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Intentieverklaring opleidingsorganisatie FLICZ participatie 

 

Naam opleidingsorganisatie gevestigd te …… 

 

De Stichting Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg (FLICZ) is opgericht met het doel 

een kwaliteitssysteem voor benoemde zorg in te richten. Deze intentieverklaring beoogt voldoende 

draagvlak bij betrokken beroeps- en opleidingsorganisaties te verkrijgen. 

 

Overwegende dat: 

- er een diversiteit aan verschillende zorgprofessionals actief is in het domein van de leefstijl, 

integrale en complementaire zorg; 

- er een verscheidenheid is in de aard en inhoud van zorgverlening; 

- er niveauverschillen zijn qua opleidingsniveau en opleidingsduur; 

- er meerdere opleidingsorganisaties voor de verschillende professionele richtingen actief zijn; 

- de cliënten (de zorgvragers) geen inzicht hebben in al deze verschillen maar wel behoefte 

hieraan hebben; 

- de autoriteiten binnen de zorg, zoals de Inspectie, de overheid, het NZi, etc. een groot 

voorstander zijn van transparantie; 

- de zorgverzekeraars deze zorg veelal als aanvullende arrangementen in hun polissen voeren; 

- de zorgverzekeraars toenemend behoefte hebben aan transparantie in de kwaliteit van de 

professionals die zij vergoeden; 

- opleidingsorganisaties de volgende doelstellingen onderschrijven;.  

o het bevorderen van transparantie van zorgaanbod; 

o het bevorderen van de kwaliteit van zorgaanbod; 

o het bevorderen van betaalbaarheid van zorgaanbod; 

o het bevorderen van toegankelijkheid van zorgaanbod; 

- de opleidingsorganisaties er naar streven om hun opleidingsprofiel af te stemmen op 

eventuele veranderingen in de beroepscompetentieprofielen, als gevolg van de aansluiting 

van beroepsorganisaties bij Qualitricz; 

 

Spreken de intentie uit: 

- om zich aan te sluiten bij FLICZ als ‘Participerend Deelnemer’, op basis van de rechten en 

verplichtingen zoals geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van FLICZ 

inclusief de hierin geregelde bijdrage ter dekking van de kosten van het kwaliteitssysteem; 

- om de definitieve beslissing om aan te sluiten voor te leggen aan de bestuurders van de 

desbetreffende opleidingsorganisaties; 

- de besluitvorming uiterlijk per 31 december 2020 af te ronden. 

 

 

Plaats:         Datum: 

 

Naam:       Functie binnen opleidingsorganisatie: 

              

 

Handtekening: 


