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Inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met 

klachtenfunctionaris en geschillencommissie. 

 

 

 

SoloPartners B.V. 

 

M. van Schaik 

Initiatiefnemer SoloPartners 

 
adres: Malpad 1 telefoon: 085-2010140 KvK: 55.68.36.22 
 5347 HJ Oss email: info@solopartners.nl bank: NL94 INGB 0653 0048 50 

 

www.SoloPartners.nl 

104894

vrijdag 10 februari 2017

zondag 31 december 2017

De Grenswaker

Irene Hadjidakis - van Schagen

25 oktober 1959

SoloPartners kwaliteitspakket

Controleer de geldigheid van dit certificaat op https://leden.solopartners.nl/lid/104894



Legitimatie
Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen.  Ieder-
een met de Nederlandse nationaliteit kan zich identificeren met een geldig Nederlands 
paspoort, een geldig rijbewijs, identiteitskaart of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie 
AM).  Niet-Nederlanders die permanent in Nederland wonen identificeren zich met een 
geldig buitenlands paspoort (binnen EU) of met een geldig Nederlands vreemdelingen 
document  / verblijfsdocument (buiten EU) 

Bij het ingaan van het SoloPartners lidmaatschap zijn de bewijzen die in dit portfolio zijn 
toegevoegd gecontroleerd op geldigheid.







Curriculum Vitae
Het bijgevoegde Curriculum Vitae bevat alle relevante persoonlijke gegevens van de 

zorgverlener, een overzicht van de behaalde diploma’s, gevolgde bij- en nascholing 

(indien van toepassing) en een overzicht van de werkervaring die al is opgedaan. 
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CURRICULUM VITAE 

Personalia  

Naam, voornaam : Hadjidakis -van Schagen, Irene Jacoba 
Roepnaam  : Irene 
Adres  : Daguerrestraat 179, 2561 TS,  Den Haag 
Telefoonnummer : 070-3604510 
Geboortedatum : 25-10-1959 
Geboorteplaats : Rijswijk (Z-H) 
Nationaliteit  : Nederlandse 
Burgerlijke staat : Gehuwd 
Rijbewijs : B/D met beperking 
E-mailadres : irenevans@hetnet.nl 

Werkervaring 

1978-1982: werken als Leerling Verpleegkundige in het Ziekenhuis (NEBO, Scheveningen) 
1984-1985: werken als Verpleegkundige (Uitzendbureaus) 
1985-1987: Staflid in Mas Caraus, therapeutische gemeenschap voor randgroepjongeren 

in de   Pyreneeën. 
1987-1989: werken als Verpleegkundige (Uitzendbureaus). 
1989-1994: werken als disc -jockey/bartender in 'De Tempel', Dansgelegenheid in Den 

Haag. 
2006- 2012: Verpleegkundige in de wijk, Duindorp Meavita/HWW-zorg 
2012 – heden: Meewerkend Teamleider op een PG afdeling in verpleeghuis Houtwijk, 

HWW-zorg 

Opleidingen 

1972-1978: Gymnasium β (Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk) 
1978-1982: A - Verpleging ( NEBO - Ziekenhuis, Den Haag) 

BIG registratie nummer: 19061843330 
1982-1984: Propedeuse filosofie + Opleiding Groepsdynamica ( Universiteit Leiden) 

1993-1994: Opleiding Reïncarnatietherapie (Stichting Reïncarnatietherapie Nederland) 
1999    : Basiscursus Terminale Thuiszorg 
2000    : Basiscursus geweldloze conflictoplossing 

2001-2003: Voortgang studie wijsbegeerte ( Universiteit Leiden) 

2004     : Conflict resolution and peace education cursus (Universiteit Leiden) 
2007    : Cursus zorgcoördinatie 
2007    : Scholing Palliatieve Terminale Zorg voor verpleegkundigen (VvOV (IKW)) 
2008     : Cursus Complementaire Interventies, Mondriaan 
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2008    : Cursus Therapeutic Touch, van Praag instituut 
2009     : Congres: Rondom de Dood, (Elsevier gezondheidszorg evenementen) 

2011 en 13 : Bijscholing VP handelingen i.v.m. BIG registratie (ID College) 
2013 en 14: Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) 
2012 en 14: Bijscholing Til en Transfercursus (HWW) 

2014    : Workshop Omgaan met Agressie in de Zorg       : 
2016  :   Opleiding tot Rouwvrouw 
2017, april:  Verdiepingsdag Rouwvrouwen  

