
TWEE SOORTEN KEURMERK 

 
Soorten Keurmerk 
De stichting BVI geeft twee soorten keurmerken uit: 
•   een organisatie gebonden keurmerk 
•   een persoonsgebonden keurmerk  
 
Een organisatie gebonden keurmerk 
Een organisatie ontvangt het keurmerk als de 
integriteitzorg in de ogen van verschillende partijen 
voldoende is: 
1. in de ogen van de leiding zelf.  Dat heet het  
         zelfbeeld.  
2. in de ogen van de ontvangers van die zorg.  Dat     
 heet het beeld van anderen.  Dat kunnen zijn: de 

medewerkers, de leidinggevenden, de klanten, de 
leveranciers, het publiek. 

U ontvangt het keurmerk als alle scores voldoen aan 
de benchmark. Gemeten van 0 tot 10 is dat een 8. 
 
Een persoonsgebonden keurmerk 
Een persoonsgebonden keurmerk is bedoeld voor 
mensen zonder personeel. 
We toetsen dan: 
1.      het zelfbeeld en  
2. het beeld van de klant. 

 
Beide keurmerken zeggen dus iets over de kwaliteit 
van de zorg en niet over de integriteit van mensen zelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontdekkingsreis  
Het keurmerk op zich is niet zo interessant. Het is een 
soort medaille voor het halen van de finish. 
Veel interessanter is de reis.  
Wij maken van die reis een ontdekkingsreis.  
 
Gebrek aan deskundigheid 
De meeste leidinggevenden hebben in hun opleiding 
geen vak integriteitzorg gevolgd.  Dus doen ze wat 
hun gevoel of hun verstand hen ingeeft. Dat is 
menselijk maar vaak niet professioneel. 
 
Een lerende organisatie 
Op het gebied van integriteitzorg is een grote 
inhaalslag te maken.  Wij zorgen ervoor dat u die 
deskundigheid in huis heeft.  Door het geven van 
trainingen, cursussen of in de vorm van 
beleidsadviezen. 
  
Geldigheidsduur 
Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van3 jaar. 
Daarna vindt er een korte evaluatie en hertoetsing 
plaats. 
 
Tussentijdse veranderingen 
Ingrijpende veranderingen zoals een reorganisatie of 
een fusie kunnen redenen zijn om de geldigheid van 
het Keurmerk opnieuw te toetsen.  
 
Voorbeeld 
Voor een voorbeeld van een keurmerk rapport:  
Klik hier 
 
Bel ons op tijd voor een goed gesprek 
Wij  staan u graag te woord.  
 
John Lampers, directeur. 
Stichting BVI® 
T: 0341-844038 
E: info@stichtingbvi.nl 
Web: www.stichtingbvi.nl 
 

Integere organisaties trekken integere medewerkers en integere klanten aan.  
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