
gezegd.
Waar open deuren leiden naar warme harten.
Anders, dan alle anderen.
Want hier betekent elke nieuwe dag, een nieuw kans.
Dus oppakken en doorpakken.
Hier vind je oneindig veel karakter.
Want door velen werden we opgegeven en afgeschreven.
Kansloos en verloren, ze noemden ons van alles.
Dus laat mij dit moment pakken, een stempel is er af te
wassen.
En inmiddels is er zo vaak een punt achter onze naam gezet…
dat aan ons verhaal geen einde kwam.
Dus samen met Seedz, pakten we de pen op.
Drukte inkt op blanco papier, het helen van krassen op je ziel.
Hier geen streep door het verleden, hier zetten we een streep
onder ‘t verleden.
Want wij weten;
In elke tegenslag schuilt een verborgen zege.
Al die dure lessen, maken ons tot rijke mensen.
En in ons woordenboek staat heel veel, behalve stoppen.

Want hier zijn we knokkers, tegenslagen valt op te boksen.
Dus hier bij Seedz gaan we verder, voorbij de verhalen, dicht
op de mensen.
Want laten we wel-zijn.
in ieder mens zit ambitie en talent
Soms diep verscholen, maar nooit alleen achter diploma’s.
Hier haal je alles eruit wat erin zit.
Op een pure plek, waar we jong en oud begeleiden in hun
dromen op de tredes naar boven.
waar we niet voortdurend naar elkaar kijken, maar wel naar
elkaar (om)kijken.
Want zolang we blijven vergelijken, blijven we verre van
gelijken.
Dus hier ben je meer dan je naam (en verre van een cijfer.)
behalve 010, want dat zijn we allemaal.
Recht voor je raap, met respect voor elkaar.
Met een stoot en een knuffel, een lach en een traan.
Voor iedereen een eigen pad, voor iedereen een eigen route.
Met zaadjes in de aarde, heb je de wereld aan je voeten.
Samen Zuid, samen thuis.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN
Onze zorg
Onze zorg is:
• veilig, doeltreffend en cliëntgericht
• integraal; we werken zoveel mogelijk actief samen met het
hele netwerk van de cliënt
We werken bij iedere cliënt aantoonbaar aan de gestelde
doelen uit het zorgplan. Dit doen we door middel van
ondersteuning en begeleiding, dagbesteding én het werken
aan gedragsbeïnvloeding. Door dit laatste behalen we ook
resultaten op lange termijn.

Professionaliteit
Om de professionaliteit van onze organisatie te borgen en te
verbeteren richten we onze werkprocessen zo in dat we
voldoen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving én
de ISO 9001 norm.
Iedere individuele medewerker die voor SeedZ Zorg werkt is
verplicht om, zoveel als in zijn vermogen ligt, bij te dragen
aan ons beleid. Derhalve is iedere medewerker
medeverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van
dit beleid.
Hiermee scheppen wij duidelijkheid richting klanten,
medewerkers en leveranciers, niet als toevallig feit, maar
voortdurend en conform gemaakte afspraken. De kwaliteit
van de organisatie is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit
van de te leveren diensten.
Deze beleidsverklaring is bindend. De directeur zal de
uitvoering bewaken en ondersteunen, overwegingen tot
verbetering serieus nemen en beslissen over investeringen in
verbeteringen. De inrichting en het onderhoud van het
hiertoe benodigde kwaliteitssysteem, is de
verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de directie.

2. OPBOUW KWALITEITSSYSTEEM

2.1 Schema continue verbetering

2.2 Interacties werkprocessen

3. MANAGEN VAN DE ORGANISATIE

Om de kwaliteit van onze processen en van onze diensten
hoog te houden werken we conform ISO 9001. In het kort
houdt dit in dat we op basis van de context van onze
organisatie kijken naar mogelijke risico’s en kansen en
daarvan uit onze keuzes maken.
De acties die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken
en de risico’s te verminderen worden continue door de
directie gemonitord en in het overleg besproken.
Afwijkingen in de kwaliteit (processen, producten of
verwachten risico’s en kansen) worden via de PDCA cirkel
beheerst.
Via interne audits controleren we of ons kwaliteitssysteem
effectief werkt en voldoet aan de eisen van de ISO 9001.
In de directiebeoordeling komen alle zaken die geanalyseerd
en gemonitord worden samen. Eens per jaar nemen we de
tijd om heel bewust naar het geheel te kijken. Op basis
daarvan worden in dien nodig wijzigingen aangebracht en
nieuwe acties en nieuwe doelstellingen vastgesteld.
De procedures die nodig zijn om de werkzaamheden op deze
manier uit te voeren zijn vastgelegd in de volgende
paragrafen.

3.1 Analyse en directiebeoordeling
Doelstelling
Het doel van deze procedure is om te definiëren hoe, en op
basis van welke informatie het functioneren van het
managementsysteem wordt beoordeeld. Het gaat er hier om
de geschiktheid, doeltreffendheid, effectiviteit en efficiency
van het totale managementsysteem te bepalen.

Input en bronnen
• Context en risico analyse
• Plus de input benoemd in activiteit 4

Onze werkwijze

Activiteit 1 – planning analyse managementsysteem (directie)
Over ieder kalenderjaar draagt de directie zorg voor het
uitvoeren van de jaarlijkse analyse van het
managementsysteem en de Directiebeoordeling.

Acties die naar aanleiding van deze analyses moeten worden
opgepakt worden vastgelegd in het directie overleg, de
doelstellingen of het plan van aanpak. In elke
directiebeoordeling wordt vervolgens gekeken naar de
status en/of het resultaat van opgepakte kansen en risico’s.

Activiteit 2 – vaststellen context, belanghebbenden, kansen
en risico’s (directie)

Activiteit 4 – analyse informatie m.b.t.

