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Het uitgangspunt is dat een beroepsorganisatie zelf in staat moet worden geacht om de kwaliteit van de zorg 
te bepalen en te bewaken. Dit RBCZ Toetsingskader dient om de wijze van het nemen van die verantwoording 
door de beroepsorganisatie (verder: BO) te structureren en daarmee inzichtelijk en toetsbaar te maken. 
 
Toelichting 

• Onderstaande criteria dienen om de bewaking van de door de BO gedefinieerde kwaliteit van zorg 
inzichtelijk te maken.  

• Bij de BO’s zijn verschillende werkwijzen mogelijk. Meestal is er alleen een vereniging, stichting, 
federatie, o.i.d. met aangesloten beroepsbeoefenaars en in sommige gevallen is er daarnaast ook nog 
een andere vorm waarin bijv. de kwaliteitsbewaking en registratie kunnen zijn geregeld. Beide 
vormen worden in dit toetsingskader benoemd als “de BO”, passend bij het eerder gedefinieerde 
uitgangspunt. Het is bij de visitatie aan de BO om aan te geven welke informatie te vinden is bij welke 
instantie. 

• Voor het gemak is, onafhankelijk van de organisatievorm, voor de woorden ‘lid’ of ‘leden’ gekozen. 

• Onder ‘gedefinieerd’ wordt verstaan: bepaald en binnen de BO eenduidig vastgelegd. 

• Onder ‘het hebben van een procedure’ wordt verstaan: het bepaald zijn van een werkwijze en het 
beschreven en geïmplementeerd zijn van deze werkwijze. 

• Van alle regelingen, voorwaarden, eisen aan (potentiële) leden, etc. wordt verwacht dat deze 
schriftelijk zijn vastgelegd door de BO. 

• Daar waar er sprake is van beroepsbeoefenaar, kunnen de onderwerpen ook als (groeps)praktijk 
geregeld zijn. 

• Leidend bij deze visitatie zijn de toelatingscriteria en eisen voor de dagelijkse bedrijfsvoering die RBCZ 
aan een BO stelt. 

 
 
Voorbereiding ten behoeve van de visitatie 

• Hoeveel leden heeft de vereniging? 

• Welke therapieën en werkvormen worden aangeboden door de leden van de BO en voor welke van 
deze is het voldoen aan onderstaande criteria geregeld? 

• Waar en door wie worden de diverse werkzaamheden t.b.v. de BO uitgevoerd? 
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Toelichting: 
Bovenstaande vragen dienen om de beoordeling van de criteria uit de Toetsingstabel in het juiste perspectief 
te plaatsen.  
De tweede vraag is met name van belang omdat dit de basis is voor een eventuele beoordeling. Eerst moet 
het duidelijk zijn welke therapieën en werkvormen onder de criteria vallen. Deze horen allemaal door de BO 
te worden ondersteund. Binnen de BO dienen deze therapieën en werkvormen eenduidig te zijn. 
De derde vraag heeft te maken met een eventuele opsplitsing van activiteiten en de locatie waar de visitatie 
derhalve uitgevoerd dient te worden. 
 
De RBCZ Toetsingstabel omvat alle te beoordelen criteria tijdens de visitatie en is onderverdeeld in de 
volgende vier onderdelen: 
 