Overige activiteiten en vrijwilligerswerk 

1994-heden:  Secretaris penningmeester van Kerkgenootschap in Den Haag 
1995     : Nederlandse les aan allochtonen 
1996-2001 : SOS -hulptelefoon, later vertrouwenslijn; eerst als telefoonmedewerker, later 

als acteur voor de training. 
1998-2000 : Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Den Haag 
1999-2001 : Vrijwilligerswerk voor The Hague Appeal for Peace, internationale 

burgervredesconferentie, en vanaf daar doorgaande verbondenheid aan het 
VN Decennium voor de opbouw van een Cultuur van Vrede en 
Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld  

2000-2004: Vrijwilligerswerk Global Campaign for Peace Education 
2001-2005: Werkgroep Vredeseducatie van het Nederlands Platform Vredescultuur 
2004-2006: Redactielid Tijschrift voor Vredesopvoeding, uitgave van Pedagogen voor de 

Vrede. 
2005-2007: Vrijwillige terminale thuiszorg; ook werkzaam in hospice 
2005-2011 : Europees secretariaat IDA/CEFLURIS, NGO die zich vanuit het Amazone 

regenwoud inzet voor behoud van het regenwoud, en sociale ecologische 
ontwikkeling van diens bewoners. 

Talenkennis 

Nederlands, Engels, Duits, Portugees/Braziliaans 



Diploma’s
Een goede opleiding is noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen.

Bij het ingaan van het SoloPartners lidmaatschap zijn de originele diploma(s) waarvan 
een kopie in dit portfolio is toegevoegd, gecontroleerd. 





De geëxamineerde heeft ten overstaan van de commissie de 

volgende belofte afgelegd: 

Ik beloof dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefe

ning van het beroep van verpleegkundige als geheim is toever

trouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen 

of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. 

Handtekening van de geëxamineerde: 

G.H.I. model 103 · 008286F 







BIG-registratie
Verpleegkundigen en verloskundigen kunnen zich registreren in het BIG-register. 

Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 

Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, voert het BIG register. 

Het register kunt u raadplegen op www.bigregister.nl

U kunt in het BIG-register zoeken op naam of op BIG-nummer. 

Iedere verpleegkundige/verloskundige heeft een uniek persoonsgebonden BIG-

nummer. 









Kamer van Koophandel
Iedere ondernemer is verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel.  Ook zelfstandige zorgverleners kennen die verplichting. Het bevordert 
de rechtszekerheid bij het maken van afspraken. 

In het handelsregister geeft nauwkeurige en actuele informatie over een onderneming:

1. De omvang van de onderneming
2. Adresgegevens, met telefoonnummer, emailadres en correspondentieadres
3. De privé adressen van de eigenaar van de onderneming, vennoot, bestuurder,
 commissaris of gevolmachtigde van de onderneming
4. Gegevens van eventuele nevenvestigingen
5. Gegevens van de curator in geval van een faillissement
6. Andere ondernemingen op hetzelfde adres

Het handelsregister is te raadplegen op www.kvk.nl  





Verklaring Omtrent het Gedrag
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag 

in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of 

functie in de samenleving. Justis (screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie) screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft de 

VOG's af.

Leden van SoloPartners overleggen iedere 2 jaar een nieuwe verklaring en bevestigen 

daarmee dat hun gedrag geen probleem vormt bij het uitoefenen van hun beroep.







SoloPartners verklaart bij deze dat:

Mw. Irene Hadjidakis - van Schagen

Geboortedatum: 25 oktober 1959
Geboorteplaats: Rijswijk (Z-H)
BIG-registratie: 19061843330

met succes heeft deelgenomen aan:

Omgaan met wetgeving en zorgfinanciering

Docent: Barie Hartsuiker
Datum: vrijdag 9 juni 2017
Studiebelasting: 7

Behandelde onderwerpen:

Inhoudelijke behandeling van de meest voorkomende wet- en regelgeving
van WLZ, WMO, Jeugdzorg en ZVW

Inhoudelijke aspecten van financieringsstromen ZIN, PGB, VPT, MPT, Eigen bijdrage

