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Het kwaliteitsmanagementsysteem van: 

Stichting Zorggroep Ena 

 
 

Bouwheerstraat 55, 3772 AL Barneveld, Nederland  

 

en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in  

NEN-EN 15224:2017 

 

 

Goedkeuringsnummer: EN 15224 – 0022898 

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

 
 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:  

 

Het bieden van begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en verblijf  

aan bewoners van de woonzorgcentra en het bieden van thuiszorg en dagverzorging.  

 
 



 
  

  
Certificaatnummer:  10377607 

 

Certificaataanhangsel 
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Locatie Activiteiten 

Stichting Zorggroep Ena  

Bouwheerstraat 55, 3772 AL Barneveld,  

Nederland 

NEN-EN 15224:2017  

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

 

 
 

Woonzorgcentrum Ruimzicht  

Rozenhof 1, 3772 JN Barneveld, Nederland  

NEN-EN 15224:2017  

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 15224:2017  

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 15224:2017  

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

 

 
 

  

 

  

  

  

 


