Procedure:

HERCERTIFICERING INSTELLINGEN.

Vorige versie: december 2011
Vast gesteld in bestuursvergadering : september 2015
Datum evaluatie: 2018

Stichting PDL

Her-certificering.
1.

Het PDL-certificaat is geldig voor de duur van drie jaar.

2.

Na drie jaar ontvangt de instelling een uitnodiging voor her-certificering.

3.

Indien de instelling positief reageert, zal de procedure voor hertoetsing opstarten.

4.

De hertoetsing zal uitgevoerd worden door Mobicare.

5.

Voor hertoetsing gelden dezelfde criteria als voor de eerdere toetsing. Daarnaast zal
gekeken worden op welke wijze de organisatie de PDL verder heeft ontwikkeld en in
hoeverre verbeterpunten die bij de vorige toetsing zijn aangegeven, zijn verbeterd.

6.

De hertoetsing zal gevolgd worden door een advies aan het bestuur van de Stichting
PDL.

7.

Het bestuur kan het advies overnemen of, na overleg met Mobicare, afwijken van het
advies.

8.

Het besluit zal schriftelijk meegedeeld worden aan de betreffende instelling.

9.

Er zal een nieuw genummerd en gedateerd certificaat afgegeven worden.

10.

Indien de instelling dit wenst zal een bestuurslid van de Stichting PDL dit certificaat,
tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst, uitreiken.

11.

Aan de hertoetsing zullen kosten verbonden zijn, te voldoen aan Mobicare.

Hertoetsingsprocedure:
1. De instelling laat het bestuur schriftelijk (mag via e-mail) weten voor hertoetsing in
aanmerking te willen komen.
2. Het bestuur geeft Mobicare opdracht tot hertoetsing.
3. Mobicare stuurt de betreffende instelling een offerte. Als deze getekend retour is
gezonden volgt de hertoetsing.
4. Een vertegenwoordiger van de instelling zal vooraf een vragenlijst invullen waarin
aangegeven wordt welke zaken gewijzigd zijn ten opzichte van de eerdere toetsing(en).
5. De instelling zal hiernaast vooraf alle ter zake doende informatie opsturen.
6. Een consulent van Mobicare zal de instelling bezoeken en middels interviews en
inspecties de actuele stand van zaken in kaart brengen.
7. In gezamenlijk overleg wordt een datum gepland.
8. Een hertoetsingsbezoek zal één dagdeel in beslag nemen, t.w. van 13.00 uur tot 16.00
uur.
9. De kosten voor hertoetsing bedragen € 600 (exclusief reiskosten en exclusief BTW).
10. Van het bezoek zal een schriftelijk verslag gemaakt worden, inclusief een advies naar de
Stichting PDL.

Hertoetsingscriteria:
1. Er wordt voldaan aan de basiscriteria voor certificering.
2. Tevens heeft de instelling middels een overzicht aangegeven welke wijzigingen er zijn ten
opzichte van de voorgaande toetsing. De consulent van Mobicare heeft dit ter plekke
kunnen verifiëren.
3. De instelling heeft in de afgelopen periode aantoonbaar deelgenomen aan
(kennisbevorderende) activiteiten, ontwikkeld door de Stichting PDL. Dit ter beoordeling
van het Bestuur van de Stichting PDL

