Geachte ondernemer,
Wat fijn en goed dat u de BMS branche-erkenning heeft aangevraagd voor uw onderneming. Dit
betekent dat ook u waarde hecht aan kwaliteit en dit graag wil laten zien. Een super initiatief!
Als branchevertegenwoordiger vinden wij het erg belangrijk om maatschappelijke erkenning te
krijgen voor onze beroepsgroep. Het speerpunt van onze vereniging is de bewaking van kwaliteit.
Helaas is er binnen de branche nog veel versnippering, door de kwaliteit te bewaken willen we deze
terugdringen. Eén van de manieren om dit te doen, is door de competenties en de uitvoering van
de behandelaars nauwlettend in de gaten te houden.
Zowel uw onderneming als uw personeel zal getoetst worden op kwaliteit volgens onze richtlijnen.
Bij de documenten vindt u de visitatie-formulieren en kunt u zien waar uw onderneming aan moet
voldoen om in aanmerking te komen voor ons kwaliteitskeurmerk. Bij onze visitatie worden deze
formulieren met u doorlopen.
Als BMS branche-erkende ondernemer dient u gebruik te maken van vakkundige en
gekwalificeerde medewerkers. Daarmee is ook de kwaliteit te garanderen van de geleverde
diensten en/of producten. Alle bij ons aangesloten ondernemers zijn dan ook verplicht om haar
medewerkers bij ons aan te melden, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ieder jaar dient er een
update van het medewerkersbestand te worden aangeleverd.
We bieden een speciale staffelkorting aan voor u en uw medewerkers. Uiteraard maakt u zelf de
keuze of deze kosten door u betaald gaan worden of door de medewerkers zelf. De medewerkers
met betreffende competenties komen in ons BMS-register te staan. Deze informatie is niet
publiekelijk zichtbaar, maar komt in een speciaal account dat alleen door u en ons uit te lezen is.
Middels ons actieve recensie-systeem kunnen wij controleren of uw medewerkers zich aan de
afspraken houden en indien nodig feedback geven. Deze recensies zijn niet alleen voor ons, maar
ook voor u zeer interessant. Op deze manier kunt u de kwaliteit van uw medewerkers blijven
controleren, ook als zij op afstand werken.
Om te zorgen dat cliënten ook een recensie achterlaten op onze website, hebben wij folders die uw
medewerkers mee kunnen geven aan de cliënten na de behandeling. Middels een snelle QR-code
komen deze reviews in ons recensiebestand terecht. Het invullen van de behandelaar en daar een
beoordeling op geven, is dan een kwestie van enkele seconden.
Samengevat komt het op het volgende neer:
Wij willen al uw medewerkers als lid toevoegen aan ons bestand, met als belangrijkste
reden: kwaliteitsbewaking.
Hoe groter ons ledenbestand, des te meer invloed krijgen wij in Nederland op belangrijke
organisaties zoals de overheid, zorgaanbieders, sportorganisaties etc.
Ieder lid telt, dus dit betekent dat ook uw medewerkers zeggenschap hebben. Niet over uw
bedrijf, maar wel over de belangen van zichzelf via onze vereniging.
Onderstaand de staffelkorting
Van 1 tot 49 medewerkers
Van 50 tot 99 werknemers
Van 100 of meer

voor het bedrijfslidmaatschap van uw medewerkers:
€ 49,95 per werknemer
€ 44,95 per werknemer
€ 39,95 per werknemer

Alle medewerkers zijn in dit geval volwaardig lid en ontvangen op hun privéadres ons vakblad
Message en worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de branche.
Wij kijken ernaar uit om uw onderneming als branchevertegenwoordiger te erkennen en hopen op
een mooie samenwerking. Zijn er vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Belangenvereniging BMS
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