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Betreft Brief registratiebesluit 

Kenmerk OZKAPPELE/2021/1/EB/ABUITEN 

Datum 26 juli 2021 

  

 

 

 

Stichting zorgcentrum Cederhof 

T.a.v. mevrouw mr. drs. I.J.H.C. van den  Boomen 

Cederlaan 9 

4421 BZ     KAPELLE 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Van den Boomen, 

 

Hierbij deel ik u mede dat de directeur/bestuurder van Perspekt heeft besloten om het 

advies van het auditteam inzake het auditproject op 11 mei 2021 over te nemen. Op de 

laatste pagina treft u een specificatie van het registratiebesluit aan. 
 

 

Keurmerk en/of certificaat 

Aan u het verzoek ons te informeren wanneer u het keurmerk of certificaat wenst te 

ontvangen in verband met de uitreiking. De bijgesloten Handreiking publiciteit kunt u 

voor uw pr-activiteiten gebruiken. Perspekt is van mening dat de waarde van het 

keurmerk vergroot kan worden door goede publiciteit. Perspekt publiceert een 

persbericht op de website van Perspekt. 

 

Voor afspraken met betrekking tot het gebruiksrecht van het keurmerk en/of het 

certificaat verwijzen wij u naar het auditreglement. 

 

Een keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Een certificaat heeft een 

geldigheidsduur van 2 jaar. De ingangsdatum van het keurmerk of certificaat is gelijk 

aan de datum van het registratiebesluit. Het tweejarig traject van het groeimodel start 

op de auditdatum van het eerste PREZO certificaat. 
 

 

Vervolgtraject  

Jaarlijks zal Stichting Perspekt een tussentijdse audit en/of eind audit uitvoeren om te 

beoordelen of uw organisatie nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen en het 

wegingskader als bepaald in het Auditreglement.  

De tussentijdse audit wordt gepland aan de hand van de auditdatum van de initiële of 

afrondende audit en vindt bij voorkeur 11 maanden na die betreffende auditdatum 

plaats. De eind audit vindt bij voorkeur binnen 22 maanden na de initiële of afrondende 

audit plaats. De nieuwe initiële audit wordt gepland op basis van de datum van het 

registratiebesluit van de eerdere initiële of afrondende audit. 

  

Indien van toepassing nemen wij binnenkort contact met u op over de tussentijdse audit 

en/of eind audit. 



1.9.8 Brief registratiebesluit  Pagina: 2/3 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Mevrouw Dr. E.J. Breedveld 

Directeur/bestuurder 

 

Bijlage Handreiking publiciteit 
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Datum audit Organisatie 

onderdelen 

Soort Audit Heeft voldaan aan het wegingskader Scope  Resultaat 

11-05-2021 Zorgcentrum 

Cederhof 

initiële audit PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1) 

Verblijf inclusief 

behandeling, Verblijf 

Behaald 

11-05-2021 Wijkverpleging 

Cederhof 

initiële audit PREZO VV&T keurmerkschema voor Verantwoorde zorg & Verantwoord 

ondernemerschap 2017 (01/07/17, versie 1) 

Individuele zorg, 

Dagbesteding 

Behaald 

 


