CERTIFICAAT VAN
VAKBEKWAAMHEID
___________________________________________________________________________________________________________
Certificaatnummer:

Certificatiedatum:

Geldig tot:

CERT-JGP-20210921-10048

21 september 2021

21 september 2024

DNV Business Assurance B.V. verklaart hierbij dat:

M.C. van de Laar
Geboortedatum:

28 april 1978

Geboorteplaats:

Geldrop

voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de HKZ-norm > zzp'ers in zorg en welzijn –
onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en
de thuis- en kraamzorg versie 2021, functieniveau 7.

Het certificaat heeft betrekking op zorg- en dienstverlening als:

Jeugd- en gezinsprofessional
Dit Certificaat van Vakbekwaamheid is na ondertekening door de certificaathouder
geldig tot uiterlijk 21 september 2024 onder de geldigheidscondities, zoals vermeld in het
HKZ-certificatieschema > zzp'ers in zorg en welzijn en op de achterzijde van dit certificaat.

Aldus overeengekomen en getekend,
De Certificaathouder:

Handtekening

Namens
DNV Business Assurance B.V.

B. Heijnen-Kerpel
Management Representative
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Appendix bij het certificaat
Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van dit certificaat is maximaal drie jaar. Herregistratie kan geschieden door DNV
wanneer is vastgesteld dat is voldaan aan de hercertificatiecondities. De geldigheid van dit certificaat is te
verifiëren via www.certcheck.nl.

Geldigheidscondities
De certificaathouder dient de geldigheidscondities van het certificaat na te leven teneinde de geldigheid van
het certificaat niet voortijdig te beëindigen. Voor de geldigheidscondities verwijzen wij u naar de HKZ-norm
> zzp'ers in zorg en welzijn.
De zorgverlener verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van het verstrekte certificaat steeds aan de
normen te voldoen die gelden voor de zorgverlening waarop het HKZ-certificaat van toepassing is. De
zorgverlener neemt hiertoe voldoende maatregelen. De licentiehouder is gerechtigd zich te overtuigen van
de werkzaamheid van deze maatregelen en de toepassing te controleren.
Sancties
DNV kan en zal sanctioneren door middel van opschorting en/of ongeldigverklaring van het certificaat. Daarop
vooruitlopend kan DNV de houder aanschrijven en daarbij sommeren corrigerende maatregelen te nemen in het
kader van de geldigheidscondities.
Opschorting
Wanneer DNV besluit tot opschorting van een certificaat, zal DNV dit schriftelijk mededelen aan de
certificaathouder, onder vermelding van de maatregelen die genomen dienen te worden tot opheffing van de
opschorting.
Een verstrekt certificaat kan worden opgeschort om de volgende redenen:
· Ingeval door DNV geconstateerd wordt dat de geldigheidscondities niet dan wel niet volledig
worden nageleefd
· Het niet of niet volledig opvolgen van een door DNV opgelegde maatregel ter verbetering, naar
aanleiding van een geconstateerde tekortkoming.
· Bij onjuist gebruik van het certificaat, zoals misleidende publicaties.
· Het door de certificaathouder niet of onvolledig informeren aan DNV over zaken welke invloed
hebben op het certificatieproces.
· Bij het in gebreke blijven door de certificaathouder m.b.t. de Algemene Voorwaarden van DNV.
· Op basis van bij DNV ingediende klachten welke door DNV na verificatie gegrond worden
verklaard.

Ongeldigverklaring
Een verstrekt certificaat kan door DNV ongeldig worden verklaard om de volgende redenen:
· Bij misbruik van het certificaat, zoals vervalsing.
· Bij ernstige tekortkomingen, welke als zodanig door DNV zijn benoemd en welke door de
certificaathouder niet binnen de door DNV gestelde termijn kunnen worden gecorrigeerd.
· Wanneer door de certificaathouder niet tijdig of inadequate maatregelen ter verbetering zijn
genomen op de door DNV gevonden tekortkomingen.
DNV zal de ongeldigverklaring schriftelijk meedelen aan de betrokkene en het certificaat terugvorderen.
NEN Zorg en Welzijn zal in dat geval over opschorting en ongeldigheidsverklaring worden geïnformeerd.
Het afgegeven certificaat is en blijft eigendom van DNV en is op ieder moment door DNV om haar
moverende redenen terug te vorderen.

De Algemene Voorwaarden DNV Business Assurance B.V. zijn gratis verkrijgbaar bij DNV via www.dnv.nl/vakbekwaamheid.
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