De directie stelt de context van de organisatie vast (of
actualiseert deze). Daarbij wordt ook vastgesteld wie de
belanghebbenden zijn. Op basis van deze analyse worden
externe en interne issues die een kans of risico vormen voor
het behalen van de bedrijfsdoelstellingen gebruikt als basis
voor het maken van een SWOT.

De directeur verzamelt alle informatie die relevant is voor
het beoordelen van de geschiktheid en doeltreffendheid
van het managementsysteem. Het gaat daarbij in ieder

Activiteit 3 – Acties bepalen (directie)
De uitkomst van deze analyse geeft kansen weer die de
organisatie wil benutten en risico’s die zij wil verminderen.

managementsysteem (directie)

geval om de volgende informatie:

A. De resultaten van interne audits en van de genomen
acties en maatregelen;
B. De procesprestaties en productconformiteit;
C. De klachtenregistratie van klanten en;
Feedback van klanten en stakeholders;
D. Registraties van afwijkingen in processen en output, met
inbegrip van gemelde incidenten;
E. Prestaties van leveranciers;
F. Eventuele trends uit de personeelsbeoordelingen
en de benodigde kennis voor de organisatie;
G. Evaluatie naleving wet- en;
Check op aanpassingen wet- en regelgeving.
H. De status van de geldende doelstellingen/KPI’s uit de
vorige directiebeoordeling. Vastgesteld wordt of de
resultaten overeenkomen met de gestelde eisen en of
aanpassingen nodig zijn om tot het gewenste resultaat
te komen.
De directie analyseert deze gegevens op trends en
verbetermogelijkheden en beoordeelt in hoeverre het
kwaliteitssysteem in staat is om de beheersing en
verbetering van de bedrijfsprocessen alsmede het realiseren
van klanttevredenheid, te ondersteunen en zeker te stellen.

Activiteit 5 – vaststellen nieuwe doelstellingen en KPI’s
(directie)
De directie stelt nieuwe doelstellingen vast op basis de
analyse van de uitkomsten van activiteit 2, 3, 4 en 5.
Deze doelstellingen worden vastgelegd als KPI (Kritische
Prestatie Indicator) met tenminste gedefinieerd:
a) de planning;
b) de vaststelling van benodigde middelen;
c) de verantwoordelijken;
d) de wijze van meten en monitoring van de resultaten;
e) op welke wijze en met welke frequentie de directie
wordt geïnformeerd over de resultaten.
Naast deze doelstellingen worden voor ieder proces door de
directie een of meer KPI’s vastgesteld of geactualiseerd.

Activiteit 6 – vaststellen middelen (directie)
De directie bepaalt of de huidige middelen voldoende zijn
voor het bereiken van haar doelstellingen. Dit betreft
personeel, infrastructuur, bedrijfsmiddelen, omgeving voor
uitvoering van de processen, middelen voor meting en
monitoring van processen en de kennis binnen de
organisatie. Ook de benodigde externe middelen, van
bijvoorbeeld stakeholders worden hier vastgesteld.

Activiteit 7 – vaststellen communicatie doelstellingen en
resultaten (directie)
De directeur stelt vast op welke wijze de communicatie over
doelstellingen en resultaten wordt gevoerd naar de
belanghebbenden.

Activiteit 8 - beoordeling geschiktheid en doeltreffendheid
(directie)
De directeur stelt aan de hand van de analyse van het
managementsysteem vast, of het systeem en de

bijbehorende processen geschikt zijn voor het doel, of er een
noodzaak is tot wijzigingen aan het systeem en wat de
kansen voor verbetering zijn.

Activiteit 9 – bewaken opvolging actiepunten (directie)
De directeur monitort en bewaakt de opvolging van de KPI’s
en actiepunten en besluiten uit de directiebeoordeling
tenminste eens per kwartaal.

Output/ kwaliteitsregistratie(s)
• De analyse en directiebeoordeling van het
managementsysteem wordt door de directie tenminste
3 jaar in de directie map bewaard.

Ontvangers van output
In het rapport (activiteit 8) wordt vastgesteld op welke wijze
over de resultaten wordt gecommuniceerd. In principe is
alleen de directie de ontvanger (en schrijver) van dit rapport.

3.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen

Doelstelling
Deze procedure beschrijft de wijze waarop de organisatie
omgaat met interne en externe afwijkingen, klachten, en
verbetervoorstellen.
Het doel van deze procedure is het reageren op afwijkingen,
verbetervoorstellen en klachten en het voorkomen van
potentiële afwijkingen, tekortkomingen en risico’s met
betrekking tot het gehele kwaliteitssysteem.

Werkwijze
Activiteit 1 – vastleggen afwijkingen en verbetervoorstellen
(directie)
Verbetervoorstellen en klachten van incidentele en
structurele aard van de eigen medewerkers worden in het
algemeen opgelost door de directeur.

Activiteit 2 – afwijkende dienst (directie)
Input en bronnen
•
•
•
•

Eigen medewerkers
Klanten
Leveranciers
stakeholders

Input
• De ontvangen of geconstateerde klacht of afwijking

Bij afwijkende producten wordt contact opgenomen met de
leverancier en gezocht naar een oplossing. Deze afwijkingen
worden geregistreerd op een formulier afwijkingen.

Activiteit 3 – Opmerkingen van klanten (directie)
Opmerkingen van klanten komen binnen bij alle
medewerkers. Klachten worden opgelost, zo nodig in
overleg met de directeur. De klachten worden geregistreerd
op een formulier klachten.

Activiteit 4 – trends in afwijkingen/verbeteringsvoorstellen
(directie)
De monitoring van afwijkingen (klantenklachten en andere
afwijkingen) wordt uitgevoerd door de directeur. Bij trends in
afwijkingen wordt door de directeur actie ondernomen.
Structurele afwijkingen (trends) worden door de directeur
vastgelegd in de “analyse en directiebeoordeling” (zie H3.1).

Output/ Kwaliteitsregistratie(s)
• De klachtenregistratie en afwijkingen wordt bewaard in
de Excel file in de ISO map. Deze registratie is continue
aan verandering onderhevig. De bewaartermijn is
minimaal 3 jaar.

