
Met CAPP maakt u compliance
eenvoudig, inzichtelijk en meetbaar

Voldoen aan wet- en regelgeving of eisen voor 
accreditaties is vaak een tijdrovend en ingewikkeld 
proces. Met CAPP Compliance maakt u dit proces 
inzichtelijk en meetbaar. Zo houdt u compliance in 
uw organisatie gemakkelijk beheersbaar en heeft u 
altijd inzicht in de kwaliteit van uw medewerkers.

Operationaliseer wet- en regelgeving
Operationaliseer de wet- en regelgeving voor uw 
medewerkers in vereisten: verplichtingen waaraan
medewerkers moeten voldoen met één of meerdere 
concrete leerinterventies die leiden tot bekwaamheid. 
Op basis van onze uitgebreide praktijkervaring 
adviseren onze consultants over de beste 
implementatie voor uw organisatie.

Ondersteun uw medewerkers
Medewerkers hebben met het toonaangevende 
Kwaliteitspaspoort® in CAPP LMS altijd realtime inzicht 
in hun eigen vereisten en kunnen hun bekwaamheid 
op verschillende manieren (klassikaal, praktijktoetsen, 
e-learningtoetsing) gemakkelijk in één keer aantonen.

Monitor compliance op elk niveau
CAPP Compliance biedt op verschillende niveaus 
inzicht in vereisten. Bijvoorbeeld per afdeling, 
groepering van afdelingen en/of functies, en de 
gehele organisatie. Voor individuele vereisten kan 
aanvullende informatie worden ingezien. Zo wordt 
intern monitoren en rapporteren voor accreditaties 
pas echt eenvoudig.
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Wat biedt het u en uw medewerkers?

CAPP is een product van www.defacto.nl/capp-compliance

Automatische toekenning & signalering
Ken automatisch vereisten toe aan mede-
werkers op basis van afdeling, functie en rol uit 
het HR-systeem of wijs deze toe op basis van 
een individueel profiel. De medewerker heeft 
met het Kwaliteitspaspoort® realtime inzicht 
in zijn eigen vereisten en krijgt automatisch 
bericht bij het verlopen ervan.

Realtime & historisch inzicht
Naast realtime monitoring, biedt de software 
inzicht in de historische compliance-informatie 
op verschillende niveaus.  
Rapporteer eenvoudig over de status voor  
intern én extern gebruik, zoals accreditaties. 
Ook is het mogelijk om compliance-informatie 
in te lezen uit andere systemen.

Centraal & decentraal beheer
Maak het beheer van vereisten schaalbaar 
door te kiezen voor decentraal beheer en 
maak bijvoorbeeld afdelingen of een kwaliteits- 
manager/-functionaris verantwoordelijk 
voor specifieke vereisten in uw organisatie. 
Vereisten kunnen gecategoriseerd en 
individueel opgeschort worden.

Delen met externe toepassingen
Met de Compliance API deelt u realtime de 
compliance status van medewerkers met 
externe toepassingen, zoals toegangscontrole, 
roostering/capaciteitsplanning of Business 
Intelligence. Inbegrepen bij CAPP Compliance.


