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PGTB Zorgbureau gecertificeerd  

 voor ISO 9001:2015 
Op 12 juni 2018 is de externe audit geweest van fase 2 voor de ISO 

certificering 9001:2015. 

 

Met grote trots mogen wij u mededelen dat PGTB Zorgbureau voldoet 

aan de gestelde eisen binnen deze norm en zich als bedrijf positief 

blijft ontwikkelen. Er  is een blijvende groei te zien.  

Het samenwerken en betrokkkenheid met de client, lijnen uitzetten 

naar/ met betrokkenen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de 

client plus  het onderzoek die PGTB Zorgbureau wil gaan doen in regio 

Uden naar de (missende) zorgbehoeften van zorgvragers, worden 

hierin als zeer positief benoemd.  

Super trots 

PGTB bezig met Bloggen 

Vanaf januari 2018 is PGTB zorgbureau 

aan het bloggen. We merken dat we hier 

leuke reacties op krijgen.  

 

Facebookpagina van PGTB Zorgbureau: 

(https://www.facebook.com/PGTB-

Zorgbureau-286277105039706/)  

Heeft u nog suggesties waarover we 

kunnen bloggen? Stuur het dan in naar: 

         info@pgtbzorgbureau.nl  
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Wij heten welkom ....! 

 

Mogen wij u voorstellen aan onze nieuwe aanwinsten 

voor PGTB Zorgbureau als ondersteunend ambulant 

begeleiders. 

 

Manon Jans 

Manon is afgestuurd als Sociaal 

pedagogische hulpverlener. En 

heeft affiniteit met 

psychopathologie. Haar 

achtergrond is de psychiatrie met 

een diversiteit in doelgroepen.  

 

 

Lynn van de Laar 

Lynn heeft als vooropleiding haar 

doktersassistente diploma behaald 

Hierna wilde ze haar kennis verder 

uitbreiden in de geestelijke 

gezondheidszorg en heeft 

vervolgens haar diploma HBO 

Maatschappelijk werk en 

dienstverlening behaald. Haar 

achtergrond: ambulante 

begeleiding aan jongeren en 

volwassenen met ortho-

psychiatrische problematiek.  
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Algemene Verordening Gegevensbescherming 

  

Binnen PGTB Zorgbureau nemen we de bescherming 

van uw gegevens erg serieus. Vanaf 25 mei 2018 is de 

nieuwe Europese regelgeving in werking getreden: de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u 

meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop 

we persoonlijke gegevens verwerken. 

Daarnaast is er een functionaris persoongegevens 

aangesteld binnen PGTB Zorgbureau, Pauline van 

Lankveld-Brouwers.  

 

We hebben de tekst van ons privacybeleid 

aangepast, om het voor u eenvoudiger te maken om 

te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke 

gegevens. Daarnaast is de tekst gedetailleerder en 

specifieker gemaakt. 

 

U kunt ons bijgewerkte privacybeleid bekijken via onze 

website. www.pgtbzorgbureau.nl/privacyebeleid   

Het privacybeleid kunt u desgewenst ook opvragen 

Mocht u na aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, 

opmerkingen of suggesties hebben, vernemen wij dit graag 

van u.  

U kunt uw reactie sturen aan 

 info@pgtbzorgbureau.nl 


