Reglement Jaartoets en Verlenging
Behorend bij Regeling Keurmerk Opvang

Deel van de kwaliteitsbewaking van het keurmerk is, dat de gebruikers aan een jaarlijkse
toets worden onderworpen.
Het keurmerk is drie jaar geldig, mits de jaarlijkse toets weer bevestigt dat de organisatie
nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Het is ook een mooi moment om nieuwe
ontwikkelingen binnen de organisaties te laten zien! De jaarlijkse toets is VERPLICHT om
het keurmerk te mogen blijven voeren (hieraan zijn geen verdere kosten verbonden).
Artikel 1 Onderhoud keurmerk voor gebruikers
Het keurmerk is 3 jaar geleden verleend: er vindt een verlengingsbeoordeling
plaats.
Het keurmerk is langer dan 1 jaar geleden verleend: deelname aan de jaartoets
incl. het symposium is verplicht
Het keurmerk is minder dan 12 maand geleden verleend: deelname aan het
symposium is mogelijk
Artikel 2 Onderdelen van de Jaartoets
(1) Self-assessment:
De ingevulde (korte) vragenlijst wordt beoordeeld.
(2) Kennisdelen:
Gebruikers nemen actief deel aan het symposium:
Ieder DOC presenteert een specifiek vraagstuk vanuit de eigen expertise en
ervaring.
Ieder DOC neemt actief deel in het gesprek over best practices en andere
onderwerpen.
(3) Aandacht voor de locatie
Via een persoonlijk gesprek op locatie of een andere passende wijze worden
ontwikkelingen van het DOC besproken en het verhelpen van punten uit een vorig rapport
getoetst.
(4) De bevindingen worden in het rapport over het DOC aan de CI opgenomen.
Artikel 2 Verlengingsbeoordeling
(1) Ten behoeve van de verlenging worden controles op de volgende punten uitgevoerd:
vastgestelde expertisegebieden;
eventueel nieuw ontwikkelde expertisegebieden;
doorgegeven wijzigingen en de effecten ervan op de toekenning van het keurmerk;
in eerdere rapporten benoemde aandachtspunten en de informatie over
afhandeling ervan.
(2) Onderdelen van de verlengingsbeoordeling zijn
self-assessment
aandacht voor de locatie
(3) De bevindingen worden in het rapport over het DOC aan de CI opgenomen.
Artikel 3 Slotbepaling
(1) Dit reglement kan door de regelinghouder worden gewijzigd.
(2) Aanpassingen van dit reglement worden tijdig voor inwerkingtreden gepubliceerd.
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