Nyhedsbrev FADK
Nr. 8

Januar 2016
Til vores medlemmer,
der endnu ikke har underskrevet kontrakt med Bureau Veritas
FADK har overtaget Akkreditering Danmarks konkurs ved at købe navnet og
rettighederne og har indgået en samarbejdsaftale med certificeringsvirksomheden
Bureau Veritas til at udføre certificeringen.
Certificeringen har fokus på at sikre og udvikle kvaliteten af jeres arbejde og forbedre
resultaterne. At blive/være certificeret, betyder også at arbejde systematisk med at
dokumenterer jeres indsats inden for det sociale arbejde. Der er taget højde for
kravene i Socialtilsynets kvalitetsmodel.
Det er en samarbejdsaftale som er præget af høj faglighed samt branchespecifikt
kendskab og er baseret på det tidligere Akkreditering Danmarks kvalitetssystem. Så
hvis I forsat vil udfordres og forbedre jer løbende, så er det tid til at få udstedt
certifikater for at sikre og udvikle kvaliteten i det sociale arbejde.
Praktiske oplysninger
Vedlagt dette brev er et prisark for FADK certificering.
Indtil 31.1.16 kan der indgås aftaler uden etableringsgebyr hos Bureau Veritas, ved
indmeldelse i FADK.
Send en mail til: info@akkreditering.dk – så vi kan fortsætte den standardiserede
kvalitetsudvikling i det sociale arbejde sammen.
I har også mulighed for at tilmelde jer vores nyhedsbrev via hjemmesiden
www.akkreditering.dk
I bliver medlem af et fagligt netværk, der afholder netværksmøder, hvor næste møde
er planlagt til den 08.02.16 i Middelfart og den 27.04.16, hvor der også afholdes
generalforsamling.
Lige nu er vi 30 medlemmer af foreningen, men ikke alle har købt nye standarder eller
indgået aftale med Bureau Veritas – det er nu det skal ske. Det bliver aldrig
billigere. På gensyn til et godt fællesskab om kvalitet.
Med venlig hilsen
FADK
Jakob Schiøtt, formand
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Bilag til Nyhedsbrev nr. 8

Køreplan/arbejdsgang for FADK og Bureau Veritas

Alle skal følge nedennævnte forretningsgang for at sikre den rigtige gang på
standarder:
1/ Meld dig ind og betal kontingent til FADK (kr. 2.500,- pr. år)
2/ Send en mail til info@akkreditering.dk , hvori man bestiller hvilke standarder man
bruger/vil have lov til at bruge. Der er følgende standarder:
•
•
•
•
•

Botilbud for Voksne
Dagtilbud, beskyttet beskæftigelse
Døgntilbud for børn og unge
Skoletilbud
Organisatorisk – følger automatisk med uden beregning, når en anden bestilles

3/ Formanden fremsender de bestilte standarder i en pdf med navn på sted og FADK’s
nye logo, på hver af de bestilte standarder.
4/ Formanden sender cc til kasserer/administration, der særskilt fremsender en
Faktura på kr. 1000 + moms pr. bestilt og leveret standard.
5/ Bureau Veritas får besked om den leverede standard og tager efterfølgende kontakt
og overtager hermed opgaven som er:
•
•
•
•

Udskiftning af certifikater (steder der fortsat har certificering nogle år endnu).
Aftaler certificering for steder, der skulle recertificeres i perioden august 2014 til
August 2015.
Steder der ikke er certificeret, men som i konkurstiden har arbejdet efter at blive
det.
Sender logo ud til de steder med certifikat
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Priser:

Priser
Antal
tilbudsspecifikke
Indmeldelsesgebyr Efterflg. pris pr. mdr.
standarder
1
2
3
4
5

kr. 21.850
kr. 26.450
kr. 42.550
kr. 46.000
kr. 49.450

kr. 1.533
kr. 2.779
kr. 3.067
kr. 4.313
kr. 5.558

Bemærk at den organisatoriske standard er basis standarden og er derfor inkluderet i
ovenstående priser. Derudover dækker prisen en certificering samt årlige vedligeholdelses besøg (audit).
Vær opmærksom på, at der er aftalt en overgangsordning, hvis man tilslutter sig inden
d. 1. februar 2016. I denne periode skal stederne ikke betale et indmeldelsesgebyr til
Bureau Veritas for certificeringsarbejdet. Der skal kun betales 3.000 kr. til udskiftning
af det gamle certifikat til et nyt, med det nye FADK logo.
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