
 

Algemene veiligheid 
Onder algemene veiligheid vallen onderwerpen als brandveiligheid, het 
legionellabeheersplan en infectiepreventie. 

Brandveiligheid  
Op onze locaties wonen kwetsbare mensen. Joris Zorg hanteert hoge standaarden ten 
aanzien van controles op gebouwen en de brandveiligheid van de omgeving. Alle locaties zijn 
voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het 
geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn geschoold in hoe te handelen bij brand. 
Deze scholingen worden periodiek herhaald. Ondanks plannen en controles leren ervaringen 
elders dat oefenen belangrijk is. Alleen zo weten we zeker dat alles naar behoren werkt. Bij 
alle locaties van Joris Zorg vindt jaarlijks een oefening plaats. 

Convenant Brandveiligheid  
Met de Brandweer Brabant-Zuidoost is een convenant 'geen nood bij brand' afgesloten. Per 
locatie wordt gekeken naar de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
aspecten ten aanzien van brandveiligheid. Dat betekent dat Joris Zorg alles in het werk stelt 
om veilig en verantwoord te handelen.  

Legionella  
Joris Zorg heeft een legionellabeleid en -beheersplan. Doelstelling hiervan is het voorkomen 

van groei van legionellabacteriën in waterinstallaties van Joris Zorg en het voorkomen of 

beperken van blootstelling aan betreffende legionellabacteriën van de gebruikers van 

(drink)waterinstallaties binnen Joris Zorg. Wij hebben verschillende preventieve en curatieve 

maatregelen tot onze beschikking om het risico op een uitbraak te beheersen. Concrete 

voorbeelden van periodieke preventieve maatregelen zijn temperatuurmetingen, 

monstername, spoelen van (weinig gebruikte) tappunten en/of onderhoud van boilers. In 

het geval van een normoverschrijding kunnen diverse beheersmaatregelen worden 

uitgevoerd, oplopend in zwaarte. 

AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht (AVG). De 

AVG heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om 

personen te beschermen en duidelijke richtlijnen te scheppen voor organisaties die 

persoonlijke gegevens verwerken. De AVG waarborgt dat persoonlijke gegevens zorgvuldig 

worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. In 

2018 is er een Privacy Quickscan uitgevoerd. Aan de hand van o.a. de Quickscan is er een 

Privacy Compliance Rapportage opgesteld, waarna geïmplementeerd. Hiermee wordt 

voldaan aan de wetgeving en regelmatig wordt gekeken of er nog wijzigingen nodig zijn ook 

bij implementatie van nieuwe projecten. 

IPC 

Joris Zorg heeft een infectiepreventie commissie (IPC) met als doel het voorkomen en 

vermijden van besmettingen en infecties in de locaties van Joris Zorg. In de IPC neemt onder 

andere een infectie deskundige van de GGD plaats. De commissie komt vier keer per jaar bij 

elkaar, de infectie deskundige houdt jaarlijks een interne audit (op één of twee locaties), de 

commissie zorgt dat de protocollen op het gebied van hygiëne up-to-date zijn en 

ondersteunt de aandachtfunctionarissen hygiëne bij hun taak.  


