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Het kwaliteitsmanagementsysteem van: 
 

Skils B.V.  

 
 

Schipholweg 65, 2316 ZL Leiden, Nederland 

 

  

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

Geestelijke Gezondheidszorg versie 2015 
Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 
 
 
Met dit certificaat voldoet  
 
Skils B.V. 
 
eveneens aan de clausules van ISO 9001: 2015  

 

Goedkeuringsnummer: HKZ Certificatieschema - Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg – 0021386 

 
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: 

 

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met psychische klachten in relatie tot het werk. 

 
 



 
  

  
Certificaatnummer:  10376499 

 

Certificaataanhangsel 
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Vestigingen Activiteiten 

Skils B.V.  

Schipholweg 65, 2316 ZL Leiden,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Overschiestraat 184, 1062 XK Amsterdam, 

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Henri Faassdreef 312, 2492 JP Den Haag,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Delftseplein 30b, 3013 AA Rotterdam,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Dr. Paul Janssenweg 169, 5026 RH Tilburg,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Vivaldiplantsoen 200, 3533 JE Utrecht,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 
 

Skils B.V.  

Dr. van Deenweg 98, 8025 BJ Zwolle,  

Nederland 

HKZ Geestelijke Gez (2019)  

Het bieden van kortdurende behandeling aan cliënten met 
psychische klachten in relatie tot het werk. 

 

 

 

  
 

  

  

  

 


