Richtlijnen voor Branche-erkenning ondernemer
Accommodatie en inrichting
De praktijkruimte dient qua inrichting en hygiëne te voldoen aan de daarvoor gestelde
normen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

De werkruimte is hygiënisch (o.a. materialen, handdoeken, hoeslakens,
behandeltafel, vloer).
De behandelaar is (hygiënisch) representatief voor het bedrijf (o.a. passende
kleding behorende bij ons beroep, geen losse haren, korte en schone nagels etc.)
Elke behandelruimte dient goed te kunnen worden geventileerd, er moet
voldoende verlichting aanwezig zijn en de ruimte moet voldoende verwarmd zijn.
Bovendien moet het mogelijk zijn om behandelruimte(s) verantwoord en grondig
te reinigen (dus vloerbedekking op vloer of wanden zijn niet toegestaan).
Het is minimaal mogelijk om handen te wassen met warm of koud water.
In de behandelruimte liggen de nodige materialen klaar om de cliënt te kunnen
verzorgen.
Er dient een toilet, een garderobe en minimaal een kamerscherm aanwezig te zijn
zodat de cliënt zich privé kan aan- en uitkleden.
Elke behandelruimte voldoet aan de norm van minimaal 8m2 voor één
behandeltafel.

Competenties medewerkers
Aantoonbaarheid kwaliteit behandelaar:
➢
➢

➢
➢

Behandelaar is in het bezit van een landelijk erkend diploma om zijn
werkzaamheden in onze branche te mogen uitvoeren.
Behandelaar is in bezit van een geldig (door de BMS geaccordeerd) certificaat
waaruit blijkt welke competenties hij mag uitvoeren en dient zich daar dan ook
uitsluitend aan te houden.
Zowel certificaten als diploma’s worden gecontroleerd aan de hand van
contacturen en eindtermendocumenten van het onderwijs.
De behandelaar voert alleen dié behandelingen uit waarvoor hij gekwalificeerd is.

Alle behandelaars in dienst van een MKB dienen in het bezit te zijn van een
BMS-lidmaatschap.
Directeur/Eigenaar
De directeur/eigenaar van het MKB dient over een dusdanige achtergrond te beschikken,
dat deze de continuïteit van zowel de onderneming als de behandelingen kan
waarborgen.
Medewerkers
Bij de administratie van het MKB is van iedere werknemer een bestand aanwezig met CV
en werkcompetenties.
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