Ontvangers van output

Interne ontvangers
De medewerkers die betrokken zijn bij de afwijking en/of het
betrokken proces.

Externe ontvangers
Indien van toepassing zijn dit de belanghebbenden en/of
melders van de afwijking/klacht, of de ontvangers van de
afwijking en/ of klacht.

3.3. Interne audits

Doelstelling
Het doel van deze procedure is om eenduidig vast te leggen
op welke wijze interne audits worden voorbereid, uitgevoerd
en de resultaten daarvan worden vastgelegd.

Input en bronnen van input
•
•
•
•

Medewerkers
Directie
Certificeringsbureau
NEN

Input
• Registraties zoals benoemd in de procedures
• Informatie over de actualiteit van de organisatie (ivm
bepalen belang van aandachtsgebieden)
• Rapport van de externe audit
• Rapport van de interne audit
• Norm ISO 9001:2015

Werkwijze
Activiteit 1 - Planning interne audit
Jaarlijks wordt in februari een interne audit gehouden over
alle processen van het managementsysteem, volgens het
auditprogramma. Het auditprogramma wordt elke drie jaar in
overleg met de auditor vastgesteld.

Activiteit 2 voorbereiden interne audit (auditor)
De auditor wordt aangewezen door de directie op basis van
kennis van de betreffende procedures en kennis van het
managementsysteem. De auditor mag niet zijn eigen werk
beoordelen. De definitieve datum wordt vastgesteld door de
directie.
Voorafgaand aan elke interne audit wordt door de
verantwoordelijke Auditor (interne of extern auditor) een
checklist opgesteld ten behoeve van het uitvoeren van de
audit. Bij het plannen van de audit en het opstellen van de
checklist wordt rekening gehouden met:

A. De verificatie van de actiepunten van eerdere interne
en externe audits;
B. Het belang van de te auditeren bedrijfsprocessen c.q.
aandachtsgebieden;
C. Het bedrijfsbeleid en de managementdoelstellingen;
en
D. De risico’s per proces.

Activiteit 2 criteria uitvoeren interne audit (auditor)
• Bij elke interne audit wordt beoordeeld of het
managementsysteem doeltreffend is geïmplementeerd en
wordt onderhouden; of de vastlegging in de procedures
overeen komt met de uitvoering in de praktijk. Er wordt
nagegaan of iedereen op de hoogte is van de inhoud van
de procedures en/of wijzigen noodzakelijk is;
• Bij elke interne audit wordt beoordeeld of de uitvoering
van activiteiten overeenkomt met de eisen van de
betreffende certificatienorm(en);
• Vervolgens wordt geverifieerd of uitvoering wordt
gegeven aan de in de procedure genoemde
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

• Tevens wordt nagegaan of de in de te verifiëren procedure
genoemde managementregistraties in overeenstemming
met de vastgestelde bewaartermijnen beschikbaar zijn.

Activiteit 3 vastleggen resultaten interne audit (auditor)
Van elke interne audit worden de resultaten vastgelegd in
het auditverslag, waarin wordt vastgelegd of wordt voldaan
aan de genoemde criteria. In overleg met de directie wordt
een termijn gesteld waarbinnen eventuele afwijkingen van
het managementsysteem moeten worden gecorrigeerd.

Activiteit 4 completeren auditrapport (directie)
Na verificatie of noodzakelijke acties zijn uitgevoerd en of de
resultaten van deze acties voldoen aan de verwachtingen,
vult de directie de einddatum in en archiveert het
auditrapport. Hij bepaalt op basis van de uitkomsten wie er
op de hoogte moeten worden gebracht en zorgt ervoor dat
dit gebeurt.

Output / Kwaliteitsregistratie(s)
• Het Intern Auditrapport wordt door de directie op de
server gearchiveerd. De bewaartijd is minimaal 3 jaar.

Ontvangers van output
Interne ontvangers
De directie ontvangt het rapport en bepaalt welke
medewerkers van de inhoud op de hoogte worden gesteld.

Externe ontvangers
In principe zijn er geen externe ontvangers van het intern
auditrapport, de resultaten kunnen natuurlijk bij controles
door derden worden ingezien (bijvoorbeeld bij audits).

3.4 Management of change / Wijzigingen

Doelstelling
Het doel van deze procedure is het zeker stellen dat de
benodigde wijzigingen in het kwaliteitssysteem worden
doorgevoerd teneinde de gestelde doelen te behalen en dat
de werking van het kwaliteitssysteem behouden blijft als
wijzigingen in het systeem of de organisatie worden
doorgevoerd.
Daarnaast is het van belang dat de ondersteunende
documentatie van het kwaliteitssysteem:
• doeltreffend is voor het beoordelen, goedkeuren,
identificeren en uitgeven;
• voldoende beschikbaar en toegankelijk is voor de
medewerkers; en
• vervallen versies worden verwijderd of gekenmerkt
worden tegen onbedoeld gebruik.

Input en bronnen
• Afwijking
• (corrigerende) maatregel

• Trend analyse, analyse en directiebeoordeling
• Wijzigingen in de context, omgeving, interne
organisatie

Werkwijze
Activiteit 1 – identificeren managementsysteemdocumenten
(directie)
Het handboek en de procedures en werkwijzen zijn
vastgelegd op het netwerk.
De directie is verantwoordelijk voor het actueel houden van
het handboek en de procedures en werkwijzen.

Activiteit 2 – initiëren van een
managementsysteemdocument of een wijziging daarvan
(allen)
Alle medewerkers zijn bevoegd om een schriftelijk voorstel
in te dienen bij directie voor het opstellen of wijzigen van
kwaliteits- en milieusysteemdocumenten die betrekking
hebben op hun werkzaamheden of werkomgeving.

