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Het kwaliteitsmanagementsysteem van: 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk 
Bedrijven 

 
 

Zilverstraat 40, 2544 ER ‘s-Gravenhage, Nederland 

en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de HKZ-norm: 

HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2015) en HKZ 
Algemeen Organisatiedeel (2015+A1 2019) 
Onderdeel: Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening  

 
Met dit certificaat voldoet  
 
Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven 
 
eveneens aan de clausules van ISO 9001: 2015 
 
 

Goedkeuringsnummer: HKZ – 00017778 

 

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

 
 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

 

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, als die met een afstand tot de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang. 
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Vestiging Activiteiten 

 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Zilverstraat 40, 2544 ER ‘s-Gravenhage, Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 
 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Torenstraat 2, 2513 BS 's-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 

 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Fahrenheitstraat 343, 2561 DX ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 
 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Kerketuinenweg 21, 2544 CV ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 
 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Loosduinsekade 156, 2571 BV ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  
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Vestiging Activiteiten 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Piet Heinstraat 25, 2518 CB ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 
 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Piet Heinstraat 69, 2518 CC ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 

 

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven  

Westduinweg 196, 2583 AJ ’s-Gravenhage, 

Nederland 

HKZ Welzijn Maatschap D (2019)  

De ontwikkeling van arbeidsvaardigheden van mensen 
met psychische en/of sociale problemen, lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, als die met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en facilitering van de nachtopvang.  

 

 
 

  

 

  

  

  

 


