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1. Inleiding
In dit rapport zijn de resultaten van de audit beschreven. In onderstaande tabel staat de scope van
de audit, de levels, de naam van de practitioner, de datum van de audit, de locatie van de audit en de
naam van de audit vermeld.
Scope van de audit
Level(s)
Practitioner
Naam practitioner/auditee
Datum audit
Locatie van de audit
Naam auditor

<Welk specialisme is beoordeeld?>
1
<Lichaamswerker of Trainer>

2. Werkwijze
De audit is uitgevoerd zoals in de Auditprocedure is beschreven. De lichaamswerker is getoetst aan
de hand van de Auditcriteria. Het Auditreglement is op deze audit van toepassing. Zie Auditkader.

3. Conclusie overall
Oordeel

Van toepassing:
ja/nee

Beoordeling A: De practitioner voldoet in voldoende mate aan level 3. De
practitioner zorgt zelf voor opvolging van de aanbevelingen. Deze kunnen bij
hercertificering weer aan de orde komen.
Beoordeling B: De practitioner voldoet nog niet in voldoende mate aan level
3 en moet binnen zes weken bepaalde afwijkingen aantoonbaar opheffen.
Hierbij kan een controle-audit nodig zijn.
Beoordeling C: De practitioner voldoet niet. Eventuele audit is na een jaar
weer mogelijk.

4. Controle-audit en/of hercertificering
Datum controle-audit
Datum hercertificering (na 3 jaar)

5. Samenvatting van de aanbevelingen
Nr Afwijking Ernst van de afwijking Aanbeveling
1
2
3
4
5
▪
▪

Een afwijking is een waarneming, waarbij niet of deels aan een auditcriterium is voldaan. Ook
wel tekortkoming genoemd.
Ernst van de afwijking (H = Hoog, M = Medium, L = Laag).
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Bijlage A: Auditcriteria, waarnemingen, conclusies en aanbevelingen
<Instructies voor de auditor (verwijderen uit rapport aan de lichaamswerker):
• Auditcriterium: Norm waaraan de lichaamswerker moet voldoen.
• Waarneming: Wat de auditor feitelijk heeft gezien. Zo objectief mogelijk. Dus geen indrukken.
• Conclusie: Mate waarin op basis van de waarneming wordt voldaan aan de norm. Mogelijke
tekst:
▪ Voldoet
▪ Voldoet deels
▪ Voldoet niet
▪ Onbekend
• Aanbeveling: Alleen als niet of deels wordt voldaan aan het auditcriterium. In gebiedende wijs.>
A = Dit criterium wordt op afstand beoordeeld, voordat certificering en registratie plaatsvindt.
B = Dit criterium wordt bij de audit beoordeeld: auditcriterium.
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Level 1: Lichaamswerker
Nr

Modules en criteria

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling

1A

Module 1A: Scope, transparantie en
consistentie van de dienstverlening

1

De lichaamswerker beschikt over een
website.

X

2

Op de website staat het e-mailadres van
de lichaamswerker.

X

3

Op de website van de lichaamswerker of
een profiel worden de volgende vragen
beantwoord:
• Wat is het doel van de sessie?
• Welk specialisme wordt uitgevoerd en
welke kenmerkende handelingen
(beknopt), methoden of technieken
worden uitgevoerd?
• Waar wordt de cliënt wel/niet
aangeraakt?
• Waarmee raakt de lichaamswerker de
cliënt aan (hand-on, body-on, etc.)?
• Hoezeer en op welke wijze mag de
cliënt de lichaamswerker aanraken?
• Hoe en hoezeer is de cliënt en de
lichaamswerker gekleed tijdens de
sessie?
De cliënt moet vooraf kennis kunnen
nemen van het voorgaande.

X

4

Bij uitvoering van de dienst wordt niet
afgeweken van de eerder
gecommuniceerde dienst.

X

5

De lichaamswerker doet geen
gezondheidsclaims.

X

6

De sessie heeft niet als primair doel een
piekorgasme bij de cliënt op te wekken,
zoals bij prostitutie of regulier sekswerk
het geval is.

