Verzamellijsten certificering

(update 24-02-2016)

Om in aanmerking te komen voor het
Kwaliteitskeurmerk Autisme overlegt de professional
bewijslast. Deze bewijslast bestaat uit verschillende
kwalificaties, authentieke documenten die voorzien zijn
van de datum van ondertekening en een rechtsgeldige
handtekening.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat kunt u
in loondienst zijn (u heeft een arbeidsrelatie), maar ook
zelfstandig ondernemer.
Bent u in loondienst dan is uw werkgever aansprakelijk
en eindverantwoordelijk.
Bent u zelfstandig ondernemer zonder personeel dan bent u zelf aansprakelijk en verantwoordelijk
voor uw bedrijf. Om voor cliënten, patiënten, klanten of leerlingen betrouwbaar te zijn dient ook het
bedrijf waarin de professional werkt bonafide te zijn.
Veel, maar zeker niet alle, branche- beroeps- en keurmerkorganisaties hanteren de door ons gestelde
organisatie voorwaarden. Daarom is het bewijs van lidmaatschap van een select aantal organisaties
die te vinden zijn op onze BBK*) lijst voldoende voor het Keurmerk Autisme. Dit voorkomt dubbel
werk en verhoogt de betrouwbaarheid.
Geen lid van een organisatie op de BBK lijst? Dan is het mogelijk bij ZPOké Services een zogenaamde
ProAudit**) te doen. Daaraan zijn kosten verbonden.
*)
BBK lijst: lijst met Branche- Beroeps- of Keurmerkorganisaties die minimaal dezelfde
voorwaarden stellen als de ProAudit
**)
ProAudit: audit voor de professionaliteit van een organisatie.
Aan de hand van onderstaande verzamellijsten kunt u globaal beoordelen of u in aanmerking komt
voor certificering.
Bent u niet zeker van uw zaak, vraag dan om de volledige handleiding (18 pagina’s).
U kunt ons daarvoor mailen.

Ga naar de verzamellijst die bij u past:
 Verzamellijst: Arbeidsrelatie
 Verzamellijst: Zelfstandig ondernemer aangesloten bij een organisatie
 Verzamellijst: ProAudit

Verzamellijst
Professional met arbeidsrelatie.
Kwalificaties specialisatie autisme

1

Persoonlijk
Geldig Identiteit bewijs

2

Pasfoto

3

Verklaring Omtrent het Gedrag VOG

4

Deskundigheid
Kopie vakdiploma

5

Specialisme
Deskundigheid bevorderende activiteit 1

5

Deskundigheid bevorderende activiteit 2

6

Referenties
Referentie cliënt 1

6

Referentie cliënt 2

6

Referentie cliënt 3

7

Referentie professionele netwerk 1

7

Referentie professionele netwerk 2

7

Referentie professionele netwerk 3

Ik ben student!


Laat je registreren als
werkzoekend.
U bouwt dan een
portfolio op, en door
middel van de door u
ingerichte showcase
bent u goed vindbaar
voor werkgevers die
zoeken naar
gepassioneerd en
gespecialiseerd
personeel.
Een investering ter
waarde van ongeveer
twee cappuccino’s per
maand!

Kwalificaties Professional: loondienst

1

Arbeidsrelatie
Arbeidsrelatie overeenkomst

Alle documenten verzameld?
Download de documenten in “Mijn portfolio”.
Controleer in “Mijn kwalificaties” of de documenten
voldoen aan de voorwaarden.
Audit aanvragen
Stuur een bericht aan uw contactpersoon

Bent u niet werkzaam,
geen baan of betaald
werk? U studeert of
anderszins, en bent
beschikbaar voor werk ?
Je hebt een passie voor
mensen met kenmerken
van autisme?



Zodra u aan de
kwaliteitsnormen
voldoet vraagt u het
Keurmerk Autisme aan.




Je zoekt werk?
Zorg dat je
gevonden wordt!
Maak werk van je
registratie.

Verzamel lijst
Zelfstandig professional.
Kwalificaties specialisatie autisme

1

Persoonlijk
Geldig Identiteit bewijs

2

Pasfoto

3

Verklaring Omtrent het Gedrag VOG

4

Deskundigheid
Kopie vakdiploma

5

Specialisme
Deskundigheid bevorderende activiteit 1

5

Deskundigheid bevorderende activiteit 2

6

Referenties
Referentie cliënt 1

6

Referentie cliënt 2

6

Referentie cliënt 3

7

Referentie professionele netwerk 1

7

Referentie professionele netwerk 2

7

Referentie professionele netwerk 3



Kwalificaties Zelfstandig ondernemer zonder personeel

1

Professionele organisatie
Bewijs aansluiting BBK organisatie of ProAudit

2

Eigen verklaring ZZP

Alle documenten verzameld?
Download de documenten in “Mijn portfolio”.
Controleer in “Mijn kwalificaties” of de documenten
Voldoen aan de voorwaarden.
Audit aanvragen
Stuur een bericht aan uw contactpersoon



Verzamel lijst ProAudit
Zelfstandig professional niet aangesloten bij een organisatie.

ProAudit
Certificaat ZPOké Pro Audit
Pro Audit (hier zijn extra kosten aan verbonden)
1 Inschrijving KvK
2 Het geregelde klachtenrecht
3 Privacy reglement
4 Polis aansprakelijkheidsverzekering
Betalingsbewijs aansprakelijkheidsverzekering
5 Concept zorg of dienstverleningovereenkomst
6 Bewijs vervanging geregeld




De kosten van een ProAudit zijn €60 ex btw.
De wet DBA vervangt de VAR.
2016 is een overgangsjaar van VAR naar DBA.
In afwachting van de ontwikkelingen is de VAR als kwalificatie (tijdelijk?) afgevoerd.

