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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
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Het kwaliteitsmanagementsysteem van:  

Stichting Zorggroep Ena 

 

 

v.d. Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, Nederland 

 
 

en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in 

 NEN-EN 15224:2012  

 

    

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.  

 
 

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer,  
waarop de van toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.  

 
    

Huidige uitgiftedatum: 15 maart 2018 Originele uitgiftedatum: 

Vervaldatum: 4 mei 2020 NEN-EN 15224 – 15 maart 2015 

Certificaatnummer: 10062896 

  

Goedkeuringsnummer: NEN-EN 15224 – 0022898  

 

 

 
 

 

Scope: 

Het bieden van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en verblijf aan bewoners  
van de woonzorgcentra en het bieden van thuiszorg en dagverzorging. 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10062896 
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Locatie Activiteiten 

  

Stichting Zorggroep Ena 

v.d. Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, 
 

Nederland 

NEN-EN 15224:2012 

Raad van Bestuur, Management en 
ondersteunende diensten (EAD, Personeel/ 
Organisatie & Opleidingen). 

 

 
 

 

Woonzorgcentrum Ruimzicht  

Rozenhof 1, 3772 JN Barneveld,  

Nederland 

NEN-EN 15224:2012 

Het bieden van begeleiding, verzorging, 
verpleging, behandeling en verblijf aan bewoners 
van het woonzorgcentrum en het bieden van 
thuiszorg en dagverzorging. 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Het Huis in de Wei  

Vijverlaan 2, 3925 EN Scherpenzeel,  

Nederland 

NEN-EN 15224:2012 

Het bieden van begeleiding, verzorging, 
verpleging, behandeling en verblijf aan bewoners 
van het woonzorgcentrum en het bieden van 
thuiszorg en dagverzorging. 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Nieuw Avondrust  

v.d. Berglaan 30, 3781 GH Voorthuizen, 
 

Nederland 

NEN-EN 15224:2012 

Het bieden van begeleiding, verzorging, 
verpleging, behandeling en verblijf aan bewoners 
van het woonzorgcentrum en het bieden van 
thuiszorg en dagverzorging. 

 

 

 

 

  

   

 