Activiteit 3 – Plannen van wijzigingen (directie)
Als de organisatie significante wijzigingen plant of signaleert
worden deze besproken in het MT-overleg. Ten aanzien van
de wijziging wordt vastgesteld:
• Het doel van de wijziging en mogelijke gevolgen;
• De relevante issues (risico’s, kansen, invloed op context
en belanghebbenden);
• De eenheid en samenhang van het
kwaliteitsmanagementsysteem;
• De beschikbaarheid van middelen, mogelijke kosten en
opbrengsten;
• De toewijzing of aanpassing van verantwoordelijkheden
en bevoegdheden.
Wanneer het voorstel positief wordt beoordeeld, wordt een
plan gemaakt voor de invoering van de wijziging, of worden
de benodigde aanpassingen direct door de directie in gang
gezet.

Activiteit 4 – uitwerken voorstel (directie)
De directie werkt het voorstel uit tot een in het
managementsysteem passend document en legt dit ter
commentaar voor aan belanghebbenden.
Hij plaatst het nieuwe of gewijzigde document op de server.
Hij informeert de belanghebbenden over de wijziging zodat
iedereen is geïnformeerd.
Het oude document wordt geplaatst in de archiefmap voor
vervallen documenten met daarin aangegeven de
wijzigingen. Bij de nieuwe versie wordt de datum
rechtsboven in het document aangepast.

Activiteit 5 – beschikbaarheid en toegankelijkheid (directie)
De directie is verantwoordelijk dat de juiste
gebruikersrechten in het systeem zijn toegewezen.

Activiteit 6 – Wet en regelgeving (directie)
De directie verzorgt de uitwerking van de RIE (Risico
Inventarisatie en Evaluatie) op het internet. Deze zijn mede
input voor het opstellen van een register met relevante weten regelgeving.
Ieder jaar in het eerste kwartaal vindt een evaluatie plaats op
naleving van de wettelijke eisen. Dit wordt vastgelegd in de
analyse en directiebeoordeling.

Output/ Kwaliteitsregistratie(s)
• Alle kwaliteitssysteem documenten zoals procedures
werkwijzen en het kwaliteitshandboek zijn geplaatst in
de ISO map, dit is de laatste actuele versie. Er mogen
procedures worden uitgeprint maar deze worden niet
bewaakt;
• Register wet- en regelgeving wordt bewaard in de ISO
map. Dit register is aan verandering onderhevig en heeft
geen eindige bewaartermijn; en
• de evaluatie van de naleving van de wettelijke eisen
wordt vastgelegd in de analyse kwaliteitssysteem. De
bewaartermijn is minimaal 3 jaar.

Ontvangers van output
Interne ontvangers
Alle medewerkers wanneer kwaliteitssysteemdocumenten
zijn aangepast. Voor alle andere output geldt dat de interne
ontvangers die medewerkers zijn die toegang hebben.
Externe ontvangers
• Cliënten
• Stakeholders

3.5 Registraties

Doelstelling
Het doel van deze procedure is om zeker te stellen dat de
gevoerde managementsysteem registraties zijn
geïdentificeerd, worden bijgehouden en actueel zijn, zodat
de conformiteit van de geleverde diensten aan de daaraan
gestelde eisen, het voldoen aan specifieke eisen, alsmede de
doeltreffendheid van het managemnetsysteem en de
bijbehorende processen en procedures te allen tijde
aantoonbaar kan worden gemaakt.
Tevens dient deze procedure zeker te stellen, dat de
betreffende registraties gedurende een vooraf gedefinieerde
periode beschikbaar en toegankelijk zijn c.q. blijven.

Input en bronnen
•
•
•
•

Primaire en systeemprocedures
Uitgevoerde werkzaamheden
Medewerkers/klanten/leveranciers
Wet- en regelgeving

Input
• Registraties
• Register wet- en regelgeving

Werkwijze

Activiteit 1 – vaststellen managementsysteem registraties
(directie)
Door de directeur wordt geïdentificeerd welke
kwaliteitssysteem registraties er worden bijgehouden c.q.
vereist of relevant zijn. Deze informatie wordt vastgelegd in
de betreffende procedures. Nieuwe of gewijzigde
registraties worden door de directie beoordeeld op
geschiktheid. De kwaliteitssysteem registraties zijn
opgenomen in de lijst aan het einde van het
kwaliteitshandboek.
De directeur draagt er zorg voor, dat eventuele nieuwe
registraties worden geïdentificeerd en in de betreffende
procedures worden opgenomen.

Activiteit 2 – vaststellen bewaarplaats en toegankelijkheid
(directie)
De directeur stelt vast op welke plaats de betreffende
documenten zich bevinden en waar deze, door bevoegde
personen, kunnen worden opgevraagd of ingezien. De
bewaarplaats wordt aangegeven in de betreffende
procedure.

Activiteit 3 – vaststellen bewaartermijn (directie)
De bewaartermijn van de kwaliteitssysteem registraties is
standaard 7 jaar tenzij in de procedure anders wordt
aangegeven. Kwaliteitsregistraties mogen indien gewenst of
wettelijk vereist langer dan de vastgestelde termijn worden
bewaard. Registraties op papier worden, wanneer zij na de
bewaartermijn niet meer nodig zijn, vernietigd.

Output
De vastgestelde registraties en de bewaarplaats en
bewaartermijn zijn aangegeven in de betreffende procedures
in dit handboek.

4. PRIMAIRE PROCEDURES

De belangrijkste activiteiten van onze organisatie bestaan uit
het verlenen van integrale zorg. Om deze zorg op een goede
manier te verlenen hebben we een aantal primaire
werkprocessen ingericht, die we op hoofdlijnen in dit
hoofdstuk zullen toelichten.
Door in te spelen op de wensen van de cliënt en de markt en
te kijken naar de juiste wet- en regelgeving wordt een dienst
geleverd die voldoet aan de eisen, wensen en verwachtingen
van onze opdrachtgevers.
De operationele processen worden dagelijks door de directie
gemonitord en zijn vastgelegd in onderstaande primaire
procedures.

