Kennisbijeenkomst nieuwe HKZ norm voor kleine organisaties
De HKZ-norm ‘Kleine organisatie’ uit 2010 is herzien. Hoewel de basis hetzelfde is gebleven, is de
norm (versie 2021) op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd. De norm voldoet door de herziening
aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken.
Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor ‘Kleine organisaties’ is het
bijvoorbeeld van belang om te weten wat de verschillen tussen de huidige versie van de norm en de
nieuwe versie is. Ook is de overgangsregeling en wat een organisatie moet doen om over te stappen
van belang.
Voor organisaties die nog onbekend zijn met de norm worden praktische tips en uitleg over de
inhoud van de norm gegeven.
Aanvullende informatie:
Hoewel de norm (versie 2021) op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd is, is de basis hetzelfde
gebleven. Download de vergelijkingstabel om te zien wat er veranderd is ten opzichte van de 2010
versie.
Overgangsregeling
Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 geldt
een ruime overgangsregeling. Deze houdt in dat organisaties de gelegenheid krijgen om tot 5 oktober
2023 over te stappen op de nieuwe versie. Kleemans raadt u aan om al in een vroeg stadium met de
certificerende instelling te bespreken wat een geschikt moment is om over te stappen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits.
Om u goed te informeren over de wijzigingen en de relevantie voor kleinschalige aanbieders
organiseren wij in samenwerking met Kleemans een Webinar op 25 mei a.s..
Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.
Praktische informatie
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Tijdstip:
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dinsdag 25 mei
13.30 – 14.30 (uitloop tot 15.00)
Barbara de Kort & Elin Fluiter
gratis voor leden van BVKZ
via het aanmeldformulier
beschikbaar na aanmelding

