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Dit keurmerk is opgenomen in het openbare keurmerkregister van Perspekt

Dit keurmerk is verleend op 

23 juni 2021

Het is geldig tot en met 

22 juni 2024

Toegekend door Stichting Perspekt aan:

Stichting Wonen en Zorg 
Purmerend 

te Purmerend voor:

De Rusthoeve, 
De Tien Gemeenten, 
Heel Europa

De verstrekking van het keurmerk is gebaseerd op het wegingskader van PREZO Care v1 (010119, versie 1). Het 
keurmerk is van toepassing op de organisatieonderdelen zoals gespecificeerd in de gewaarmerkte bijlage die 
is voorzien van uitgiftenummer 2021-032-a. Het keurmerk is van kracht onder voorwaarde dat de kwaliteit in 
uw organisatie blijft voldoen aan de in het PREZO Care keurmerkschema beschreven kaders voor veilige en 
persoonsgerichte zorg.

De keurmerkhouder heeft aangetoond veilige en persoonsgerichte zorg te leveren met oog voor waarden, 
regels, dilemma’s en risico’s. In uw organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor 
uw cliënten waarbij leren en reflecteren wordt gestimuleerd. De meeste waardering gaat daarbij uit naar het 
resultaat op de volgende impactcriteria:

Impact op resultaat 
voor de cliënt

Impact op
het resultaat voor 

de cliënt

Risico’s 
in beeld
Risico’s
in beeld



 

 
Stichting Perspekt, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht | www.perspekt.nu 

 

Pagina: 1 

 

 

 

 

 
Bijlage bij het keurmerk met uitgiftenummer 2021-032-a van Stichting Wonen en Zorg Purmerend. 

 

 

Datum audit Organisatie-
onderdelen 

Soort Audit Heeft voldaan aan het wegingskader Scope  Resultaat 

26 januari – 31 maart 
2021 

De Rusthoeve participerende 
audit 

PREZO Care v1 (010119, versie 1) Ondersteuning en 
begeleiding, 

Individuele zorg 
inclusief 
behandeling, 
Individuele zorg, 
Dagbesteding en 
activering 

Behaald 

26 januari – 31 maart 
2021 

De Tien 
Gemeenten 

participerende 
audit 

PREZO Care v1 (010119, versie 1) Ondersteuning en 
begeleiding, 
Individuele zorg 
inclusief 
behandeling, 
Individuele zorg, 
Dagbesteding en 
activering 

Behaald 

26 januari – 31 maart 
2021 

Heel Europa participerende 
audit 

PREZO Care v1 (010119, versie 1) Ondersteuning en 
begeleiding, 
Individuele zorg 
inclusief behandeling 

Behaald 

 
Verleend door Mevrouw Dr. E.J. Breedveld, directeur/bestuurder Stichting Perspekt op  

23 juni 2021 en geldig tot en met 22 juni 2024. 

 

 