4.1 Marketing en verkoop
Doelstelling
De doelstelling van het proces marketing en verkoop is zeker
te stellen, dat we onze organisatiedoelstellingen behalen (zie
overzicht doelstellingen).

(Bronnen van) input
• Europese aanbestedingen
• Klanten en verwijzers
• Informatie en contacten uit netwerken

Werkwijze
Activiteit 1 marketing (directeur)
Marketing is een onderdeel van de integrale aanpak en komt
altijd ten dienste van de cliënten. De directie beslist welke
reclame acties en dergelijke zullen worden uitgevoerd. De
onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: onze eigen website,
social media en andere kansen die we tegenkomen. We
werken hierbij samen met andere partijen.
Hiervoor worden de financiële middelen gebruikt die
gegenereerd zijn met de opbrengsten vanuit de
dagbesteding (horeca, winkel, techniekloods). Omdat de
gelden vanuit het PGB hiervoor niet aangewend mogen
worden.
De directie houdt regelmatig contact met het bestaande
netwerk; zowel passief als actief.

Activiteit 2 onderaannemerschap (directeur)
De directie zorgt ervoor dat Seedz Zorg voldoet aan de
voorwaarden voor het onderaannemer schap.

Activiteit 3 – aanvragen van de verwijzer (directeur)
WMO
Aanvragen voor diensten in het kader van een arrangement
komen binnen via email, telefoon of persoonlijke contacten.
Na een kennismakingsgesprek met de eventuele nieuwe
cliënt bepaalt de directie of SeedZ Zorg iets voor deze cliënt
kan betekenen.
De directie bekijkt het door de gemeente afgegeven concept
arrangement en beoordeelt of SeedZ Zorg kan en wil
zorgdragen. Dit is afhankelijk van inhoud, toegewezen
budget, tijdsbesteding en of er passende begeleiders
beschikbaar zijn.
Als blijkt dat het PGB ordentelijk beheerd kan worden
(oordeel gemeente) zal het definitieve arrangement leiden
tot een zorg en budgetplan op basis waarvan SeedZ Zorg
haar zorg zal afstemmen.

WLZ
Aanvragen voor diensten in het kader van de WLZ komen
vaak via het netwerk binnen via email, telefoon of
persoonlijke contacten.
De directie bekijkt deze aanvragen en beoordeelt of SeedZ
Zorg aan deze aanvraag kan en wil voldoen. De aanvraag
wordt beoordeeld op de indicatie; kan deze afgegeven
worden in PGB, inhoud, tijdsbesteding en of er passende
begeleiders beschikbaar zijn. Zo ja, dan wordt er een
kennismakingsgesprek gepland.
Na een kennismakingsgesprek met de eventuele nieuwe
cliënt bepaalt de directie of SeedZ Zorg iets voor deze cliënt
kan betekenen.

Activiteit 4 – zorg (directeur)
De coördinator van het betreffende team bepaalt welke
begeleider de intake zal doen. Hier wordt verder het proces
zorg gevolgd.

Activiteit 5 – Diensten die afwijken van standaard (directie)
Wanneer aanvragen binnenkomen die niet eerder zijn
geleverd, of er wordt een aanpassing of wijziging van een
dienst gevraagd, beoordeelt de directeur of de organisatie
aan deze vraag kan voldoen. De klant en/of cliënt wordt
hiervan op de hoogte gebracht door de directie.

Output; kwaliteitsregistratie(s)
• De voorwaarden voor het onderaannemerschap
(raamovereenkomsten) worden bewaard in NEDAP, bij
de betreffende organisatie. De bewaartermijn is
minimaal 1 jaar na einde contract.
• De concept arrangementen worden bewaard in NEDAP.
De bewaartermijn is minimaal 10 jaar.

Ontvangers van output
Interne ontvangers
De personen die toegang hebben tot de documentatie in het
systeem zijn ontvangers van de documentatie
(gebruikersrechten).

Externe ontvangers
De opdrachtgever ontvangt de ondertekende
raamovereenkomsten (onderaannemerschap).
Risico’s en maatregelen
Risico: het beleid van de gemeente waarbij het afgeven van
kleine arrangementen voor een korte duur waarna
geherïndiceerd kan worden heeft als risico dat cliënten door
onvoldoende ondersteuning in de eerste maanden niet of
onvoldoende bereikt kunnen worden om aan de
gedragsbeïnvloeding te kunnen werken.
Het in de eerste maanden ervaren van: ‘er is hoop’ het kan
goedkomen’ is essentieel om de juiste intrinsieke motivatie
te bewerkstelligen.
Maatregel: risico zoveel mogelijk spreiden, door zoveel
mogelijk geldstromen (bv via WLZ, jeugdzorg).
Maatregel: zorgen voor een goede beoordeling
Maatregel: een zo goed mogelijk resultaat halen binnen de
tijd die er is.
Risico: teveel zorg geven; meer uren besteden dan in het
budget is opgenomen
Maatregel: registreren hoeveel uur te veel zorg we geleverd
hebben om bij een herindicatie meer zorg te krijgen.

4.2 Wonen

Doelstelling
Doel van deze procedure is om onze cliënten een veilige
woonvorm te bieden waar wij op een goede manier onze
begeleiding kunnen geven. Er is een kleinschalige (max 5
cliënten) 24 uurs voorziening waar een slapende wacht is en
woningen waarvan uit intensief ambulant begeleid wordt.

(Bronnen van) input
• Vragen/ aanmeldingen van klanten of verwijzers

Werkwijze

Output: kwaliteitsregistratie(s)
• Informatie betreffende de verwijzing worden (indien
van toepassing) bewaard in de NEDAP rapportage
omgeving met 2-stapsverificatie. De bewaartermijn is
15 jaar.
• Intakeverslagen en alle andere rapportage worden
bewaard in de NEDAP rapportage omgeving met 2stapsverificatie . De bewaartermijn is 15 jaar.
• Huurovereenkomsten worden bewaard in de NEDAP
rapportage omgeving met 2-stapsverificatie. De
bewaartermijn is ten minste tot 3 jaar na einde
overeenkomst.

