
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professioneel statuut Human Concern 2022 

 
 



     
  

 
 

 

Inhoud
Inleiding 3

Verantwoordelijkheden op basis van wet- en regelgeving 3

Uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg- en dienstverlening 5

De verantwoordelijkheidsverdeling op bestuurs- en managementniveau 7

 
 
 

 
Kwaliteitsstatuut Human Concern 2022



     
  

 
Inleiding 

Human Concern is een gespecialiseerde GGZ instelling die behandelingen voor eetstoornissen 
biedt. Wij weken als eerste en enige organisa�e in Nederland met Ervaringsprofessionals. Dit zijn 
binnen Human Concern tot Ervaringsprofessional opgeleide therapeuten, die zelf zijn hersteld van 
een eetstoornis of (in mindere mate) een vergelijkbare moeilijke levenservaring. 
Ervaringsprofessionals hebben minimaal een HBO diploma ggz agoog of WO psycholoog, Human 
Concern investeert in zorgverleners door middel van een intensief scholingsaanbod. Zij wil een 
organisa�e zijn waar hulpverleners graag werken of komen werken. 
Dit professioneel statuut gee� de kaders aan waarbinnen de zorg binnen Human Concern wordt 
verleend en hee� een algemeen karakter. De specifieke taak- en func�ebeschrijvingen van 
zorgverleners zijn niet in het professioneel statuut opgenomen maar zijn daarop wel afgestemd. 
Het professioneel statuut is onderdeel van het kwaliteitsstatuut en maakt integraal deel uit van de 
arbeidsovereenkomst.
Afstemming en evalua�e van dit professioneel statuut vindt plaats met de Cliënten-familieraad 
van de Human Concern, waarbij in beginsel jaarlijkse evalua�e en actualisa�e plaatsvindt.
Bij de opstelling van dit professioneel statuut volgt Human Concern de voorschri�en en 
bepalingen van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, versie 2020, dat per 1 juli 2022 ingaat. 
 

Verantwoordelijkheden op basis van wet- en regelgeving
Human Concern conformeert zich aan de Wet BIG, waarin de kwaliteit van de zorgverlener wordt 
geborgd, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen (Wkkgz) betreffende de kwaliteit van de 
instelling en de WBGO, betreffende de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de instelling. 
Zowel de zorgverlener als de Raad van Bestuur hebben de verantwoordelijkheid voor de 
organisa�e van goede zorg en worden aan dit criterium getoetst. En criteria van andere 
beroepsorganisa�es zoals Kwaliteitsregister Paramedici etc.?

 
Verantwoordelijkheden van Human Concern op grond van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz)

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor goede zorg, . De Raad van Bestuur 
is verantwoordelijk voor de organisa�e van de zorg en een adequate en transparante verdeling 
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Wkkgz vereist  dat de zorgaanbieder de 
zorgverlening zodanig organiseert, dat de verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, evenals afstemmings- en verantwoordingsplichten, redelijkerwijs moet leiden tot 
het verlenen van goede zorg. Dat wil zeggen dat de zorg veilig, doeltreffend, doelma�g en 
cliëntgericht is, �jdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoe�e van de cliënt.   
Cliënten en verwijzers kunnen hiermee rekenen op zorg van goede kwaliteit die gebaseerd is op 
actuele wetenschappelijke inzichten en professioneel vakmanschap. De zorg wordt verleend door 
betrokken hulpverleners die handelen binnen de grenzen van de eigen bekwaamheid. De 
behandeling die binnen Human Concern gegeven wordt voldoet aan professionele standaarden 
en de extrerne richtlijnen uit de zorgstandaard eetstoornissen. Echter binnen een behandeling bij 
Human Concern wordt meer geboden dan enkel de zorgstandaard eetstoornissen voorschrij�. 
Human Concern, hee�  een effec�eve en laagdrempelige opvang en a�andeling van de klachten 
geregeld in een klachtenprocedure. Deze is te vinden op de website. 
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 De formele kant van de klachtenprocedure is door HC geregeld door middel van lidmaatschap van 

de geschillencommissie zorg. Een geschillencommissie is onpar�jdig en kan een ona�ankelijke 
uitspraak doen over een klacht, waar de direc�e op moet reageren. Deze instan�e kan ook een 
schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend. 