X

1B

Module 1B: Instemming van de cliënt
De lichaamswerker moet zich ervan
verzekeren, dat er sprake is van
vrijwilligheid bij de cliënt.

1

De lichaamswerker doet voorafgaand aan
de sessie een intake, waarin de punten die
in module 1A.3 staan vermeld, worden
besproken.

X

2

De cliënt kan elk moment de sessie
stoppen. Er wordt vooraf een stopteken
afgesproken (verbaal en/of non-verbaal).

X
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Nr

Modules en criteria

3

Na afloop van de sessie wordt nagegaan,
of de sessie volgens de afspraak is
verlopen en voldeed aan de verwachtingen
van de cliënt (evaluatie).

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling
X

Als de sessie tot doel heeft een psychisch,
seksuologisch of lichamelijk
gezondheidsprobleem op te lossen
(therapie), geldt bovendien het volgende:
4

De cliënt tekent vooraf een overeenkomst
waarin deze instemt met de sessie(s). De
overeenkomst vermeldt hetgeen in
module 1A.3 staat beschreven.

X

X

5

In de overeenkomst staat dat Nederlands
recht van toepassing is.

X

X

6

De cliënt heeft ruim de tijd om te zien
waar hij voor tekent (een half uur of
meer), voordat de sessie plaatsvindt.

7

Een voorbeeld of model van een dergelijke
overeenkomst is raadpleegbaar op de
website van de lichaamswerker.

X

8

Na afloop van de sessie wordt nagegaan,
of de sessie volgens de afspraak is
verlopen en voldeed aan de verwachtingen
van de cliënt (evaluatie). De cliënt tekent
de overeenkomst nogmaals.

X

X

X

Module 1C: Veiligheid en gezondheid van
de cliënt
1

De lichaamswerker verleent zijn diensten
niet bij risico van besmetting van de cliënt
door de lichaamswerker.

2

De lichaamswerker ziet er verzorgd uit en
is hygiënisch.

X

4

De praktijkruimte is:
a. opgeruimd en schoon,
b. adequaat ingericht, passend bij de
sessie die wordt gegeven,
De cliënt kan een douche gebruiken (dit is
een pré).

X

4

Materialen zoals lakens, handdoeken, olie,
etc. zijn hygiënisch.

X

5

De lichaamswerker voorkomt elk risico van
gezondheidsschade bij de cliënt. De
mogelijkheid tot schade wordt vooraf
getoetst (contra-indicaties) door een
beknopte anamnese.

X

X
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Nr

Modules en criteria

6

De lichaamswerker doorkruist onder geen
enkele voorwaarde een eventuele
behandeling van de cliënt in de reguliere
gezondheidszorg.

7

De lichaamswerker brengt geen lichamelijk
letsel aan bij de client, ook niet als hij
erom vraagt.

8

De lichaamswerker vermijdt het risico dat
de client het gevoel krijgt misbruikt te zijn
(bijvoorbeeld door gebruik te maken van
gevoelens van verliefdheid van de client,
door niet voldoende afstand te nemen van
de client, door eigen behoeften te
bevredigen).

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling

1D Module 1D: Veiligheid en gezondheid van
de lichaamswerker
1

De lichaamswerker beoordeelt of de cliënt
voldoende hygiënisch is en kan op basis
daarvan de dienstverlening weigeren.

X

2

De lichaamswerker gaat na of de cliënt een
besmettelijke ziekte heeft door een
beknopte anamnese en laat de cliënt
hiervoor tekenen.

X

3

De lichaamswerker behoudt zich het recht
voor om de dienstverlening te weigeren of
te onderbreken zonder opgave van
redenen en informeert de cliënt over dit
recht

1
E

Module 1E: Competentie van de
lichaamswerker

1

De lichaamswerker heeft een cursus,
training of opleiding gevolgd die adequaat
is voor de dienst die hij verleent. Hij/zij kan
dit aantonen bijvoorbeeld door middel van
een diploma of opleidingscertificaat.

