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1. Aansluiten en accreditatiepunten 
 
1.1 Aansluiten bij de VDC betekent bijgeschoold blijven 

Wanneer je lid bent van de vereniging wordt er van je verwacht dat je jezelf blijft bijscholen. Onder 
meer door het bijwonen van een of meer scholingsdagen. Ben je basis lid dan dien je twee halve 
scholingsdagen bij te wonen (= 6 punten). Ben je uitgebreid lid dan vragen we een tijdsinvestering 
van ongeveer 2 tot 3 scholingsdagen (= 15 punten). Voor meer informatie hierover verwijzen we je 
naar het document met werknaam “ledenpakketten” versie 2020. 
 

1.2 Minimum aanwezigheidsverdeling per jaar 

De scholingscommissie van de VDC organiseert -in opdracht van en in samenwerking met het 
bestuur- een ruim scholingsaanbod voor de leden. De scholingscommissie van de VDC houdt te allen 
tijde rekening met de verschillende lidmaatschapspakketten die er zijn, de verschillende niveaus van 
praktische ervaring en achtergronden/thuissituaties die er zijn bij de leden. 
Het is voor zowel het bestuur als de scholingscommissie van belang in contact te staan met 
verschillende leden. Om dit contact zo goed mogelijk te houden eist de VDC van haar leden dat ze 
ten minste een halve dag aanwezig zijn op een -door de VDC georganiseerde- scholingsdag, intervisie 
XXXL of ALV.  
 

1.3 Aansluiten bij de VDC voor 1 juli of vanaf 1 juli van het jaar? 

Voor het basis lidmaatschap is er geen verschil tussen lid worden voor of vanaf 1 juli. Bij een basis 
lidmaatschap dien je te allen tijde 6 punten te behalen, ongeacht de aanvangsdatum van je 
lidmaatschap. 
Indien je lid wordt van de VDC en voor een uitgebreid lidmaatschap kiest, krijg je een aanpassing van 
het aantal te behalen accreditatiepunten. Het breekpunt hiervoor ligt op 1 juli. Word je op of vanaf 1 
juli lid, dan geldt -alleen voor het eerste jaar- dat je maar 7 punten voor de rest van het eerste jaar 
moet halen. 
Word je lid van de VDC voor 1 juli, dien je in je eerste jaar alle 15 punten te behalen. 
Op bovenstaande regels is er een uitzondering: indien je lid wordt ná de laatste, door de VDC 
georganiseerde, scholingsdag, is het niet mogelijk om binnen de VDC je punten te halen en zal dan 
ook niet van je geëist worden om op een andere manier punten te halen. 
 

1.4 Meenemen van punten naar een volgend jaar 

 

Bij een uitgebreid lidmaatschap is het mogelijk om -tot een maximum van 3- punten mee te nemen 
naar het volgende kalenderjaar. Zo kan je als lid er bewust voor kiezen om meer punten te halen als 
er een druk jaar aan komt. Deze punten worden automatisch doorgeschoven van het afgelopen naar 
het nieuwe jaar. Indien je besluit in het nieuwe jaar je uitgebreid lidmaatschap “te downgraden” naar 
een basis lidmaatschap, vervallen de reeds opgebouwde punten uit het afgelopen jaar. Je hebt in dat 
nieuwe jaar 6 punten te behalen.  
Upgrade jij voor het nieuwe kalenderjaar jouw lidmaatschap naar uitgebreid, en heb jij 9 punten 
behaald? Dan schuiven automatisch 3 punten door. Deze upgrade dient voor 1 november van het 
lopende verenigingsjaar doorgegeven te zijn.  
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2. Accreditatiepunten 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je aan accreditatiepunten komt, die passend zijn bij jouw 
lidmaatschap. We starten met de zogenaamde ‘big five’, de vijf makkelijkste en voor de hand 
liggende manieren om aan je punten te komen. Denk jij dat er voor jou nog een ander plan is om aan 
accreditatiepunten te komen? Neem dan contact op met de accreditatiecommissie voorafgaand aan 
de uitvoeringsfase van je plan, zodat we met je mee kunnen denken en/of teleurstellingen kunnen 
voorkomen. 

  

2.1 Scholingsdagen (maximaal 6 punten) 

Een scholingsdag van de VDC wordt georganiseerd door de scholingscommissie. Voor het bijwonen 

van een volledige scholingsdag worden maximaal 6 punten toegekend. 