Ontvangers van Output:
Interne ontvangers
De medewerkers kunnen in de NEDAP rapportage omgeving
met 2-stapsverificatie: eerst een wachtwoord dan een code
op je telefoon. Dan kunnen zij in de rapportage omgeving.
Alleen de directie heeft alle tools en kan bepalen welke
medewerker waarvoor geautoriseerd wordt.

Externe ontvangers
De cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) is
ontvanger van informatie over zijn behandeling/
begeleiding. Indien gewenst kan deze ook zijn dossier
inzien.

Afbreukrisico’s en maatregelen:
Risico: cliënt maakt schade aan het appartement
Maatregel: meerdere keren per week komt een begeleider
Maatregel: een eigen klussendienst die alle kleine
mankementen direct oplost
Risico: bereikbaarheid, we moeten binnen een kwartier op
locatie kunnen zijn
Maatregel: woningen zijn binnen een kwartier bereikbaar
vanaf de winkel en vanaf het kantoor.
Maatregel: de directeur weet wie wel bereikbaar is wanneer
zij dat zelf niet is.

4.3 Dagbesteding

Doelstelling
Doel van deze procedure is te bewerkstelligen dat wordt
gewerkt aan de doelen zoals gesteld in het zorg en
budgetplan, arrangement, CIZ indicatiestelling.

Ook nemen zij minimaal 2x in de week deel aan de
trainingen in het kader van gedragsbeïnvloeding vanuit
de methodiek camouflage technieken.
Tijdens de dagbesteding werken de werkmeester en de
begeleiding samen met de cliënten aan de doelstellingen van
de cliënten die zijn vastgelegd in het zorgplan.

(Bronnen van) input
o
o
o
o

Intakeformulier
Informatie van de cliënt zelf
Zorgplan
Evaluatieplan

Werkwijze
Cliënten kunnen deelnemen aan de arbeidsidentiteit
trajecten in het kader van dagbesteding op :
1. De Cronjestraat : techniekloods houtbewerking,
klusteam
2. De Hillelaan : winkelruimte en Worklounge :
ondernemerschap
3. Joubertstraat: trainingscentrum en catering.

De trainingen zijn beschreven en opgenomen in de bijlage
van dit handboek.

Output: kwaliteitsregistratie(s)
Aan de hand van het zorgplan krijgen de deelnemers een
rooster waarin al de door hun te volgen onderdelen staan.

Ontvangers van Output
Interne ontvangers
De medewerkers kunnen in de NEDAP rapportage omgeving
met 2-stapsverificatie: eerst een wachtwoord dan een code
op je telefoon. Dan kunnen zij in de rapportage omgeving.

Afbreukrisico’s en maatregelen
Risico: schade aan spullen in de winkel
Maatregel: verzekering inventaris en bedrijf
Risico: ongelukken op het werk
Maatregel: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten.

4.4 Ambulante Begeleiding

Alleen de directie heeft alle tools en kan bepalen welke
medewerker waarvoor geautoriseerd wordt.
Externe ontvangers
De cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) is
ontvanger van informatie over zijn behandeling/
begeleiding. Indien gewenst kan deze ook zijn dossier
inzien.

Afbreukrisico’s en maatregelen
Risico: schade aan spullen in de winkel
Maatregel: verzekering inventaris en bedrijf
Risico: ongelukken op het werk
Maatregel: bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is
afgesloten.

Doelstelling
Doel van deze procedure is te bewerkstelligen dat wordt
gewerkt aan de doelen zoals gesteld in het arrangement,
zorg budget plan, indicatie of raamovereenkomst. Dit wordt
na een observatieperiode beschreven in het zorgplan.

(Bronnen van) input
•
•
•
•

Intakeformulier
Informatie van de cliënt zelf
Zorgplan
Wet- en regelgeving

Werkwijze

Output: kwaliteitsregistratie(s)
• Zorgplan, rapportages, evaluaties en nieuw afgegeven
indicaties worden bewaard in NEDAP. De bewaartermijn
is 15 jaar, is in het systeem geautomatiseerd.

Ontvangers van Output
Interne ontvangers
De medewerkers kunnen niet in de computer. De benodigde
informatie wordt naar de betreffende medewerkers gemaild.
Externe ontvangers
De cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) is
ontvanger van informatie over de evaluatie en evt. nieuwe
indicaties. Indien gewenst kan deze ook zijn dossier inzien.

Afbreukrisico’s en maatregelen
Risico: uitval van een begeleider
Maatregel: er zijn altijd twee begeleiders verantwoordelijk
Risico: begeleider die alleen op huisbezoek anders dan de
standaard begeleiding/ondersteuning (bv begeleiding bij
familie) gaat is kwetsbaar
Maatregel: Over dit soort bezoeken is altijd overleg en we
gaan nooit alleen naar een dergelijke afspraak.

5. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

5.1 Communicatie

Er is veel direct onderling overleg en contact. Eens per
maand is er werkoverleg. Eens per maand is er een directie
overleg.
Het beleid wordt naar buiten alleen gecommuniceerd op
aanvraag van externe instanties of klanten.

In alle onderstaande overleggen komen in ieder geval de
doelstellingen, afwijkingen en acties ter sprake.

Output/ kwaliteitsregistratie(s)
• De foto’s van het betreffende whiteboard voor en na elk
overleg worden bewaard in de ISO map. De
bewaartermijn is ten minste 3 jaar.