 
Verantwoordelijkheden van Human Concern op grond van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) 

De behandelovereenkomst met de cliënt wordt formeel aangegaan door Human Concern en niet 
door de individuele hulpverlener, omdat alle hulpverleners in dienst zijn bij de Human Concern of 
als ZZP-er verbonden zijn aan Human Concern.
De zorgverlener dient te handelen in overeenstemming met de geldende professionele standaard 
en de richtlijnen van de instelling. Human Concern is op grond van de WGBO, als instelling die de 
overeenkomst met de cliënt aangaat, eindverantwoordelijk en zal de aansprakelijk voor fouten in 
de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt. De zorgverlener 
is degene die namens de instelling optreedt en zal getoetst wordt aan de eisen als in de wet 
gesteld. Ook voor ZZP?
 

Verantwoordelijkheid zorgverleners op grond van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) 

De Wet BIG hee� als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en beoogt 
cliënten te beschermen tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van 
beroepsbeoefenaren. De wet gee� om die reden een aantal beroepen �telbescherming en regelt 
deskundigheidsgebieden en beschrij� de aan bepaalde beroepsgroepen voorbehouden 
handelingen. Zorgverleners moeten blijven binnen de grenzen van hun eigen ‘kennen en kunnen’. 
Binnen Human Concern is dit in het werken in mul�disciplinair teamverband in het bijzonder aan 
de orde. Iedere hulpverlener moet er zelf alert op zijn geen dingen te doen, die niet tot zijn 
deskundigheidsgebied behoren. Het behoort tot de taken van de regiebehandelaar deze grenzen 
te bewaken. 

 
Overige wet- en regelgeving

De beroepsbeoefenaren als genoemd in ar�kel 3 en ar�kel 14 van de wet BIG kunnen 
tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun professioneel handelen en/of nalaten. Deze 
aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid kan niet worden overgedragen. 

Deze Europese verordening  gee� een kader voor de verwerking van persoonsgegevens en 
vervangt in Nederland de Wet bescherming Persoonsgegevens. De hierin vorm gegeven rechten 
van betrokkenen worden door Human Concern nageleefd. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet 
toe op de naleving van de AVG waarvan ook een meldplicht datalekken (ar�kel 32 en 33) en 
mogelijke daaropvolgende sanc�es deel uit maakt. De WGBO en de BOPZ regelen meer specifieke 
eisen die aan persoonsgegevensregistra�e binnen de gezondheidszorg en de GGZ gesteld worden. 
Human Concern hee� op grond van deze we�en regelingen gertroffen betreffende 
dossiervorming en de registra�e van die gegevens die vanuit het deskundigheidsgebied van de 
hulpverlener en de rela�e met de cliënt relevant zijn.

Tuchtrecht ●

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), WGBO en Wet zorg en dwang) ●

 
Kwaliteitsstatuut Human Concern 2022



     
 

Deze we�en regelen de aanspraken voor cliënten en toela�ng en bekos�ging voor instellingen op 
de verschillende terreinen van de gezondheidszorg. 

 

Uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg- en dienstverlening 
 
Het zorgaanbod van Human Concern

Omdat in het Landelijk Kwaliteitsstatuut een onderscheid gemaakt wordt tussen een indicerend 
en coördinerend regiebehandelaar, waarbij de complexiteit van de problema�ek en het 
zorgaanbod bepalend zijn voor wie bevoegd is, is er een inscha�ng gemaakt van de verdeling van 
de cliëntenpopula�e over de verschillende categorieë n zoals beschreven in het nieuwe Landelijk 
Kwaliteitsstatuut GGZ. Hoe de daadwerkelijk verdeling zal zijn, zal pas duidelijk worden als de 
indelingscriteria hiervoor helder worden. Nu is enkel een kwalita�eve beschrijving van de 
categorieën beschikbaar. 

 
Human Concern levert zorg in de volgende categorieën:  

In deze categorie gaat het om situa�es met hoogcomplexe problema�ek en een 
laagcomplex zorgaanbod. Het kan ook gaan om situa�es waar hoogcomplexe 
problema�ek aanvankelijk een hoogcomplex zorgaanbod vereiste, maar waar de situa�e 
na verloop van �jd enigszins is gestabiliseerd, en het zorgaanbod een redelijk 
voorspelbaar beloop krijgt. 

In deze categorie gaat het om situa�es met hoogcomplexe problema�ek en een 
hoogcomplex zorgaanbod.