Voor het bijwonen van alleen een dagdeel (ochtend, middag of avond) worden maximaal 3 punten 

toegekend. Indien niet het volledige dagdeel wordt bijgewoond, kan het zijn dat er minder punten 

worden toegekend voor dit dagdeel. Wanneer niet het volledige dagdeel gebruikt wordt voor de 

scholing kan het zijn dat er minder punten aan dat dagdeel toegekend worden. Het aantal te behalen 

punten wordt altijd vooraf, voor inschrijving, bekend gemaakt.  

Bij binnenkomst op de scholingsdag ligt er een presentielijst, die je dient te tekenen. Wanneer 

iemand eerder vertrekt, meldt deze persoon zich netjes af bij de voorzitter van de 

scholingscommissie. De scholingscommissie noteert de tijd dat je weggaat. Alleen bij voldoende 

aanwezigheid worden de maximaal te behalen punten toegekend. Indien er sprake is van een online 

scholing wordt het inloggen als tijdstip van inschrijving gezien en het uitloggen als tijdstip van 

uitschrijving. Daarnaast worden de behaalde punten van een online scholing alleen toegekend 

indien, na de scholingsdag, per e-mail de vragen met betrekking tot de scholingsdag voldoende 

worden ingevuld.  

 

2.2 Algemene Ledenvergadering/ALV (maximaal 3 punten) 
Zoals aangegeven in de statuten, artikel 11 lid 1, wordt er tenminste één (1) jaarvergadering 

gehouden. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot deze algemene ledenvergadering (ALV). 

De ALV duurt in principe één dagdeel en levert je maximaal 3 accreditatiepunten op. De 

aanwezigheid bij de ALV wordt geregistreerd zoals beschreven staat in 2.1. 

 

2.3 Intervisie XXXL (maximaal 3 punten) 
Een intervisie XXXL is een scholingsdag, of zelf geregelde dag, waarop je samen met de andere 

leden in de praktijk aan de slag gaat door het bestuderen van knooptechnieken of ergonomische 

draagsystemen. De scholingscommissie zal bij het bekend maken van de jaarplanning al aangeven 

welke knooptechniek of ergonomische draagsystemen wordt behandeld. Besproken worden de 

mogelijkheden en toepassingen, voor- en nadelen, veiligheid, enzovoorts. Binnen de intervisie 

XXXL kan er zowel in kleinere groepjes (minimaal 3) als in grote groepen worden gewerkt 

(maximaal 15). De aanwezigheid voor de intervisie wordt geregistreerd zoals beschreven staat in 

2.1.  

 

2.4 Productdagen (maximaal 3 punten)  
Door het bijwonen van een productdag leer je meer over een draagmerk, het bedrijf daarachter en 
over de product(en) die zij verkopen. De gedemonstreerde producten worden bekeken, besproken 
en kunnen worden getest. Je ontvangt maximaal 3 punten, afhankelijk van de inhoud en lengte van 
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de productdag. Deze wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie, voorafgaand aan de 
productdag zelf. Producenten worden gevraagd om deze tenminste 1 maand vooraf bij de 
accreditatiecommissie aan te vragen. Wij zorgen voor promotie van de productdag onder de leden 
in de nieuwsbrief/forum/facebookgroep. 

● Bij een korte productdag van 1-2 uur wordt er 1 punt toegekend.  

● Bij langere productdagen van 3 uur en meer wordt er maximaal 3 punten toegekend.  

VDC leden die die dag aanwezig zijn, worden -net als bij een scholings-/intervisiedagen- gevraagd 

om bij aanvang van de dag, een presentielijst te tekenen. Bij eerder vertrek dien je dat te melden 

bij iemand van de scholingscommissie of het bestuur. Een kopie van deze lijst wordt door de 

producent ingeleverd bij de accreditatiecommissie, per e-mail. Indien je een productdag in het 

buitenland wilt bijwonen, neem je voorafgaand aan de dag contact op met de 

accreditatiecommissie, over jouw persoonlijke situatie en bewijsvoering. 

 

2.5 Functie bekleden binnen de vereniging (maximaal 6 punten) 
De laatste veel voorkomende mogelijkheid om accreditatiepunten te halen is door de vereniging te 

ondersteunen in praktische zin. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden. 