Soort overleg

wanneer

met wie

verantwoordelijke

Directie overleg

Eens per maand

Jacco en Marike

directie

Coördinatoren overleg

Eens per maand

Directie en coördinatoren

directie

Overleg 24 uurszorg

Eens per maand

Coördinator en begeleiders

coördinator

Overleg ambulante
begeleiding

Eens per maand

Coördinator en begeleiders

coördinator

Beleid, doelstellingen

Min eens per jaar

iedereen

directeur

Waarover

wanneer

met wie

verantwoordelijke

Beleid

wanneer gevraagd

stakeholders

directeur

Verkopen/ marketing

in primair proces

prospects/ klanten

zie procedure

Feed back van klanten

Eens per jaar (procedure
verkoop)

Klanten / stakeholders

zie procedure

Inhuur (OVO)

Wanneer nodig, minimaal
eens per jaar

leveranciers

zie H 5.2

Overige vragen

wanneer gevraagd

stakeholders

directeur

5.2 Personeel

Op dit moment is er geen personeel in dienst. Er wordt
gewerkt met ZZP-ers.

Bij het bespreken van de arbeidsvoorwaarden (personeel) of
de voorwaarden in de overeenkomst van opdracht (ZZP-ers)
wordt ook het beleid en de missie en visie besproken.

5.2.1 Voorafgaand aan het dienstverband of de opdracht
Nieuwe medewerkers worden geselecteerd op basis van
tevoren vastgestelde functieomschrijvingen en de indrukken
opgedaan tijdens sollicitatiegesprekken.
Wanneer een geschikte kandidaat is gevonden wordt,
afhankelijk van de bedrijfseisen en de classificatie van de
informatie waar toegang toe is, bepaald welke controles
vooraf nodig zijn.
Hierbij worden de volgende aspecten overwogen;
• Natrekken van referenties (zakelijk en/of privé)
• Verificatie van de C.V. (op volledigheid en
nauwkeurigheid)
• Bevestiging van de geclaimde opleidingen
• Verificatie van de identiteit (kopie paspoort of
gelijkwaardig document)
• VOG

5.2.2 Tijdens het dienstverband of de opdracht
Jaarlijks worden evaluatiegesprekken gehouden met de ZZPers. De leidinggevende beoordeelt de betreffende
opdrachtnemer op basis van de fucntiebeschrijving.

5.2.3 Beëindiging of wijziging van het dienstverband of de
opdracht
Wanneer iemand uit dienst gaat/ de opdracht wordt
beëindigd, of de functie wordt gewijzigd, wordt een afspraak
gepland om de gevolgen van de beëindiging of wijziging te
bespreken.

5.2.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
opgenomen in de functiebeschrijvingen. Daarnaast zijn de
belangrijkste processen beschreven. In de
procesbeschrijvingen staan voor elke activiteit de
verantwoordelijke functie benoemd.

Output/ kwaliteitsregistratie(s)
• De OVO worden bewaard in het personeelsdossier. De
bewaartermijn is ten minste 3 jaar na einde opdracht/
dienstverband.
• De functiebeschrijvingen worden bewaard in de map
personeel door de directie. De bewaartermijn is ten
minste 1 jaar na wijziging.

5.3 Klanttevredenheid en klachten

We hechten veel belang aan klanttevredenheid. Daarom
proberen we in te schatten hoe tevreden onze cliënten zijn en
behandelen we alle signalen serieus. Daarnaast vragen we
onze cliënten eens per jaar een enquête in te vullen. We
vragen ook onze stakeholders of en in hoeverre zijn blij zijn
met onze dienstverlening.
Daarnaast hebben we een klachtenregeling, waar we
cliënten bij hun aanmelding op wijzen, zie hiervoor
klachtenregeling. De klachtenregeling werkt volgens een
escalatiemodel;
1. Degene die de klacht meldt probeert dit op te lossen
met de persoon over wie de klacht gaat (direct contact).
De overige medewerkers ondersteunen dit indien
nodig.
2. De persoon die de klacht meldt probeert dit op te lossen
met behulp van een tussenpersoon (bv een collega).
3. De klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie.

5.4 Financiële administratie

De financiële administratie wordt uitbesteed aan
Stoppelenburg Financiële dienstverlening.
De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast.
Het systeem dat we gebruiken voor de boekhouding is Exact.
De invoer en administratie in Exact doen we zelf.
PGB beheer wordt in het algemeen gedaan door SCAN
(Ridderkerk).

5.5 IT-systeem

Er wordt gewerkt met NEDAP. Door de leverancier van dit
systeem wordt een back-up gemaakt. Het inloggen is
geregeld met 2 staps verificatie. Je kunt wel vanaf een
andere locatie inloggen wat ook belangrijk is omdat we op
verschillende locaties werken.
De autorisaties in het systeem bewaakt de directie. De
directie geeft autorisaties aan begeleiders. Hiervan is een
overzicht beschikbaar zit in het systeem. Het principe is dat
iedereen zo min mogelijk autorisaties krijgt ivm bescherming
van gegevens.
In het systeem is een logbestand waarin is terug te vinden
wie, wanneer aanpassingen heeft gedaan.
Voor alle overige zaken gebruiken we Office 365.
Documenten buiten de systemen worden nu door drobbox
geback-upped, straks middels STACK.

6. BIJLAGEN

6.1 Planning interne audit

Auditplanning, laatste wijziging 11-01-2019
2019
interne
audit

2020
interne
audit

2021
interne
audit

kwaliteitshandboek

v

x

x

afwijkingen en corrigerende maatregelen

v

x

x

plannen en uitvoeren interne audits

v

x

x

analyse, directiebeoordeling preventieve maatregelen

v

x

x

beheersing documentatie

v

x

x

kwaliteitsregistraties

v

x

x

marketing verkoop

v

x

x

Wonen

v

x

x

Dagbesteding

v

x

x

Ambulante Begeleiding

v

x

x

Personeel

v

x

x

Administratie

v

x

x

Ondersteunende processen

6.2 Formulier leveranciersbeoordeling

Bedrijfsmanagementsysteem
Onderdeel: Formulieren
Formulier leveranciersbeoordeling

BEOORDELINGSFORMULIER LEVERANCIER
Periode beoordeling: (jaar)
Datum Beoordeling:
Inkoper:
Leverancier:
Contactpersoon:
Aantal leveranties / diensten:

Datum:
11-12-2017
Versienr: 01
Pagina:
56 van 65

Waardering
Beoordelingscriteria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 N.v.t.

