
Bedrijfsprofiel
Gidano BV is sinds 1998 een organisatie adviesbureau dat zich richt op de versterking van kwaliteit in 
de publieke sector. De missie van Gidano is: organisaties ondersteunen bij het inzichtelijk maken van 
bedrijfsrisico’s en in samenwerking met de klant de risico analyse omzetten in praktische 
verbetertrajecten

Visie van Gidano
De klant stelt vertrouwen in ons en wij moeten het vertrouwen waarmaken. Met andere woorden: 

Het waarborgen dat het vertrouwen wat de klant heeft in Gidano ook een gerechtvaardigd
vertrouwen is.

Kort en krachtig, maar dit is ook de werkwijze en vormt de “rode draad” van mijn werk.

Het bedrijfsmodel stoelt op de volgende strategische agenda:
- Veiligheid en kwaliteit als systemen te zien die elkaar aanvullen en versterken,
- Risico analyses en maatregelen zodanig combineren dat de maatregelen ook gemonitord 

kunnen worden op doelmatigheid en effectiviteit,
- Het aangaan van netwerk relaties met professionals met de focus op aantoonbaar beter en 

goedkoper,
- Transparantie in kwaliteit,- veiligheid en risico management advies en coaching trajecten,
- Vanuit de klant organisatie en patiënten belangen/- behoeftes de juiste balans zien te vinden,
- Speciale aandacht voor aanwezige deskundigheid en service,
- Landelijke naamsbekendheid als kwaliteits-, veiligheidsaanbieder 

Onze missie
- Gidano wilt een belangrijke bijdrage leveren aan het op lange termijn de zorg voor (patiënt) 

veiligheid en kwaliteit duurzaam te verbeteren. Dit houdt in om met de klant/ patiënt een 
andere weg in te slaan dan de traditionele verandermanagement theorieën. Door bijv. in de 
zorg de patiënt centraal te stellen en met de organisatie de kritische risico’s voor patiënt 
veiligheid op een pro-actieve manier te analyseren is gebleken dat er een andere bewustheid 
van het professioneel handelen is ontstaan en gaat ontstaan.

- Gidano wilt op het gebied van veiligheid de risico’s analyseren op basis van de 
ArbeidsHygienischeStrategie (AHS) wat inhoudt dat ik doorvraag naar de bron van de risico’s 
en niet uitgaat van geaccepteerd risico denken.

- Gidano biedt de klant een diversiteit aan middelen en kennis. Vanuit de werkervaringen o.a. 
op het gebied van jarenlange ervaring als manager, lead-auditor, kwaliteits-, veiligheid- en 
risico management, adviseur veiligheidsregio, ben ik instaat om op pro-actieve manier, samen
met de klant, te zoeken waar het echt om gaat in de organisatie. Ik zie het als een 
persoonlijke uitdading om maatwerk te leveren en laat de klant pas los als ik zeker weet dat 
we samen vanuit de bron de juiste maatregelen hebben gevonden.

Zoals boven is beschreven is Gidano specialist op het gebied van kwaliteit,- veiligheid en risico 
management, en combineert in haar advisering altijd bedrijfskundige aspecten, zoals analyse van 
interacties tussen kritische processen en afdelingen, met aandacht voor interne communicatie, cultuur 
en gedragsveranderingen. Dit geldt ook voor de analyse op patiënt veiligheidsniveau. Het is niet voor 
niets dat de ZKN keurmerk voor de zelfstandige klinieken Gidano heeft gevraagd om het VMS 
addendum te schrijven ( ook goedgekeurd door de IGZ), die thans dagelijks wordt gebruikt voor de 
certificeringstrajecten van de klinieken. 
Naast de coaching en adviestrajecten reikt Gidano haar klanten ook risico management methoden en 
technieken aan, om de interne communicatie en wijze van verbetermanagement af te stemmen op de 
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vastgestelde doelstellingen. Door deze bewezen methode ondersteunt Gidano haar klanten om 
zelfstandig uit te groeien naar continu verbeterende organisaties.

Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van Gidano richten zich op drie hoofdstromingen:

A. Veiligheidsmanagement en analyse in publieke organisatie, 
B. Auditing en trainingen in gezondheidszorg en dienstverlenende organisaties, 
C. Kwaliteits- Arboveiligheid prospectieve risico’s analyses in de gezondheidszorg en 

dienstverlenende organisaties,
D. Incidenten analyses, pro-actieve risico analyses.

De kernactiviteiten zijn op te splitsen in drie niveaus:
1. Strategisch beleidsniveau
2. Ondersteunend of tactisch niveau
3. Operationeel of uitvoerend niveau

Op strategisch beleidsniveau bestaat de ervaring van Gidano uit:
- het begeleiden van het management bij het uitvoeren van de missie, het analyseren van de 

kritische processen in combinatie met analyse van de aanwezige bedrijfsregistraties, 
- adviseren, trainen en coachen van het management op de prospectieve risico analyse en 

implementatie van de maatregelen gericht op een continu verbeterproces,
- begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling van sturingsinstrumenten en methoden.

Op ondersteunend of tactisch niveau bestaat de ervaring onder andere uit:
- trainen en begeleiden van stafdiensten, zelfsturende teams en midden management bij het 

prospectief analyseren van bedrijfs- en afdelingsrisico’s vanuit hun eigen taken- bevoegd- en 
verantwoordelijkheden, 

- coaching bij de implementatie van verbetertrajecten en de beoordeling van gewenste 
uitgevoerde verbeteractiviteiten.

Op operationeel of uitvoerend niveau bestaat de ervaring onder andere uit:
- trainen en begeleiden van medewerkers op het gebied van proces of zorgpaden analyse in 

combinatie met hun eigen taken en verantwoordelijkheden, het kunnen signaleren van risico’s 
op afdeling en individueel (patiënten) niveau om te komen tot een proces en systeem waarbij 
patiënt en veiligheid in de gezondheidszorg organisaties centraal staan.

Tot onze specialisatie met betrekking tot risico management behoren:
- Quik scans, middels de bow-tie methode, gekoppeld aan het continue verbeterproces zoals dit 
beschreven is in het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie
- Analyse van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg methode wat opgebouwd is 
vanuit de NTA norm, de HKZ veiligheidsnorm en ISO 31000, gekoppeld aan de analyse methode 
Bowtie
- Het geven van interne audittrainingen waarbij risico analyse tijdens het auditten centraal staat.

Doelgroepen/ branches
Gidano richt zich voornamelijk op twee soorten organisaties, namelijk dienstverlenende en 
gezondheidszorg organisaties. 

Dienstverlenende organisaties:
 Prorail: veiligheidsmanagement, werkplekinspecties veiligheid (25 per jaar), beoordeling van 

projecten op het gebied van veiligheid.
 Basis en voorgezet onderwijs: risico inventarisatie en evaluaties met daarbij de plannen van 

aanpak en advisering van veiligheidsverbeterprojecten.
 Gemeenten: risico inventarisaties voor zowel de binnen- als de buitendiensten, opzetten van 

VCA/ kwaliteitsmanagementsystemen, trainingen op het gebied van risico management en 
veiligheid.

 Veiligheidregio: risicomanagement- en coaching van kwaliteitstrajecten, risico inventarisaties 
en evaluaties. 

 Brandweer Heemskerk: uitvoeren van risico inventarisaties (koude en warme RI&E’s) en 
evaluaties.



 Veiligheidsregio Kennermerland: uitvoeren en ontwikkelen van RI&E’s vragenlijsten in 
combinatie met risico management. Opzetten van een digitale RI&E systeem voor 
Veiligheidsregio Kennermerland en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

 Uitvoeren van externe inspecties meldkamers naar aanleiding van ernstige risico’s. Hierbij ook
onderzoek naar de samenhang van processen en systemen in de meldkamers, bijv het GMS 
systeem en borging van kwaliteitsprocedures

 Auditor bij EVC organisaties.

Gezondheidsorganisaties
 Opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem ( Addendum ZKN –VMS) voor klinieken 

dat thans landelijk als maatgevend is overgenomen door de ZKN (Zelfstandige Klinieken 
Nederland) en waarop de ZKN organisaties getoetst worden voor certificatie. Ook de 
zorgverzekeraars hebben het addendum van Gidano overgenomen als eis voor productie- en 
prijsafspraken met de klinieken.