 
2.5.1 Ondersteuning uit naam van de VDC | maximaal 3 punten per dagdeel 

Hieronder vallen situaties die gunstig zijn voor de groei en bekendheid van de vereniging of het 

beroep van draag(doek)consulent in het algemeen. Afhankelijk van je inzet en gedane werk zal per 

ondersteuning maximaal 3 punten per dagdeel worden toegekend door het bestuur. 

− Wanneer je uit naam van de VDC tijdens een beurs (bijvoorbeeld Negenmaandenbeurs of 

het MOEN festival) aanwezig bent en/of ondersteunt. 

− Wanneer je een lezing geeft of (meewerkt aan) het geven een workshop uit naam van de 

VDC.  

− Wanneer je zorgt voor de publicatie van een artikel/weblog in een regionale/landelijke krant 

of veel bezochte website. Dit artikel/weblog moet passen bij het thema dragen en/of de 

vereniging. Voor meer informatie, zie bijlage 3. 

 

2.5.2 Commissieleden | maximaal 5 punten 

Als lid van een commissie kun je maximaal 5 accreditatiepunten ontvangen. Afhankelijk van je inzet 

en gedane werk zullen per kalenderjaar maximaal 5 punten worden toegekend door het bestuur in 

samenspraak met de betreffende commissievoorzitter. Dit geldt bij een minimale zittingsperiode 

van 6 maanden. 

 

2.5.3 Commissievoorzitter | maximaal 6 punten 

Als commissievoorzitter heb je een overkoepelende, sturende taak binnen de betreffende 

commissie. Je koppelt de voortgang terug naar het bestuur. Commissievoorzitters krijgen bij 

een minimale zittingsperiode van 6 maanden én afhankelijk van hun inzet en gedane werk per 

kalenderjaar maximaal 6 punten toegekend door het bestuur. 

 

2.5.4 Bestuursleden | maximaal 6 punten 

Leden van het bestuur van de VDC krijgen per kalenderjaar maximaal 6 punten toegekend voor 

het vervullen van de werkzaamheden, bij een minimale zittingsperiode van 6 maanden. 

 
NB: Je krijgt deze punten voor deelname aan maximaal een (1) commissie. Bij deelname aan 

meerdere commissies, ontvang je deze punten niet nog eens.  
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2.6 overzichtstabel; de maximale puntentelling per onderdeel 
Onderdeel Maximale te behalen punten 

Scholingsdag van de VDC 6 punten 

Bijwonen van de ALV: 3 punten 

Intervisie XXL 3 punten 

Productdag 3 punten   

Ondersteuning uit naam van de VDC 3 punten per dagdeel 

Commissieleden 5 punten* 

Commissievoorzitter 6 punten** 

Bestuursleden 6 punten 

 
* ter beoordeling van het bestuur & betreffende commissievoorzitter 
**ter beoordeling van het bestuur 
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3. Vervolgopleidingen & specialisaties 
 

3.1 Behalen van punten van een geaccrediteerde 
vervolgopleiding/specialisatie 

Wanneer je externe accreditatiepunten wilt behalen kan dit bij verschillende aanbieders, te vinden in 

de eerste bijlage. Het aanbod van de aanbieders is verschillend, meer informatie over de 

vervolgopleiding en specialisaties kun je vinden bij de aanbieders zelf op hun website.  

Door de accreditatiecommissie van de VDC zijn er punten toegekend aan (een deel) van hun aanbod. 

In de bijlage vind je een overzicht van de geaccrediteerde opties en hoeveel punten je hiervoor kan 

krijgen.  

 

3.2 Toekennen van punten van een geaccrediteerde 

vervolgopleiding/specialisatie 

Voor het toekennen van accreditatiepunten, die kunnen worden behaald met een geaccrediteerde 
vervolgopleidingen/specialisaties, dient het opleidingsinstituut de presentielijst te mailen binnen 1 
maand na deelname aan de accreditatie@draagdoekconsulenten.nl. De te gebruiken presentielijst is 
te vinden in de tweede bijlage van dit document en los te vinden op de website onder het kopje 
“voor consulenten” en dan “opleiding”. Indien de betreffende school geen presentielijst inlevert kan 
het betreffende lid zelf zijn/haar certificaat mailen naar bovenstaand e-mailadres. 