X

2

Of: De lichaamswerker heeft tenminste
twee jaar aantoonbare, professionele
ervaring met het uitvoeren van de dienst,
heeft tenminste 20 cliënten gehad
gedurende deze twee jaar, kan evaluaties
overleggen en heeft geen gegronde
klachten gehad.

X

3

De lichaamswerker voert het lichaamswerk
op deskundige wijze uit en hanteert
bepaalde methoden en technieken.

X

X
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Nr

Modules en criteria

4

De lichaamswerker verleent geen diensten
buiten zijn competentie. In dat geval
verwijst hij door naar andere
dienstverleners.

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling

Module 1F: Integriteit van de
lichaamswerker
1

De lichaamswerker heeft geen zedenen/of geweldsdelicten gepleegd en kan dit
aantonen door middel van een Verklaring
omtrent Gedrag: VOG-screeningsprofiel 45
en 60.

2

De lichaamswerkers gaat geen
persoonlijke, vriendschappelijke, intieme
relatie aan met de cliënt gedurende de
periode waarbinnen de dienstverlening
plaatsvindt, ook al komt het initiatief van
de cliënt. Ditzelfde geldt tot zes maanden
na de laatste sessie (afkoelperiode).
Uitzondering geldt voor surrogaat
partnership waarbinnen deze intieme
relatie een duidelijke functie heeft, maar
ook deze surrogaat relatie wordt
beëindigd direct na de laatste sessie.

3

De lichaamswerker verleent zijn diensten
niet aan familie, naaste kennissen en of
vrienden.

4

De lichaamswerker werkt niet vanuit de
bedoeling om zijn persoonlijke seksuele
verlangens en lusten op de cliënt te
projecteren of te bevredigen. Tijdens de
sessie staat alles in het teken van het
verlenen van een integere dienst aan de
cliënt.

X

Module 1G: Kennis van het wettelijk
kader van de lichaamswerker
De lichaamswerker kent van het wettelijk
kader waarbinnen hij werkt.
Relevante wetgeving in Nederland is:
1

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Als de dienst het karakter heeft van zorg, is
aansluiting bij een geschilleninstantie
verplicht.

X

2

Algemene verordening
gegevensbescherming. Voor de cliënt
moet duidelijk zijn hoe zijn
persoonsgegevens worden verwerkt en
hoe de cliënt inzage hierin kan krijgen.

X
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Nr

Modules en criteria

3

Wet BIG. Bepaalde handelingen zijn
voorbehouden aan met name genoemde
specialisten.

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling
X

In geval van seksuele handelingen:
4

Wetboek van Strafrecht. Strafbaar is als er
sprake is van maatschappelijke of
gezondheidszorg in combinatie met
seksuele handelingen (ontucht).

X

5

Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke
verordening. Seksuele handelingen tegen
betaling mogen alleen in een
seksinrichting of onder bepaalde
voorwaarden thuis plaatsvinden.

X

6

Deze laatste wetgeving kan worden
vervangen door de Wet regulering
sekswerk. In januari 2020 was dit nog een
concept wet. In deze wet wordt sekswerk
ook vergunningplichtig.

X

1H Module 1H: Correctheid financiële
afhandeling door de lichaamswerker
1

De lichaamswerker spreekt vooraf een
prijs af, al dan niet via een prijslijst, en
wijkt hier niet van af.

2

De cliënt ontvangt desgevraagd
onvertraagd een factuur van de
lichaamswerker.

X
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Level 1: Trainer
Nr

Modules en criteria

A

W1A

Module W1A: Scope, transparantie en
consistentie van de dienstverlening

1

De trainer beschikt over een website.

X

2

Op de website staat het e-mailadres
van de trainer.

