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1. Inleiding
Voor u ligt het reglement van het College van Deskundigen van Zelfstandige Klinieken Nederland.
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie van zelfstandige klinieken, die
beoogt de kwaliteit van alle aangesloten klinieken mede te bevorderen middels het ZKN keurmerk.
Wil een zelfstandige kliniek het ZKN-keurmerk behalen, wordt zij door een onafhankelijke
certificeringsinstantie gekeurd op de Toetsingscriteria. Het College van Deskundigen, hierna te
noemen ‘het College’, gaat over de Toetsingscriteria. In dit reglement worden het doel,
verantwoordelijkheden, de taken, de bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van het College
nader toegelicht.
Het reglement gaat niet in op de inhoud van de Toetsingscriteria van het ZKN keurmerk. De
Toetsingscriteria zijn gepubliceerd in het document 'Toetsingscriteria ZKN-keurmerk', beschikbaar
op http://www.zkn.nl/klinieken/keurmerk/toelatingscriteria-zkn-keurkmerk/. Wel beschrijft het de
relatie tussen het College en de Toetsingscriteria van het ZKN keurmerk.
Wijzigingen van het reglement zullen worden voorgelegd aan het College.

2. Doel


Het College heeft tot doel het ZKN-keurmerk actueel, relevant en van hoge kwaliteit te
houden met een groot maatschappelijk draagvlak.

3. Verantwoordelijkheden





Het College is verantwoordelijk voor de invulling van het ZKN-keurmerk, met behoud van
eindverantwoordelijkheid van het ZKN bestuur en de ZKN ledenvergadering.
Het College is verantwoordelijk op het gebied van:
 De aard en inhoud van de Toetsingscriteria
 De procedure van de audit. Het College bepaalt de frequentie, aard en plaats van de
controles
 De eisen aan de auditoren, op het gebied van deskundigheid en kwalificaties
 De betekenis van het ZKN-keurmerk certificaat.
Het College is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de leden en kandidaatleden
van ZKN over wijzigingen van de ZKN Toetsingscriteria.

4. Taken en bevoegdheden






Het College geeft invulling aan haar doel door voor bovengenoemde onderwerpen
eisen/richtlijnen vast te stellen en bij te houden.
Het College mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen binnen haar werkterrein.
Het College is bevoegd beleid te ontwikkelen voor de onafhankelijke keuringsinstantie en
ZKN hoe deze om dienen te gaan met zelfstandige klinieken waar tekortkomingen zijn
gesignaleerd. Het ontwikkelen van dit beleid zal in overleg met de keuringsinstantie en ZKN
gebeuren.
Tevens heeft het College tot taak tenminste eenmaal per jaar een rapportage van de
onafhankelijke keuringsinstantie over de knelpunten bij de certificering te bespreken en te
beoordelen op noodzaak van aanpassing van de ZKN Toetsingscriteria.

5. Samenstelling






Het College bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, leden, adviserende leden en een
vertegenwoordiger van ZKN, de secretaris.
De leden van het College zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van klinieken. Tevens
neemt een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie deel aan het College. De
vertegenwoordigers van klinieken bestaan uit de, onder de ZKN leden, meest voorkomende
medisch specialismen.
De adviserende leden bestaan in ieder geval uit een vertegenwoordiger van de certificerende
instantie en vertegenwoordigers van het veld van zorverzekeraars.
De onafhankelijke voorzitter benoemt bij afwezigheid een plaatsvervangend voorzitter uit de
overige leden van het College.

6. Zittingsduur





Alle leden van het College hebben een zittingstermijn van 3 jaar.
Leden van het College kunnen voor een zelfde termijn worden herbenoemd.
Vertegenwoordigers van de klinieken, de certificerende instantie en de patiëntenorganisatie,
hebben zitting zolang zij de genoemde organisatie vertegenwoordigen en voor een
maximum van 2 termijnen.
Het College draagt potentiële nieuwe (adviserende) leden van het College voor aan het ZKN
Bestuur. Het ZKN Bestuur benoemt nieuwe (adviserende) leden.

7. Werkwijze












Het College vergadert zoveel als nodig is, met een minimum termijn van eenmaal per jaar.
Het College streeft bij het uitbrengen van adviezen naar consensus. Wanneer geen consensus
kan worden bereikt, kan de voorzitter beslissen tot besluitvorming met meerderheid van
stemmen. Daarbij wordt rekening gehouden met gelijkwaardigheid van stemmen en de
schriftelijk ingediende stem van leden die zich hebben afgemeld.
De leden van het College en de onafhankelijke voorzitter hebben elk 1 stem.
Adviserende leden en de secretaris hebben geen stemrecht.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger een
doorslaggevende stem.
Indien een lid van het College beslist niet bij een vergadering aanwezig te zijn, stelt ZKN
het lid in de gelegenheid schriftelijk te reageren of te mandateren.
Het College kan externe deskundigen uitnodigen om een of meer van haar vergaderingen bij
te wonen.
De vertegenwoordiger van ZKN, de secretaris, is verantwoordelijk voor de ondersteuning
van het College en draagt zorg voor het secretariaat van het College.
Het ZKN bestuur zal zorg dragen voor het vervullen van vacatures. Het College kan daartoe
voorstellen doen.
Op voordracht van het College, kan het ZKN bestuur besluiten een commissie in te stellen.
Samenstelling, taken en werkwijze worden in overleg met het College schriftelijk
vastgesteld.

8. Vergoedingen



De leden ontvangen vacatiegelden voor hun inzet voor het College.
Adviserende leden kunnen vacatiegelden ontvangen zolang zij niet de certificerende




instantie vertegenwoordigen of het veld van zorgverzekeraars vertegenwoordigen.
Vacatiegelden worden verstrekt voor vergaderingen waar aan deel genomen is.
De hoogte van de vacatiegelden wordt vastgesteld door ZKN.

9. Slotbepalingen
Dit reglement is verbindend verklaard door ZKN en treedt in werking op 3 september 2013.

