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CQI and IRCA delegate ID: 304393 (S.T. Weidenaar) 
CQI and IRCA delegate ID : 17898 (H. de Jong – Woudwijk) 
 

 

Certificaatnummer 

 
  

WZA-2021-17

 

 

Waarmerk kwaliteitssysteem  
 

Organisatie: Aukjes Zorgaanbod 

Scope: Het bieden van ambulante hulp aan jongeren en 

jongvolwassenen 

Datum: 21-10-2021 

Geldig t/m: 21-10-2022 

Vertegenwoordiger: Aukje van der Heide 
 

Woudwijk Zorgadvies constateert dat bovengenoemde organisatie 

voldoet aan de kwaliteitseisen die getoetst zijn tijdens de audit met 

bijhorende scope. Het uitgangspunt van de audit is een werkend 

kwaliteitssysteem dat zich richt op continue ontwikkeling (PDCA-cyclus). 

De specifieke grondslagen voor de onderdelen van de audit zijn te 

vinden in het auditrapport. Dit is onder andere het programma van eisen 

van SDF en het JIJ-kader. Het auditrapport met de getoetste punten is te 

raadplegen via de vertegenwoordiger van de organisatie.  

 

Ondertekening 

 
 
 

 

Woudwijk Zorgadvies als auditorganisatie 

 

- Een waarmerk is maximaal een jaar geldig 

- Woudwijk Zorgadvies voert geen geaccrediteerde audits uit 

- Woudwijk Zorgadvies heeft meer dan tien jaar ervaring in het werken met kwaliteit en heeft zorgorganisaties geholpen bij het opzetten van hun eigen 

kwaliteitssysteem (referenties en cv’s: zie website) www.woudwijkzorgadvies.nl 

- Woudwijk Zorgadvies werkt als onafhankelijke partij bij het toetsen van zorgorganisaties 

- De auditoren van Woudwijk Zorgadvies hebben de opleiding gevolgd tot auditor (ISO 9001), certificaten zijn op te vragen. De auditoren S.T. Weidenaar hebben de 

opleiding tot lead ISO 9001 auditor gedaan en hierbij de IRCA-accreditatie behaald onder nummer CQI and IRCA delegate ID: 304393 en 17898 

- Woudwijk Zorgadvies heeft een standaard auditformulier, dit formulier is opgesteld a.d.h.v. eisen die worden gesteld door gemeenten bij aanbestedingen en punten 

waarop de inspectie controleert. 

- Eventuele onvoldoendes, dienen eerst te worden opgelost voordat er een waarmerk afgegeven wordt. 

- Een audit is altijd een momentopname, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

- Indien Woudwijk Zorgadvies ondersteunt heeft bij het opzetten van het kwaliteitssysteem kan er gebruik gemaakt worden van een externe auditor. 

1e Auditor 
Mw. H. de Jong – Woudwijk (Rika) 
Datum: 22-10-2021 
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