X

3

Op de website van de trainer of een
profiel worden de volgende vragen
beantwoord:
• Wat is het doel van de workshop?
• Welk specialisme wordt uitgevoerd
en welke kenmerkende
handelingen (beknopt), methoden
of technieken zullen worden
uitgevoerd?
• Waar wordt de deelnemer wel/niet
aangeraakt?
• Waarmee raakt de trainer de
deelnemer aan (hand-on, body-on,
etc.)?
• Hoezeer en op welke wijze mag de
deelnemer de trainer en andere
deelnemers aanraken?
• Hoe en hoezeer is de deelnemer en
de trainer gekleed tijdens de
workshop?
De deelnemer moet vooraf kennis
kunnen nemen van het voorgaande.

X

4

Bij uitvoering van de dienst wordt niet
afgeweken van de eerder
gecommuniceerde dienst.

W1B

Module W1B: Instemming van de
deelnemer

B

Waarneming Conclusie Aanbeveling

X

De trainer moet zich ervan verzekeren,
dat er sprake is van vrijwilligheid bij de
deelnemer.
1

De trainer doet voorafgaand aan de
workshop een intake, waarin de
punten die in module 1A.3 staan
vermeld, worden besproken.

X

2

De deelnemer kan elk moment zijn
deelname aan de workshop stoppen. Er
wordt vooraf een stopteken
afgesproken (verbaal en/of nonverbaal).

X
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Nr

Modules en criteria

3

Na afloop van de workshop wordt
nagegaan, of de workshop volgens de
afspraak is verlopen en voldeed aan de
verwachtingen van de deelnemer
(evaluatie).

A

B

Waarneming Conclusie Aanbeveling

X

Als de workshop tot doel heeft een
psychisch, seksuologisch of lichamelijk
gezondheidsprobleem op te lossen
(therapie), geldt bovendien het
volgende:
4

De deelnemer tekent vooraf een
overeenkomst waarin deze instemt
met de workshop(s). De overeenkomst
vermeldt naar hetgeen module 1A.3
staat beschreven.

X

X

5

In de overeenkomst staat dat
Nederlands recht van toepassing is.

X

X

6

De deelnemer heeft ruim de tijd om te
zien waar hij voor tekent (een half uur
of meer), voordat de workshop
plaatsvindt.

7

Een voorbeeld of model van een
dergelijke overeenkomst is
raadpleegbaar op de website van de
trainer.

X

8

Na afloop van de workshop wordt
nagegaan, of de workshop volgens de
afspraak is verlopen en voldeed aan de
verwachtingen van de deelnemer
(evaluatie). De deelnemer tekent de
overeenkomst nogmaals.

X

W1C

Module W1C: Veiligheid en
gezondheid van de deelnemer

1

De trainer verleent zijn diensten niet bij
risico van besmetting van de
deelnemer door de trainer.

2

De trainer ziet er verzorgd uit en is
hygiënisch.

X

4

De workshopruimte is:
c. opgeruimd en schoon,
adequaat ingericht, passend bij de
workshop die wordt gegeven,

X

4

Materialen zoals lakens, handdoeken,
olie, etc. zijn hygiënisch.

X

X

X
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Nr

Modules en criteria

A

B

5

De trainer voorkomt elk risico van
gezondheidsschade bij de deelnemer.
De mogelijkheid tot schade wordt
vooraf getoetst (contra-indicaties) door
een beknopte anamnese of door vooraf
contra-indicaties aan de deelnemers te
communiceren.

X

X

6

De trainer doorkruist onder geen
enkele voorwaarde een eventuele
behandeling van de deelnemer in de
reguliere gezondheidszorg.

7

De trainer of deelnemers onderling
brengen geen lichamelijk letsel aan bij
de deelnemers, ook niet als erom
wordt gevraagd.

8

De trainer vermijdt het risico dat de
client het gevoel krijgt misbruikt te zijn
(bijvoorbeeld door gebruik te maken
van gevoelens van verliefdheid van de
client, door niet voldoende afstand te
nemen van de client, door eigen
behoeften te bevredigen).

Waarneming Conclusie Aanbeveling

W1D Module W1D: Veiligheid en
gezondheid van de trainer
1

De trainer beoordeelt of de
deelnemers voldoende hygiënisch zijn
en kan op basis daarvan de deelname
aan de workshop weigeren.