3.3 Toekennen van punten van een andere soort 
vervolgopleiding/specialisatie 

Heb jij een vervolgopleiding of specialisatie op het oog die niet in de eerste bijlage te vinden is, maar 
wel bijdraagt aan jouw professionaliteit als draagconsulent, mail dan naar 
accreditatie@draagdoekconsulenten.nl  Doe dit voorafgaand aan het volgen van de opleiding, ook als 
het gaat om een internationale scholing. Ga je deze vervolgopleiding/specialisatie met andere VDC 
leden samendoen, neem alle deelnemers per email mee in CC, vermeld voor- en achternamen zoals 
bekend bij de VDC. (Zie voor details bijlage 3) 

mailto:accreditatie@draagdoekconsulenten.nl
https://draagdoekconsulenten.nl/opleiding-draagdoekconsulenten/
mailto:accreditatie@draagdoekconsulenten.nl
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4. Andere opties 

4.1 Behalen van punten door een kleine zelf samengestelde 
intervisiegroep (maximaal 2 punten) 

 
Een intervisie is een zelf georganiseerde dag, waarop je samen met de andere draagconsulten aan de 
slag gaat. Door het bestuderen van knooptechnieken of ergonomische draagsystemen. Je bepaalt 
samen welke knoop of draagsystemen behandeld gaat worden. Je bespreekt de mogelijkheden en 
toepassingen, voor- en nadelen, veiligheid, enzovoorts.  
 
Om hiervoor accreditatiepunten te ontvangen dien je aan de onder gestelde eisen te voldoen: 

✓ Er dienen maximaal 6 deelnemers te zijn waarvan 3 VDC-leden, bij voorkeur met leden van 
verschillende draagscholen en niveaus.  

✓ Volg de procedure zoals beschreven in bijlage 3 en geef aan op welke dag en tijdstip deze 
intervisie plaats gaat vinden en neem daarbij alle deelnemers per e-mail mee in de CC. 
Vermeld voor- en achternamen zoals bekend bij de VDC. 

✓ Dit verslag dient minimaal 600 woorden te bevatten, minimaal 2 foto’s, waarbij elk aanwezig 
VDC-lid er op staat met de behandelde (goed geknoopte) knoop of ergonomische 
draagsysteem. Geef in het verslag een uitleg van de gekozen knoop of gekozen ergonomische 
draagsystemen, waarom deze is gekozen, wat de voor- en nadelen zijn, eventuele 
oplossingen voor de nadelen en de aandachtspunten voor tijdens een consult. 

 

4.2  Behalen van punten door een individuele schrijfopdracht 
(maximaal 3 punten) 

Dit is een weinig gebruikte mogelijkheid die zich voorheen vooral kenmerkte door het inleveren van 
boekverslagen en het maken van een schriftelijk betoog. Voor 2022 en 2023 willen we gaan 
experimenteren met een ruimere opzet en gebruiken we het woord individuele schrijfopdracht voor 
boekverslagen en een schriftelijk betoog als je voor je persoonlijke ontwikkeling schrijft. Het 
minimaal aantal woorden voor een individuele schrijfopdracht is 800 woorden. 

Het schrijven van blogs, online-artikelen of media-aandacht in bladen over “het dragen van jonge 
kinderen” wordt beschreven in hoofdstuk 2.5.1.  Dit kan jou als schrijver maximaal 3 scholingspunten 
opleveren. Overweeg dus goed of je een individuele schrijfopdracht wilt maken of gaat schrijven voor 
een groter publiek en daarmee je scholingspunten verder uitbreidt. 

Voor details ten aanzien van deze procedure zie bijlage 3 
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5. Persoonlijke omstandigheden 
 

5.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof van leden 
We begrijpen dat wanneer je zwanger of net bevallen bent, het lastig kan zijn om scholing te 

volgen. Daarom kun je, bij een uitgebreid lidmaatschap, per zwangerschap eenmalig een korting 

van 6 punten inzetten. Deze korting kan worden ingezet in het jaar van de zwangerschap of het 

jaar van de geboorte. Deze keuze is aan het lid zelf, zij brengt de accreditatiecommissie hiervan 

per e-mail op de hoogte. 

