Specifieke eisen Mijn Keurmerk
Om in aanmerking te komen voor Mijn Keurmerk en vervolgens het recht op deelnemerschap te
behouden, zijn er specifieke eisen vastgesteld. De deelnemer dient middels bewijzen aan te tonen
aan deze eisen te voldoen. In onderstaand overzicht staan deze eisen vermeld en voor welk
toepassingsgebied de eis van toepassing is. Waar van toepassing is tevens opgenomen wat de
geldigheidsduur van een bewijsstuk is.
Op het moment van aanmelding dient het bewijs op dat moment geldig te zijn. De deelnemer dient er
voorts voor te zorgen dat als een bewijsstuk niet meer geldig is, er een nieuw, geldig exemplaar wordt
toegevoegd aan het dossier.
Bewijsstukken
Kopie van een Identiteitsbewijs
waaruit blijkt dat men gerechtigd is om
in Nederland te werken

Benodigd m.b.t. tot
Identificatie

Geldigheidsduur
Bij aanmelding dient de kopie
geldig te zijn. Voor het moment
dat de geldigheid van het ID is
verlopen, dient de deelnemer
een geldig exemplaar te hebben
toegevoegd aan het dossier

Vakdiploma. Opleiding. Kopie van een
erkend diploma

Niveaubepaling

Nvt. Een diploma is voor het
leven geldig

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Specifiek screeningsprofiel 45
Gezondheidszorg en welzijn van mens
en dier. Kopie van de verklaring.

Basis
betrouwbaarheid

Vanaf de datum van afgifte is de
VOG voor Mijn Keurmerk 2 jaar
geldig. Bij de eerste aanmelding
mag deze niet ouder dan 1 jaar
zijn.

Kamer van Koophandel. Kopie van het
uittreksel.

Ondernemerschap

Bij aanmelding mag het kopie
niet ouder zijn dan één jaar.
Daarna blijft het bewijs geldig.

Overeenkomst tussen zzp’er en
opdrachtgever

WKKGZ

Jaarlijks

Aansluitbewijs Klachtenfunctionaris

WKKGZ

Het aansluitbewijs wordt een
keer per jaar afgegeven. In het
betreffende kalenderjaar dient
men middels een betaalbewijs,
certificaat of brief aan te tonen
nog steeds te zijn aangesloten bij
een Klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

WKKGZ

Het aansluitbewijs wordt een
keer per jaar afgegeven. In het
betreffende kalenderjaar dient
men middels een betaalbewijs,
certificaat of brief aan te tonen
nog steeds te zijn aangesloten bij
een geschilleninstantie.

Incidentenmelding

WKKGZ

Jaarlijks
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Polis
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
(BAV) Minimaal verzekerd bedrag van
€1.250.000,-.

Ondernemerschap

Bij aanmelding dient de polis
geldig te zijn. Staat er een
stilzwijgende verlenging op, dan
blijft deze polis geldig. Als er een
einddatum op staat, dient vóór
deze einddatum een nieuwe polis
te worden toegevoegd.

Betaalbewijs BAV

Ondernemerschap

Ieder kalenderjaar dient te
worden aangetoond dat de
premie van de BAV is betaald.

Zorgdossier

WKKGZ

Jaarlijks

Professioneel werken

WKKGZ

Jaarlijks; wanneer er wijzigingen
zijn in uw bevoegd en bekwaam
zijn omtrent de voorbehouden en
risicovolle handelingen.

Reflectie/intervisie

WKKGZ

Jaarlijks

BIG Registratie

Als de deelnemer heeft
aangegeven BIG geregistreerd te
zijn, dan dient een geldig bewijs
te worden overlegd. Als een
registratie verloopt dient opnieuw
een geldig bewijs te worden
toegevoegd.

Vervanging

WKKGZ

Jaarlijks

Overeenkomst Mijn Keurmerk

Ondernemerschap

De overeenkomst dient
ondertekend bij de inschrijving
toegevoegd te worden. Deze blijft
vervolgens geldig.

Cliëntenenquêtes

Kwaliteit

Na de eerste registratie dient de
deelnemer over een periode van
twaalf maanden, minimaal drie
ingevulde cliëntenenquêtes te
hebben ingediend. Dit blijft iedere
12 volgende maanden verplicht.
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