X

3

De trainer behoudt zich het recht voor
om de dienstverlening te weigeren of
te onderbreken zonder opgave van
redenen en informeert de deelnemer
over dit recht.

W1E

Module W1E: Competentie van de
trainer

1

De trainer heeft een cursus, training of
opleiding gevolgd die adequaat is voor
de dienst die hij verleent. Hij/zij kan dit
aantonen bijvoorbeeld door middel van
een diploma of opleidingscertificaat.

X

2

Of: De trainer heeft tenminste twee
jaar aantoonbare, professionele
ervaring met het uitvoeren van de
dienst, heeft tenminste 10 workshops
geleid gedurende deze twee jaar, kan
evaluaties overleggen en heeft geen
gegronde klachten gehad.

X

X
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Nr

Modules en criteria

3

De trainers voert de workshop op
deskundige wijze uit en past bepaalde
methoden en technieken toe.

W1F

Module W1F: Integriteit van de trainer

1

De trainer heeft geen zeden- en/of
geweldsdelicten gepleegd en kan dit
aantonen door middel van een
Verklaring omtrent Gedrag: VOGscreeningsprofiel 45 en 60.

2

De trainers gaat geen persoonlijke,
vriendschappelijke, intieme relatie aan
met de deelnemer gedurende de
periode waarbinnen de dienstverlening
plaatsvindt, ook al komt het initiatief
van de deelnemer. Ditzelfde geldt tot
zes maanden na de laatste workshop
(afkoelperiode). Uitzondering geldt
voor surrogaat partnership waarbinnen
deze intieme relatie een duidelijke
functie heeft, maar ook deze surrogaat
relatie wordt beëindigd direct na de
laatste workshop.

3

De trainer verleent zijn diensten niet
aan familie, naaste kennissen en of
vrienden.

4

De trainer werkt niet vanuit de
bedoeling om zijn persoonlijke seksuele
verlangens en lusten op de deelnemer
te projecteren of te bevredigen. Tijdens
de workshop staat alles in het teken
van het verlenen van een integere
dienst aan de deelnemer.

A

B

Waarneming Conclusie Aanbeveling

X

X

W1G Module W1G: Kennis van het wettelijk
kader van de trainer
De trainer kent van het wettelijk kader
waarbinnen hij werkt.
Relevante wetgeving in Nederland is:
1

Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg. Als de dienst het karakter heeft
van zorg, is aansluiting bij een
geschilleninstantie verplicht.

X

2

Algemene verordening
gegevensbescherming. Voor de
deelnemer moet duidelijk zijn hoe zijn
persoonsgegevens worden verwerkt en
hoe de deelnemer inzage hierin kan
krijgen.

X
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Nr

Modules en criteria

A

B

Waarneming Conclusie Aanbeveling

In geval van seksuele handelingen:
3

Wetboek van Strafrecht. Strafbaar is als
er sprake is van maatschappelijke of
gezondheidszorg in combinatie met
seksuele handelingen (ontucht).

X

5

Gemeentewet en de Algemene
Plaatselijke verordening. Seksuele
handelingen tegen betaling mogen
alleen in een seksinrichting of onder
bepaalde voorwaarden thuis
plaatsvinden.

X

6

Deze laatste wetgeving kan worden
vervangen door de Wet regulering
sekswerk. In januari 2020 was dit nog
een concept wet. In deze wet wordt
sekswerk ook vergunningplichtig.

X

W1H Module W1H: Correctheid financiële
afhandeling door de trainer
1

De trainer spreekt vooraf een prijs af,
al dan niet via een prijslijst, en wijkt
hier niet van af.

2

De deelnemer ontvangt desgevraagd
onvertraagd een factuur van de trainer.

W1J

Module W1J: Interactie tussen trainer
en deelnemers en deelnemers
onderling

1

De trainer bewaakt het welbevinden
van de deelnemers.

X

2

De trainer bewaakt de interactie tussen
deelnemers.

X

3

De trainer laat zich zo nodig assisteren
door assistenten.