Beschikbaarheid appartementen :

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Leverbetrouwbaarheid:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Betrouwbaarheid c.q. Imago:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kwaliteit (van het appartement/pand): ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kostprijs/ huurprijs:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Klachtafhandeling:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ligging/ wijk:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Bij een 5 of minder voor een van de
items krijgt de leverancier de status B
en zijn acties nodig.

Status B: ☐

Status A: ☐

(Bewaken)

(Goedgekeurd)

Indien het een Leverancier betreft met een status B dat wil zeggen op een van de punten een 5
of minder gescoord: (Acties / “Aanvullende” afspraken met de Leverancier):

Planning van de acties:

Resultaat van de acties:

6.3 Register wet- en regelgeving

Uitwerking relevante wet- en regelgeving
Hieronder volgt de opsomming van wetten en regelgeving
die wij relevant achten voor onze bedrijfsvoering en de
manier waarop wij hiermee omgaan.

Relevante Wet- en
regelgeving
Arbowet,
Arbobesluit en
Arboregelingen.

Via de RIE (risico inventarisatie en evaluatie) wordt gecheckt of aan alle
regels uit de arbowet wordt voldaan. Eenmaal per vier jaar wordt een
herhaling van de RIE uitgevoerd. Jaarlijks wordt gecontroleerd of er
wijzigingen zijn op basis van informatie van de inspectie.

Wet Arbeid en Zorg

Van toepassing bij zwangerschap, calamiteiten, ouderschapsverlof,
levensloopregeling etc.
Deze zaken zijn door ervaring bekend en is uitgebreid op het internet na
te slaan.

Wet poortwachter

Van toepassing bij langdurige ziekte. Dit is door ervaring bekend en is
uitgebreid op het internet terug te vinden.

WOR

De Wet op ondernemingsraden is bij ons niet van toepassing.

Arbeidstijdenwet

Om werknemers te beschermen zijn er regels voor werktijden (en
werktijdverkorting).

Privacywetgeving

AVG https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wkkz (Wet
Kwaliteit, Klachten
en Geschillen)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/
inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg;
richtlijnen die voor ons wel van toepassing zijn

Richtlijnen
volksgezondheid

http://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/
medicatieveiligheid/focus_op_verantwoord_voorschrijven/
op deze website wordt bijgehouden of er wijzigingen zijn

Veilige principes in
de medicatieketen

Versie 2012 met addendum 2014, te vinden op internet, onder meer op:
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Medicatieveiligheid-LerenRichtlijnen.html#VeiligePrincipes Voor ons niet van toepassing

BIG

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg;
https://www.bigregister.nl/

WMO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuningthuis/inhoud/wmo-2015

Wtzi

Wet toelating zorginstellingen

Geheimhoudingsplicht

Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht, ook na het overlijden
van de patiënt (artikel 457 Wet BIG, artikel 88). Zonder toestemming van
patiënt geen informatieverstrekking. De geheimhoudingsplicht kan door
de hulpverlener alleen onder bijzondere omstandigheden doorbroken
worden.

WLZ

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve
zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

Beroepsgeheim

WGBO

Wet meldcode

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Meldplicht
datalekken

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/
meldplicht-datalekken

Concurrentie

WMG, Mw

Dossier

WGBO*

Gemeente

Wmo

Jaarverslag

WTZi, KWZ, Wkkgz

Klachtenregeling

ECKG

Kwaliteit

BIG, KWZ, SKJ,Wkkgz

Langdurige zorg

Wlz

Marktwerking

Mw

Mededinging

Mw

Jaarverslag

WTZi, KWZ, Wkkgz

Klachtenregeling

ECKG

Kwaliteit

BIG, KWZ, SKJ,Wkkgz

Langdurige zorg

Wlz

Marktwerking

Mw

Mededinging

Mw

Ondersteuning
gemeente

Wmo

Privacy

WBP, WGBO, gegevensuitwisseling

Taakherschikking

BIG

Tarieven

WMG, Zvw

Zorgverzekering

Zvw, Wlz

Bewaartermijnen (uit de Wpb)

Eisen m.b.t.

bewaartermijn

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed
(in welke vorm dan ook opgeslagen)

9 jaar

Administratieve gegevens en interne e-mail*
(jaarrekening, accountantsverklaring, algemene administratie:
grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, in- en
verkoopadministratie, voorraad- en loonadministratie)

7 jaar

Personeelsdossier
(loonbelastingverklaringen, identificatiebewijs, NAW-gegevens en
burgerservicenummer (BSN) van personeelsleden)

5 jaar

Bron: Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ECP.NL (2007)

Vernietigen van registraties (uit de Wpb)

Eisen m.b.t.
Persoonsgegevens in het algemeen

uiterlijk na twee jaar

Sollicitanten

wanneer de sollicitant daarom vraagt, maar uiterlijk 4
weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure

Uitzendkrachten

uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het dienstverband

Personeelsadministratie

uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het dienstverband

Salarisadministratie

uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het dienstverband

Debiteuren en crediteuren

uiterlijk 2 jaar nadat de laatste rekening is voldaan

Klanten en leveranciers

uiterlijk 2 jaar nadat de laatste transactie is afgehandeld

Klanten van advocaten en
accountants

uiterlijk 2 jaar nadat de behandeling van een zaak is stop
gezet

Bron: Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ECP.NL (2007)

Eigen eisen aan producten/diensten

Eisen m.b.t.
ISO 9001– 2015

Voldoen aan de eisen van de norm

CONTACT
Stichting SeedZ Zorg
Joubertstraat 2F
3072 JE Rotterdam
010 210 78 66
info@seedzzorg.nl
www.seedzzorg.nl

