
Ontwikkeld en gecontroleerd door Diversey® en Diversey Consulting™ experts 

Het Diversey Shield-keurmerk - Maak zichtbaar 
dat u werkt volgens de laatste COVID-19 regels! 

Het Diversey Shield is een keurmerk dat aan uw gasten, bezoekers, maar ook medewerkers het vertrouwen geeft 
dat het bedrijf er alles aan doet om zo veilig en COVID-19 proof te werken. Met het Diversey Shield programma 
zorgen wij ervoor dat u volgens de laatste richtlijnen van de WHO, CDC, eDCD en EASA en dat het personeel 
een goede opleiding krijgt om met de juiste middelen te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Dit allemaal met de 
ondersteuning van de Diversey experts.

Lees meer op: https://diversey.nl/nl/diversey-shield-program



Diversey Professional Diversey Consulting

Content Content
Schoonmaak audit gericht op reiniging en 
desinfectie

• Zijn de volledige COVID-19 en non-
COVID-19 oplossingen in gebruik

• Zijn de verbeterde reinigings- en 
desinfectie protocollen in gebruik 
(methode, frequentie, contacttijd, 
verdunningssnelheid, touchpoints)

• Zijn er voldoende ondersteunende 
materialen aanwezig (wandkaarten, 
instructiekaarten, methode kaarten)

• Zijn de medewerkers getraind in 
reiniging en persoonlijke hygiëne 
(Diversey kan hierin ondersteunen 
met de hygiëne academy)

COVID-19 SAFETY AUDIT

• Is er een reinigings- en 
desinfectieplan van kracht (product 
onafhankelijk)

• Een check op hand- en persoonlijke 
hygiëne, de 1,5 meter regel, service 
met zo min mogelijk contact, 
gezondheid van het personeel, 
PBM, communicatie naar het 
personeel en de klanten, opleiding 
van het personeel, etc. 

• Het eigen Covid-19 Safety plan van 
het bedrijf kan ge-audit worden 
of Diversey Consulting kan een 
klant specifieke Covid-19 protocol 
ontwikkelen

Food Safety Management System audit

• In naleving van alle vereiste 
voedselveiligheidsrichtlijnen op het 
gebied van voedselproductie en 
-service

• Afgestemd op de lokale HACCP-
procedures en wetgeving. 
Publicatie op de NVWA 
inspectielijst. 

• Het eigen Food Safety 
Management System van het 
bedrijf kan ge-audit worden of 
Diversey Consulting kan een klant 
specifieke FSMS ontwikkelen

Hoe werkt het? Hoe werkt het?
Audit wordt uitgevoerd door een 
Diversey vertegenwoordiger

• Minimaal twee audits per jaar

• Minimale score om het Shield-
keurmerk te behalen is 90%

• Shield-keurmerk is een jaar geldig 
en kan offline (sticker) en online te 
gebruiken

• Audit is gratis, twv € 250,-

Audit wordt uitgevoerd door een Diversey 
Consulting expert

• Minimaal één audit per jaar

• Minimale score omhet Shield-
keurmerk te behalen is 95% 
inclusief actieplan

• Shield-keurmerk is een jaar geldig 
en kan offline (sticker) en online te 
gebruiken

Audit wordt uitgevoerd door een Diversey 
Consulting expert

• Behalen van Food Safety audit met 
een groene score, inclusief correct 
afronden van een actieplan

• Shield-keurmerk is een jaar geldig 
en kan offline (sticker) en online te 
gebruiken 
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De voordelen van Diversey Shield-keurmerk:

Minimaliseer de impact van COVID-10 op uw organisatie

✓ Maak aan uw gasten/klanten/bezoekers zichtbaar dat 
uw locatie een veilige omgeving is om te winkelen, te eten 
en/of te overnachten.

✓ Leef de regels van de lokale autoriteiten na en maak dit 
zichtbaar. 

✓ Creëer een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.

✓Werk met geregistreerde desinfectanten die ook in de 
medische sector gebruikt worden.