X

4

De trainer of assistent corrigeert het
gedrag van deelnemers die zich niet
aan de spelregels houden of gedrag
vertonen dat niet als prettig wordt
ervaren door andere deelnemers.

X

5

De trainer of assistent vangt
deelnemers op die ‘buiten zichzelf’
geraken.

X

X
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Level 2: Losse modules
Nr
2A
1

Modules en criteria
A B Waarneming Conclusie Aanbeveling
Module 2A: Inschrijving KvK
De practitioner is met zijn bedrijf
X
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
2
De practitioner heeft zijn KvK-nummer
X
gepubliceerd op zijn website.
2B Module 2B: Algemene voorwaarden
1
De practitioner heeft algemene
X
voorwaarden geformuleerd waaronder hij
zijn diensten levert.
2
De practitioner heeft de algemene
X
voorwaarden gepubliceerd op zijn website.
2C Module 2C: Continue verbeteren en leren
van fouten
1
De practitioner evalueert de tevredenheid X X
van klant en registreert de feedback van
de klant.
2
De practitioner benut aantoonbaar de
X X
feedback van de klant om zijn diensten te
verbeteren.
3
De practitioner evalueert ook zelf zijn
X
dienstverlening en registreert eventuele
tekortkomingen.
4
De practitioner herstelt aantoonbaar zijn
X X
tekortkomingen waar mogelijk.
5
De practitioner gebruikt aantoonbaar zijn
X X
tekortkomingen om zijn dienstverlening te
verbeteren.
2D Module 2D: Gezondheid van de klant
1
De practitioner heeft de juiste inentingen
X
gehad zoals hepatitis B en indien nodig
hepatitis A, zodat de kans op besmetting
van de klant verkleind.
2
De practitioner gebruikt in voorkomende
X
gevallen beschermende kleding,
condooms of chirurgische handschoenen.
2
Module 2 E: Competentie van de
E
practitioner op MBO-niveau
1
De practitioner heeft aantoonbaar een
X
opleiding op MBO-niveau gevolgd van
tenminste één jaar die relevant is voor de
diensten die hij verleend.
2F Module 2F: Competentie van de
practitioner op HBO-niveau of hoger.
16

Nr
1

Modules en criteria
De practitioner heeft aantoonbaar een
opleiding op HBO- of universitair niveau
gevolgd van tenminste één jaar die
relevant is voor de diensten die hij
verleend.
2G Module 2G: Competentie van de
practitioner m.b.t. gezondheidsleer en
hygiëne
1
De practitioner heeft aantoonbaar een
opleiding op gevolgd op gebied van
gezondheidsleer en hygiëne.
2H Module 2H: Competentie van de
practitioner m.b.t. anatomie en fysiologie
1
De practitioner heeft aantoonbaar een
opleiding op gevolgd op gebied van
anatomie en fysiologie.
2I Module 2I: Competentie van de
practitioner m.b.t. pathologie
1
De practitioner heeft aantoonbaar een
opleiding op gevolgd op gebied van
pathologie voor zover relevant voor
lichaamswerk (ziektebeelden die contraindicaties zijn, immunologie,
geslachtsziekten, etc.).
2J Module 2J: Competentie van de
practitioner m.b.t. instemming
1
De practitioner heeft aantoonbaar een
opleiding op gevolgd op gebied van
instemming/consent (toestemming van de
client voor het verrichten van bepaalde zoals seksuele - handelingen).
2K Module 2K: Supervisie
1
De practitioner laat zijn sessies of
workshops op een geplande en
aantoonbare manier bewaken door een
supervisor. De practitioner bespreekt
daarbij met de supervisor de kwaliteit van
zijn/haar dienstverlening.
2L Module 2L: Intervisie
1
De practitioner laat zijn dienstverlening
regelmatig toetsen door collega’s in de
vorm van collegiale toetsing, visitatie,
audits. Hierbij kan ook aan klanten worden
gevraagd om feedback. Van deze
toetsingen is verslag gemaakt.

A B Waarneming Conclusie Aanbeveling
X

X

X

X

X

X

X
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