 
Zorgverleners

Human Concern hee� de volgende typen zorgverleners in dienst:
 
Coördinerend regiebehandelaar 
De zorgverlener die zorgdraagt voor de afstemming en coördina�e van behandeling en 
begeleiding is aan de cliënt en hiervoor rich�ng de cliënt het aanspreekpunt is  mag bij Human 
Concern al�jd zijn:  

 
Indicerend regiebehandelaar

De zorgverlener die zorg draagt voor de probleemanalyse, indica�estelling, het vaststellen van de 

Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Toela�ng Zorginstellingen 
(WTZi) 

●

Categorie A: In deze categorie gaat het om situa�es waarbij zowel de problema�ek als het 
zorgaanbod laagcomplex zijn . 

●

Categorie B ●

Categorie C●

Bij categorie A: Gz-psycholoog/ klinisch psycholoog/ psychiater●
Bij categorie B: Gz-psycholoog/ klinisch psycholoog/ psychiater ●
Bij categorie C: Gz-psycholoog icm registra�e als psychotherapeut/ klinisch psycholoog/ 
psychiater

●
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 best passende behandeling en begeleiding en de reflec�e hierop mag bij Human Concern al�jd 

zijn: 

Overige coördinerend of indicerend regiebehandelaren: 
Binnen onze instelling kunnen ook de volgende specialisten (conform LKS) als coordinerend of 
indicerend regiebehandelaar optreden mits hun persoonlijke vooropleiding en werkervaring 
aansluit op onze doelgroep en werkwijze en zal dus al�jd individueel beoordeeld worden:

En indien opgenomen in de ZPM beroepentabel ook de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige als 
coördinerend regiebehandelaar in categorie A en B, en als indicerend regiebehandelaar in 
categorie A

 
Medebehandelaar

De mede behandelaren die werkzaam zijn binnen Human Concern zijn merendeels 
Ervaringsprofessionals. GGZ agoog, de wetenschappelijk WO basis Psycholoog , de WO basis 
Orthopedagoog (meestal ingezet bij cliënten beneden de 24 jaar, de Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener, de Maatschappelijk Werkende (Social Work) 
Andere hulpverleners die naast mede behandelaren aanvullend worden ingezet zijn de 
vaktherapeut (HBO opgeleid, door ZiNL erkende variant), (para)medisch geschoolde zorgverleners 
zoals de Dië�st en de Arts (basis -  of huisarts) en Verpleegkundigen (voor onze klinische 
behandeling in Portugal). verder de Systeemtherapeut (met Big registra�e of zonder maar dan 
met een vooropleiding overeenkoms�g die van onze mede behandelaren) en de 
Systeemtherapeu�sch Werker. 

 
Ervaringswerker

Een ervaringswerker bij Human Concern is eenieder die voor of in de directe nabijheid van de 
cliënt in de zorgverlening betrokken is of daarin anderszins bepalend is, niet zijnde een 
hulpverlener in de zin van een BIG-erkenning of  geregistreerd in een desbetreffend 
beroepsregister .  
 

Portefeuillehouder Medische Zaken
Ontwikkelt medica�ebeleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan binnen de organisa�e en 
de naleving ervan binnen de professionele standaard. Implementeert verbeteringen op het 
gebied van medische zorg, houdt toezicht op we�elijke voorschri�en op geneeskundig gebied, 
houdt toezicht op kwaliteit van de dossiervoering medische zorg en met name op het gebied van 
veiligheid en medica�e.  Is eerste contactpersoon voor de Inspec�e en samenwerkingsverbanden 
zoals regionale of gespecialiseerde (afdelingen van) ziekenhuizen en medische afdelingen van 
andere gespecialiseerde instellingen. 
 

Bij categorie A: Gz-psycholoog/ klinisch psycholoog/ psychiater●
Bij categorie B: Gz-psycholoog icm registra�e als psychotherapeut/ klinisch psycholoog/ 
psychiater 

●

Bij categorie C: klinisch psycholoog/ psychiater●

Verpleegkundig specialist GGZ●
Huisarts●
Klinisch geriater●
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 Exper�seteam

In de volgende gevallen is er bij Human Concern een Exper�seteam beschikbaar, bestaande uit
De Portefeuillehouder Medische zaken, de Soma�sch Arts- een Ervaringsprofessional en de  
Manager Behandelzaken.
Het ET kan betrokken worden door het behandelteam als er behoe�e is aan meedenken in een 
complexe casus alwaar het behandelteam graag feedback over wil over het te voeren beleid. Ook 
ethische vraagstukken en of ethisch morele dilemma’s kunnen hier besproken worden. Een 
complexe casus wordt omschreven als er sprake is van:

Het doel in bovenstaande situa�e is dat er met het behandelteam meegedacht wordt over het te 
voeren beleid opdat het behandelteam zich gesteund/gesterkt voelt in complexe 
behandelvraagstukken. 
Het ET moet betrokken worden in de volgende 3 situa�es:

Het doel in bovenstaande situa�e is om beleid op haal- en uitvoerbaarheid en 
verantwoordelijkheid te toetsen. Ingeval er sprake is van een patstelling is het doel om naar een 
door alle behandelteamleden gedragen oplossing te kijken. 
Het ET is een adviserend orgaan en draagt dan ook geen behandelverantwoordelijkheid. Deze 
verantwoordelijkheid blij� bij het behandelteam liggen. Dit bekent dat als er sprake is van een 
crisissitua�e waarin directe handelingen zijn vereist, dat dit door het behandelteam zelf gedaan 
kan worden. 
Het ET kan niet formeel als ‘second opinion’ orgaan dienen, immers daar is volledige 
ona�ankelijkheid geboden. Als een cliënt(e) een second opinion aanvraagt zal hij/zij verwezen 
worden naar een externe instan�e hiervoor. 
 

De verantwoordelijkheidsverdeling op bestuurs- en managementniveau 
 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Human Concern BV, wordt bestuurd door de raad van bestuur die uit dien hoofde 
eindverantwoordelijk is voor de totale zorg die wordt verleend. De Raad van Bestuur legt 
verantwoording af aan een Raad van Commissarissen. De zorg dient aan (eerder genoemde)  wet 
en regelgeving en aan kwaliteitseisen te voldoen. Human Concern beschikt hiervoor over een 
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van de HKZ GGZ 2015. 
Daarnaast kent Human Concern  een financieel kader dat kan nopen tot het stellen van 
prioriteiten in de zorg die verleend kan worden. De aanwending van de middelen vindt zodanig 

Erns�ge psychiatrische co-morbiditeit●
Cliënte soma�sch als hoog risico is geclassificeerd●
Erns�ge systeemproblema�ek●
(gezins)situa�es waarin cliënte gevaar loopt, bedreigd wordt en of er kinderen gevaar 
lopen. 

●

Door het intaketeam om intakebesluit te toetsen in die situa�es als men af wil wijken van 
de contra-indic�ecriteria bij intake. 

●

Door het behandelteam als er sprake is van een patstelling tussen de mdo leden over het 
te voeren beleid

●

Door het behandelteam als men buiten de reguliere zorgpaden om een alterna�ef 
zorgpad overweegt. 

●
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 plaats, dat het leveren van goede zorg geborgd wordt. 

Binnen Human Concern kunnen door de raad van bestuur verschillende func�onarissen worden 
aangewezen die verantwoordelijk zijn voor delen van de organisa�e, zowel organisatorisch als 
zorginhoudelijk. 
 

Cliëntenraad en Ondernemingsraad
De Raad van Bestuur laat zich adviseren door de cliëntenraad en  de ondernemingsraad. - en 
houdt zich daarbij aan de Wet op de Ondernemingsraden en aan de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (Wcmz 20218). 
 

Managemen�eam 
Om de organisa�e te besturen is er een managemen�eam, waarin-naast het bestuur- de 
volgende teamleden zi�ng hebben:
 

Manager behandelzaken
De manager Behandelzaken is verantwoordelijk voor een goede organisa�e en kwaliteit van zorg, 
mul�disciplinaire samenwerking (MDO) conform de visie van Human Concern, toetsing en 
actualisa�e van het behandelaanbod aan actuele wetenschappelijke inzichten, goede toepassing 
van de DSM V classifica�es, toetsing van en toepassing van NZa wet- en regelgeving en is  
betrokken bij zorgproductontwikkeling en zorgadministra�e. Tevens is de manager behandelzaken 
regiebehandelaar en gee� hij leiding aan de regiebehandelaren.
 

Manager Zorg
De manager Zorg is verantwoordelijk voor de opera�onele bedrijfsvoering op de loca�es, draagt 
als MT lid bij aan het strategisch beleid en vertaalt dit naar tac�sch en opera�oneel niveau.
 

Manager Marke�ng en Communica�e
De manager Marke�ng en Communica�e is –op basis van het strategisch beleid- verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en uitvoeren van de marke�ng, communca�e en PR ac�viteiten, het 
effec�ef inspelen de actualiteit (zowel intern als extern) en het uitdragen van de visie van Human 
Concern. 
 

Manager HR 
De manager HR is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van- en het bieden van ondersteuning 
bij  personeels- en arbobeleid en daarmee het borgen van voldoende aanwezigheid, de kwaliteit 
en de veiligheid van medewerkers. 
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