Het aanvragen van indicaties vanuit de WLZ, WMO, Jeugdzorg en ZVW

adres: Malpad 1 telefoon: 085-2010140 KvK: 55.68.36.22
www.SoloPartners.nl

  5347 HJ Oss email: info@solopartners.nl bank: NL94 INGB 0653 0048 50











AGB-Code 
AGB-Code : 91010415 
Zorgverlener : IJ HADJIDAKIS-VAN SCHAGEN 
Zorgsoort : Verpleegkundigen 
Status AGB-code 
registratie: 

Actief 

Datum bevoegd: 13-5-2004 
Datum aanvang 
registratie: 

1-1-2016 

  
Basisgegevens 
Zorgpartij type : Zorgverlener 
Naam : IJ HADJIDAKIS-VAN SCHAGEN 
Openbaarheid 
gegevens :  

Openbaar 

Status :  Actief 
Voorletters : IJ 
Voorvoegsel 
Geboortenaam : 

VAN 

Geboortenaam : SCHAGEN 
Voorvoegsel 
achternaam : 

 

Achternaam : HADJIDAKIS-VAN SCHAGEN 
  
Adresgegevens 
Soort adres Adres Provincie Land Datum 

aanvan
g 

Datu
m 
einde 

Correspondentieadr
es 

Daguerrestraat 179  
2561TS 'S-
GRAVENHAGE 

Zuid-
Holland  

NEDERLAN
D 

1-1-
2016 

 

 

  
Communicatiegegevens 
Type Ten behoeve 

van 
Gegeven Datum 

aanvang 
Datum 
einde 

E-mail Algemeen irene@de-grenswaker.nl 1-1-2016 
 

Telefoonnummer Algemeen 06-82482924 1-1-2016 
 

Webadres Algemeen http://www.de-grenswaker.nl 1-1-2016 
 

 

  
Erkenningen 
Erkenningtype Naam verlener Status Referentie Datum aanvang Datum einde 
Register RIBIZ Actief 19061843330 1-1-2016 

 
 

  
Kwalificaties 
Code 
kwalificatie 

Omschrijving kwalificatie Datum aanvang 
kwalificatie 

Datum einde 
kwalificatie 

9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB 1-1-2016 
 

 

mailto:irene@de-grenswaker.nl
http://www.de-grenswaker.nl/


  
 



SoloPartners
SoloPartners is dé belangenbehartiger voor zelfstandige zorgverleners en wij zien  het 
als onze taak zorgverleners te ondersteunen op zorginhoudelijk gebied én als onderne-
mer, zodat zij zo professioneel en efficiënt mogelijk hun beroep kunnen uitoefenen.
 
Zorginhoudelijk
Leden van SoloPartners worden zorginhoudelijk ondersteund door:
�� +HW�EHVFKLNEDDU�VWHOOHQ�YDQ�]RUJ�SURWRFROOHQ��PRGHO�RYHUHHQNRPVWHQ�HQ�
 algemene voorwaarden
�� +HW�VDPHQVWHOOHQ�YDQ�GLW�SRUWIROLR
�� +HW�JHYHQ�YDQ�LQIRUPDWLH�RYHU�ZHW��HQ�UHJHOJHYLQJ�LQ�GH�]RUJ
�� %HULFKWJHYLQJ�RYHU�SROLWLHNH�RQGHUZHUSHQ��ZDDURQGHU�GH�RQWZLNNHOLQJHQ�ELQQHQ�
� GH�$:%=��:02�HQ�KHW�3*%
 
Voor de zorgondernemer
Leden van SoloPartners worden ondersteund en up-to-date geinformeerd over oa.:
�� 5HOHYDQWH�LQIRUPDWLH�YDQ�.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO
�� (LVHQ�HQ�UHJHOV�YDQ�GH�EHODVWLQJGLHQVW
�� 9$5�ZXR�YHUNODULQJ
�� .ZDOLWHLWVNHXUPHUN
 
 
Klachtencommissie
=RUJYHUOHQHUV�NXQQHQ�]LFK�DDQVOXLWHQ�ELM�GH�6ROR3DUWQHUV�NODFKWHQFRPPLVVLH�
 
Belangen
SoloPartners bundelt de krachten van zelfstandige zorgverleners en vraagt om 
DDQGDFKW�LQ�'HQ�+DDJ�
We zijn steeds goed op de hoogte van de laatste politieke ontwikkelingen,  er zijn goede 
contacten met ministeries, zorgverzekeraars en zorgkantoren.  
Door met één stem te praten luistert de politiek.
 
0HHU�LQIRUPDWLH�RS�ZZZ�VRORSDUWQHUV�QO
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