• Organisatie en context 
Deze vragen dienen om de structuur in de BO en de continuïteit te onderbouwen. 
Door eisen te stellen aan het bestuur wordt verwacht dat de continuïteit beter geborgd zal zijn en niet zozeer 
afhankelijk is van een enkele persoon. De beschrijving van de visie dient om de richting te definiëren 
waarheen de BO zich ontwikkelt, dan wel op welke wijze de BO zich wil profileren. Het biedt de leden een 
houvast en plaatst beslissingen van het bestuur in een kader. Een goede beschrijving van deze visie zal niet 
ieder jaar wisselen, maar vaak voor meerdere jaren van toepassing zijn. In het verlengde van deze visie kan 
een BO jaarplannen opstellen met daarin de (meetbare) doelen om deze richting invulling te geven. Naast de 
genoemde onderwerpen kan de visie ook onderwerpen bevatten die voor de leden en de buitenwereld een 
beeld schetsen van wat de BO nastreeft.  
Binnen een BO blijken niet alleen de volledig gekwalificeerde beroepsbeoefenaars, maar soms ook anderen 
zoals studenten of personen met een afwijkende status, lid te zijn. Ook zijn situaties te vinden waar er 
verschillen zijn in de aangeboden zorg of de mate waarin de leden voldoen aan alle eisen. Het moet duidelijk 
zijn welke leden voldoen aan alle eisen die gesteld zijn aan het leveren van de gedefinieerde zorg die onder 
deze criteria valt. Wanneer we het hier hebben over een register dan betreft dat het overzicht van die 
beoefenaars welke voldoen aan alle eisen en gerelateerd aan de zorg die eerder is bepaald. Zie hiervoor ook 
weer de eerste groep van vragen waarin de randvoorwaarden vastgesteld moesten worden. Dit register en de 
waardering daarvan dienen dan ook zodanig te zijn dat het voor cliënten en andere partijen duidelijk is. Het 
opgenomen kunnen worden in dat register dient transparant te zijn, evenals de redenen om de inschrijving in 
het register te kunnen beëindigen. 
  
 

• Opvolging van toelatingseisen 
Naast het register waarin de inschrijving wordt geregeld wordt gevraagd om een werkwijze waarmee de BO 
toezicht houdt op de leden. Op die wijze kan de BO de kans verkleinen dat  
er leden zijn die door hun wijze van werken de BO of het werkveld een slechte naam kunnen bezorgen. 
Daartoe wordt o.a. gevraagd naar de eisen voor bij-/ nascholing en een visitatiesysteem, waarmee de BO 
inzichtelijk kan maken op welke wijze de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars wordt bewaakt. Deze criteria 
dienen om de resultaten van en eisen aan een goede zorgverlening te bepalen. Uitgangspunt is daarbij dat het 
duidelijk is wat het zorgaanbod is. Zoals eerder aangegeven dient de BO dit als eerste vast te stellen. Daarmee 
kan invulling worden gegeven aan de vraag om te laten zien welke bijdrage deze zorg biedt aan iemands 
gezondheid/ welzijn. Vervolgens kan daaruit ook blijken dat de kwaliteit van de geleverde zorg afhankelijk is 
van opleiding, omgevingsinvloeden en/ of gebruik van speciale hulpmiddelen. Evenzo kan duidelijk worden 
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dat de kwaliteit van de geleverde zorg wordt ondermijnd door onvoldoende opleiding, onvoldoende 
voorzieningen of hygiëne, etc. 
Uiteindelijk resultaat van deze criteria is het bepalen van de complete set van randvoorwaarden waaronder 
de zorg op juiste wijze kan worden geleverd. Het is vervolgens aan de BO om inzichtelijk te maken dat haar 
leden aan deze eisen voldoen. 
 
 

• Scholing 
Vanuit het gegeven dat binnen de BO de meeste kennis aanwezig is van de te leveren zorg en de 
bijbehorende opleidingen, past ook de vraag om aan te tonen dat deze kennis wordt gebruikt voor de eisen 
die gesteld worden aan opleidingen, bij-/ nascholing en opleidingsinstituten. Indien door de BO erkende 
opleidingen niet geaccrediteerd zijn door een onafhankelijk accreditatie-instituut, dienen criteria omtrent 
erkenning en contacten met de opleider duidelijkheid te verschaffen over de keuzes. 
  
 

• Privacy en bescherming persoonsgegevens 
De WGBO en AVG maken het noodzakelijk dat de BO eigen regels hanteert en daarnaast de leden duidelijk 
informeert over de consequenties van deze wetten. 
 