Wanneer je een basis lidmaatschap hebt en door je zwangerschap en/of bevalling niet kunt voldoen 

aan de accreditatie eis van 6 punten, neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de 

accreditatiecommissie om te kijken naar een passende oplossing. Zie bij 5.2 een voorbeeld van een 

eventuele oplossing. 

 

5.2 Andere bijzondere omstandigheden  
Wanneer je door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld adoptie, ziekte of verlies van een 

dierbare, denkt niet aan je punten te komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de 

accreditatiecommissie. De accreditatiecommissie gaat met het bestuur en met het desbetreffende 

lid op zoek naar “een passende oplossing”. Wil jij liever je verhaal kwijt bij het bestuur, dan mag je 

mailen naar bestuur@draagdoekconsulenten.nl. 

Neem uiterlijk voor 1 november van het verenigingsjaar contact op met de accreditatiecommissie, 
als jij denkt dat er bij jou sprake kan zijn van een bijzondere omstandigheid. Bij een passende 
oplossing moet je denken aan: je hebt een gecompliceerde botbreuk en kan daarom niet reizen. Je 
zit aan huis gekluisterd en dan zou je mogelijk wel een blog voor de website van de VDC kunnen 
schrijven. Dit soort dingen zijn bespreekbaar, mits vooraf goedgekeurd door de 
accreditatiecommissie en het bestuur.  
 

5.3 Trainers en scholingspunten 
Trainers die opleiden tot draagconsulent maken de groei van de vereniging mogelijk.  

Daarnaast zijn zij met hun kennis, werkervaring en contacten een waardevolle toevoeging. Indien 

een trainer van een geaccrediteerde basisopleiding ervoor kiest om een uitgebreid lidmaatschap 

te nemen, heeft hij of zij recht op een vrijstelling van 6 punten per kalenderjaar. Deze regel is 

nieuw en zal na twee jaar worden geëvalueerd met zowel het bestuur, de scholingscommissie, de 

accreditatiecommissie evenals de geaccrediteerde trainers.  
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6. Gedragsregels tijdens 
bijeenkomsten      VDC 
 

✔ Kinderen jonger dan 6 maanden oud mogen mee, zolang zij geen overlast veroorzaken. We 
doen wel het vriendelijke verzoek om met een onrustig kind de zaal te verlaten zodat de 
lezingen en instructiemomenten voor de andere deelnemers niet worden verstoord. Indien 
nodig kun je hierop ook worden aangesproken door het bestuur en/of scholingscommissie. 

✔ Geef je borstvoeding en wil je kolven? Neem contact op met een van de leden van de 
scholingscommissie bij binnenkomst. Het kan zijn dat je vriendelijk wordt verzocht dit te 
doen in een andere ruimte dan waar de scholing, intervisie XXXL of ALV wordt gehouden 
indien het stoort. 

✔ Indien bestuursleden en/of scholingscommissieleden tijdens een scholingsdag, intervisie 
XXXL of ALV constateren dat leden zich buiten de zaal bevinden zal men hierop aangesproken 
worden en dient men terug de zaal in te gaan. Bij herhaaldelijk aanspreken kan de 
scholingscommissie, in overleg met bestuur, besluiten dat er minder scholingspunten worden 
gegeven aan het desbetreffende lid of leden.  

✔ Het is niet toegestaan om tijdens de scholingsdag, intervisie XXXL of ALV te filmen. Het 
maken van foto’s wordt wel toegestaan, mits hier vooraf toestemming voor gevraagd is aan 
de mensen die op de foto komen te staan. Daarnaast mogen er alleen sfeerfoto's gemaakt 
worden waar geen inhoudelijke informatie op staat. 

✔ Te laat?: Red je het onverhoopt niet om op tijd aanwezig te zijn? Stuur dan even een sms of 
whatsapp naar degene die vermeld staat op de uitnodiging (niet bellen!). We houden er dan 
rekening mee dat we je op een later moment toelaten in de zaal. 

