Oplossingen om te voldoen aan
Wettelijke kaders
Kwaliteitseisen
Keurmerknormen

Toegang tot al onze zorgdocumenten

Online servicepakket
voor organisaties

Via onze webshop www.zorgdocumenten.nl kunt
u kwaliteitssystemen, toolkits, zorgdossiers en
losse documenten bestellen. Via ons
serviceplatform heeft u altijd toegang tot alle
documenten.
U ontvangt ook alle updates. Wij zijn regelmatig
aanwezig bij inspectiebezoeken en externe audits.

Kennisbank wettelijke kaders
Elk wettelijk kader waar u mee te maken
heeft is uitgelegd in ons serviceplatform.
Via het kennisbankitem kunt u ook direct
aan de slag met de bijbehorende
documenten en heeft u een checklist
waarmee u kunt nagaan of u aan de eisen
voldoet.

Voordeel en kortingen
Als u een servicepakket afneemt krijgt u nog
meer voordelen.
Op de volgende pagina staat onze contactinformatie. Op werkdagen is de aansluiting
binnen enkele uren gereed.

Nog meer voordelen
5% korting op consultancy trajecten zoals ondersteuning bij het
behalen van een keurmerk ( kosten afhankelijk van het traject) en
interne audits (normaal € 695,- excl. BTW)
5% korting op het jaartarief bij het inhuren van
zorgfunctionarissen via Stichting ECKG zoals een
klachtenfunctionaris en leden voor de Raad van Toezicht.
5% korting op trainingen bij u op locatie (normaal € 895,- excl.
BTW)
10% korting op het uurtarief van onze jurist (normaal € 125,- excl.
BTW per uur)
2e deelnemer bij trainingen op onze locatie voor de helft van de
prijs (altijd 195,- excl. BTW per persoon).
Deelname aan onze e-learningmodules wettelijke kaders voor
maar € 29,95 exclusief BTW. Direct vanuit het platform te
bestellen.

“Een mooi en volledig
systeem om aan alle eisen
te voldoen”

In ons systeem zijn alle verplichte protocollen
toegevoegd op basis van wettelijke kaders,
richtlijnen en keurmerkeisen..

Wat willen we betekenen?
We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de diensten van onze klanten
We zijn continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen dit snel toepassen op onze producten
en diensten. Dat kan alleen met een sterk team van deskundige medewerkers.

Praktisch en betaalbaar
We bieden zorgorganisaties praktische en
betaalbare oplossingen.
Vooraf zijn de kosten helder.

De kosten
De kosten voor het serviceplatform bedraagt € 695,- excl.
BTW per jaar.
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