 
 
RBCZ Toetsingstabel  

Organisatie en context 

1 BO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

2 BO beschikt over een beroepscode en beroepsprofiel inclusief benodigde competenties 

3 BO heeft statuten en een huishoudelijk reglement 

4 BO heeft een bestuur van minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris dat 
zowel mondeling als schriftelijk minimaal jaarlijks (financiële) verantwoording aflegt aan de 
leden 

5 BO beschikt over een contextanalyse (missie/ visie, potentiële leden, ledenopbouw, 
opleidingen, koepel, andere stakeholders) 

6 BO hanteert een ledenadministratie 

7 BO heeft een procedure voor beheer van het register, inschrijving en uitschrijving 

8 BO monitort klachten, resultaten van (her)visitaties, ontwikkeling ledenaantal, enz., gebruikt 
deze informatie tbv plannen/ continu verbeteren en informeert de leden hierover 

9 BO heeft een website met informatie omtrent doel, eisen aan haar leden en bereikbaarheid. 
Indien leden op de website vermeld staan, is duidelijk zichtbaar aan welke criteria deze 
voldoen 

Opvolging van toelatingseisen 

1 BO heeft een gecommuniceerde procedure voor de toelating van nieuwe leden, waaronder 
opleidingseisen op Hbo-niveau en MBK/ PSBK conform VGZ-richtlijnen 

2 BO heeft een toelatingscommissie voor nieuwe leden 

3 Eisen voor herregistratie en hervisitatie zijn gedefinieerd 

4 Het lidmaatschap van de BO kan worden beëindigd door opzegging of ontzetting 
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5 BO hanteert duidelijke eisen voor bij- en nascholing, conform de minimale afspraken van 
RBCZ. Hierop wordt aantoonbaar en met evt. consequenties voor het lidmaatschap, 
gecontroleerd 

6 BO hanteert een visitatieprotocol en visiteert haar leden zelf door daartoe opgeleide 
visitatoren of laat deze visiteren door een door RBCZ erkend, extern visitatiebureau. Het 
visitatiebeleid voldoet minimaal aan het RBCZ visitatieprotocol 

7 Bij BO aangesloten beroepsbeoefenaars zijn aantoonbaar transparant over type 
behandelingen, prijzen en vergoedingen door zorgverzekeraars. Type behandelingen dienen 
gewaarborgd te zijn door scholing  

8 BO stelt en communiceert eisen aan evt. te gebruiken (hulp)middelen die in het belang zijn 
van een goede behandeling 

9 BO stelt en communiceert eisen aan de omgeving waarbinnen de zorg wordt geleverd  

10 De BO heeft een klacht-/ geschillen-/ tuchtregeling, waar de leden aan deel moeten nemen. 
Indien de leden dit zelf kunnen regelen, wordt e.e.a. aantoonbaar op inhoud en actualiteit 
gecontroleerd 

11 De BO heeft een regeling voor minimaal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waar de 
leden aan deel moeten nemen. Indien de leden dit zelf kunnen regelen, wordt e.e.a. 
aantoonbaar op inhoud en actualiteit gecontroleerd 

Scholing 

1 BO stelt aantoonbaar eisen aan beroepsopleidingen conform het beroepscompetentieprofiel  

2 BO houdt ontwikkelingen in het werkveld op het gebied van relevante beroepsopleidingen en 
bij-/nascholing bij 

3 De BO heeft duidelijk omschreven criteria voor accreditatie van  bij-/ nascholing 

Privacy en bescherming persoonsgegevens 

1 BO heeft de AVG aantoonbaar geïmplementeerd (o.a. door het hebben van een privacy 

beleid,  het hebben van een register van verwerkingen, het sluiten van 

verwerkersovereenkomsten en het aantoonbaar bewustwording creëren bij de leden ten 

aanzien van hun verantwoordelijkheden op dit gebied) 

2 BO heeft de leden aantoonbaar geïnformeerd ten aanzien van de eisen die de AVG stelt  

3 Dossiers van de leden bevatten in ieder geval de volgende gegevens: identiteitsbewijs, CV, 
opleidingen, VOG, verslagen van (her)visitaties, klachten 

4 Dossiers van leden zijn alleen toegankelijk voor hiertoe aangewezen administratief personeel 

 
 

 
 

 

 