✔ Tijdens de scholingsdag, intervisiedag XXXL of ALV zet je je telefoon op geheel stil of uit. Ook 
het gebruik van andere apparaten dient geluidloos te verlopen. 
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Bijlage 1: 

Geaccrediteerde opleidingen per 
aanbieder voor 2022 en 2023 
Instituut voor Hechting (Miranda Gedaan en Roosmarie Scholten) 

• “Knoopwijzen voor Zwangeren volgens FTZB®” - 4 punten (toegekend op: 13 juli 2021) 

• Dragen met draagzakken - 4 punten (toegekend op: 13 juli 2021) 

Liefdevol Dragen (Miluška Flooren-van Eekelen) 

• Fancy Finishing - 4 punten (toegekend op: 15 maart 2021) 

• Dragen met pijn - 4 punten (toegekend op: 27 september 2021) 

Die Trageschule Nederland (Floortje Vening) 

• Opleiding voor gevorderden - 10 accreditatiepunten (mailen van deelnemers bewijs) 

• Certificeringsopleiding - 10 accreditatiepunten (mailen van deelnemers bewijs) 

• SSC voor draagconsulenten - 4 punten (toegekend op: 6 oktober 2021) 

• Rekbare doek voor draagconsulenten - 4 punten (toegekend op: 6 oktober 2021) 

Zorgdragen Opleidingen (Karin Brugemann, Wendy Haisma en Anneke Westhoff) 

• Dragen van prematuur geboren baby’s - 4 punten (toegekend op: 6 oktober 2021) 

• Rugdragen met peuters/kleuters met beperkingen - 4 punten (toegekend op: 6 oktober 2021) 

 
 
NB. Bijlage wordt aangepast na accreditatie bijscholing(en). 
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Bijlage 2: 
Presentielijst voor geaccrediteerde+ 
vervolgopleiding-aanbieders 

 
Aanbieder van de vervolgopleiding/scholing: 
Titel van de vervolgopleiding/scholing: 
Aantal punten voor leden zoals toegekend door de accreditatiecommissie: 
Datum van de vervolgopleiding/scholing: 
Tijdstip en duur van de vervolgopleiding/scholing: van 00:00 uur tot 00:00 uur 

Voornaam (zoals 
bekend bij VDC) 

Achternaam (zoals 
bekend bij VDC) 

Emailadres Handtekening 
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Bijlage 3: 
Vervolgprocedure bij maatwerk 
scholingspunten 

 
Onderstaande procedure is van toepassing indien je 

1. Wanneer je zorgt voor de publicatie van een artikel/webblog in een regionale/landelijke krant of 

veel bezochte website. Dit artikel/webblog moet passen bij het thema dragen en/of de vereniging. 

Zie voor details 2.5.1 (max 3 punten) 

2. Behalen van punten door een kleine zelf samengestelde intervisiegroep. Zie voor details paragraaf 

4.1 (max 2 punten) 

3. Behalen van punten met het schrijven van een boekverslag en of schriftelijk betoog die 

gezamenlijk ook wel individuele schrijfopdracht worden genoemd Zie voor details paragraaf 4.2 

(max 3 punten)  

 

Voorbereidingsfase: 

Stuur ten minste een maand voorafgaand aan een van de bovengenoemde acties een email naar 
accreditatie@draagdoekconsulenten.nl en vermeldt duidelijk je voor- en achterna(a)m(en) zoals 
bekend bij de VDC. Laat hen weten dat, op basis van de hierboven beschreven hoofdstukken, 
paragrafen en sub-paragrafen, je een aanvraag wilt doen voor maatwerk tav accreditatiepunten. Geef 
een nauwkeurige beschrijving van de acties die je gaat/wenst te ondernemen. 

Bericht van de accreditatiecommissie voor aanvang: 

Je krijgt van de accreditatiecommissie daarop een akkoord of akkoord met een bindend advies en er 
wordt een afspraak met je gemaakt over het gewenste bewijsmateriaal (denk daarbij aan inzenden van 
artikelen, hyperlinks en/of foto’s) een deadline en het mogelijk aantal te behalen punten. 

Uitvoerende fase: 

Nadat je de acties hebt uitgevoerd, stuur je een email naar accreditatie@draagdoekconsulenten.nl met 
het gewenste bewijsmateriaal binnen de gestelde deadline. 

Bericht van de accreditatiecommissie na afronding: 

De accreditatiecommissie neemt uiterlijk een maand na het ontvangen van het bewijsmateriaal contact 
met je op over de toe te kennen accreditatiepunten.  

mailto:accreditatie@draagdoekconsulenten.nl
mailto:accreditatie@draagdoekconsulenten.nl