 Ziekenhuizen (bij de afdelingen hematologie, dialyse, chirurgie)
 Hospice organisaties
 Apotheken
 Fysiotherapie praktijken
 Verpleeg- en verzorgingshuizen
 Uitvoeren van externe audits op de volgende certificatie normen: ISO 9001-2008; HKZ, ZKN 

( hierbij is KIWA opdrachtgever voor Gidano)
 Als eerste lead auditor, een grote ambulance organisatie geaudit op de HKZ norm 2009 cliënt/

patiëntveiligheid. 
 Uitvoeren en coachen ambulanceorganisaties op het gebied van kwaliteit en 

risicomanagement
 Trainingen geven op het gebied van risico analyses met multidisciplinaire ambulanceteams 

( meldkamer, ambulancepersoneel en management)
 Uitvoeren en coachen van kwaliteitstrajecten bij zelfstandige klinieken.
 Geven van trainingen op het gebied van certificatienormen, interne audittrainingen, 

risicomanagement trainingen 

Referentie van werkzaamheden. 
Deze chronologische lijst is niet uitputtend, maar geeft een breed beeld van mijn werkzaamheden in 
diverse organisatie gebieden en werkzaamheden.

Relatie Werkzaamheden

Centrum Vakopleiding Noordwest –Nederland Interim kwaliteitsmanagement
Opzet en uitvoering Administratieve Organisatie 
Interne auditing

Landelijke Stichting Centrum Vakopleiding Landelijk projectleider kwaliteitszorgsystemen ISO
9001

Gemeente Heemskerk Adviseur VGM-Kwaliteitszorgsystemen/ Arbo –
manager a.i./ docent VCA.
Adviseur bedrijfsprocessen en schrijver van 
bedrijfsprocessen.
Trainer interne auditorsopleiding
Uitvoeren van vele RI&E’s 
( reddingsbrigade/strandpost, begraafplaatsen, 
scholen, gymzalen)
Uitvoeren TRA’s buitendienst

Gemeente Oudekerk a/d Amstel Adviseur VGM-zorgsystemen
Gemeente Purmerend Adviseur VGM-zorgsystemen
Gemeente Schermer Adviseur VGM-zorgsystemen
Gemeente Harlingen Adviseur VGM-zorgsystemen
Gemeente Gorinchem Adviseur VGM-zorgsystemen, docent VCA-

opleidingen,
Adviseur INK en kwaliteitssysteem

Gemeente Dronten Adviseur VGM-zorgsystemen, docent VCA-



opleidingen
Gemeente Edam- Volendam Adviseur VGM-zorgsystemen, 
Waterschap Delfland Trainer Interne Auditors, opzet VGM-zorgsysteem
Waterschap Lange Rond, Alkmaar Trainer veiligheid en interne auditors
CoNet Engineeringbureau Adviseur/ interne auditing ISO 9001/2000,

Interne auditor
Meeùs Assurantiën, (Aegon) Opzet/ implementatie bedrijfsprocessen volgens 

ISO- 9001
Diverse MKB:  Technische Installatiebureaus, 
                           Tuinbouw inkooporganisatie,
                           Bouwbedrijven, etc.

Opstellen Risico- Inventarisatie en –Evaluatie 
(RI&E) en begeleiding, opzet en implementatie 
VGM-zorgsystemen (VCA* & VCA**)

Diverse MKB, Non profit organisaties, 
Gemeentes, Elsevier opleidingen

Opleider Basisveiligheid, Veiligheid voor 
Leidinggevenden en Veiligheid voor Operationeel 
Leidinggevenden, Managementtraining

Veritas, BVQI, certificerende instelling Lead Auditor , met name in de 
gezondheidszorg

KIWA, certificerende instelling. Gehouden 
certificatie audits:

- Kinderdagverblijven
- GGD’s
- Ambulancediensten
- Apotheken
- Thuiszorg
- Centra voor verstandelijk 

gehandicapten
- Verzorgingshuizen
- Klinieken (ZKN norm + VMS)
-        Oogklinieken 
-        Diagnostisch centra
-        MRI Amsterdam
-        Orthopedie
-        Gynaecologie
-        Dermatologie, etc
- EVC organisaties, 

Lead Auditor

Netherlands Bone Bank Foundation Adviseur en trainer/begeleider
Maatschap voor chirurgen Adviseur
ProRail Randstad Noord Veiligheidsadviseur/ coördinator  projecten

Risico management, projecten adviseur, 
implementatie van een veiligheidsdatasysteem

Diverse basisscholen ( 30 stuks) Uitvoeren RI&E en plan van aanpak
Ambulance organisaties ( VZA-; 
HollandsMidden- ;Brabant MWN-;Brabant ZO-; 
Limburg Zuid, etc.

Adviseur organisatie en kwaliteit/ risico 
management

Trainer risico management Vaste trainer bij kiwa op het gebied van risico 
management, specifiek in de gezondheidszorg

Hospice organisatie Opzetten QMS in relatie tot VMS 
( veiligheidsmanagementsysteem)

Coaching traject Hematologie HaGa ziekenhuis Veiligheidsmanagementsysteem in relatie tot 
QMS begeleiding.

Ambulancezorg RAD HM opzetten CVMS systeem in hun QMS
Trainer landelijke lead auditoren Training risico management in de zorg (VMS)
New Delhi (India) Trainingen organisaties olie en gasindustrie
ZKN organisatie Schrijven van het VMS addendum ZKN klinieken
Veiligheidsadviseur veiligheidsregio 
Kennemerland

Uitvoeren en ontwikkelen van RI&E’s , 
opzetten van een Arbo catalogus, adviseur 
kwaliteit GGD, inrichten van een BHV structuur
o.a. voor de meldkamer MICK.

Inspectie op ernstige incidenten Meldkamers Twee inspecties op ernstige incidenten met de 
Prisma en Bowtie methode bij Veiligheidsregio 



Midden Nederland en Brabant. Inspectie rapport 
bestemd voor IGZ. Onderzoek o.a. naar GMS 
systeem en kwaliteitsborging

Oogcentrum NoordHolland ( gecertifieerd dec 
2013)

Adviseur ZKN-VMS

Oog Medisch Centrum Zaandam ( gecertificeerd 
dec 2013)

Adviseur ZKN-VMS

Fysiotherapie De Wijver Opmeer (gecertificeerd 
dec 2013)

Adviseur HKZ en VMS

MRI-C Amsterdam Adviseur ZKN-VMS
Trainingen Ziekenhuis Beatrix ( RIVAS Zorggroep)
Gorinchem

Risico management en patiënt veiligheid

Trainingen ARGOS zorggroep Schiedam Risico management en patiënt veiligheid
Adviseur Zuidoost Kliniek Kwaliteitsadviseur en coach
Adviseur ICT organisatie Technoberg Adviseur en coach op het gebied van ISO 27001/2

informatie veiligheid. Dit bedrijf is thans ook  
gecertificeerd

 Zuidoost Kliniek Amsterdam Adviseur
Horizon Begeleiding Voorzitter RvT
MSB ( medisch specialistisch bedrijf) Adviseur

Laatst gevolgde opleiding
Nyenrode  Behavioral & 
Cultural Governance

2014-2015 Training gericht op het verbinden van theorie en 
praktijk voor de concrete invulling van het 
vakgebied behavioral & cultural governance. Er 
werd o.a. stil gestaan bij de effectieve werking van
governance, risicomanagement en interne 
beheersing, het vinden van een optimale mix 
tussen “hard” en “soft” controls.  Inzicht in wat 
cultuur, gedrag en waarden zijn, hoe deze 
gestuurd en bewaakt kunnen worden en hoe “soft”
controls verbonden kunnen worden met “hard” 
controls zonder te vervallen in formalisering en 
bureaucratisering.
Case study uitgevoerd voor NVWA directie/ 
management en in de training case study gegeven
over het onderwerp governance en kwaliteit

Meer informatie over Gidano is te vinden op de website:
www.gidano.nl
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