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• Het nieuwe beoordelen 
• Klantenmiddag 8 maart 2012 
• Een klant aan het woord 
• Even voorstellen ……. 
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Werken in een professionele organisatie vraagt 
enerzijds om ruimte voor ontwikkeling en 
maatwerk en anderzijds om kaders, die zorgen 
voor professionele bandbreedte, overzicht, 
verantwoording en support. Een passend 
kwaliteitssysteem heeft aandacht voor deze 
beide kanten van de medaille. 
 
Van beoordelaars van CIIO mag U hetzelfde 
verwachten. Kwaliteitssystemen en audits uit de 
vorige eeuw legden de nadruk vooral op structuur 
en procedures. Het ging om procesbeheersing, 
risico’s identificeren en achteraf terug! blikken 
ofwel om ‘in control’ zijn. Professionals voelen 
zich echter door deze control!kant ingeperkt en 
niet uitgedaagd. Pas wanneer de verbinding 
tussen hun professionaliteit en de ontwikkelkant 
van kwaliteit gelegd wordt, voelen zij zich 
aangesproken op hun eigen kunst en kunde. 
Als dat gebeurt zijn professionals letterlijk en 
figuurlijk aanspreekbaar. Daardoor geïnspireerd 
willen ze zich wel degelijk verantwoorden voor 
keuzes en resultaten. 
 
De CIIO Maatstaf gaat daarom uit van het leren 
van elkaar als professionals, het benutten van 
kansen en mogelijk! heden, het op weg zijn naar 
een wenkend perspectief. Een benadering die 
goed past bij onze doelgroep, de professionele 
kennisintensieve dienstverlening. Werkend vanuit 
een ontwikkelvisie waarin reflecteren, 
inspireren, mobiliseren en waarderen centraal  
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staan, heeft CIIO de door bureaucratie overladen 
check!beoordelingen achter zich gelaten om zich 
te kunnen concentreren op haar kerntaak: het 
leveren van een essentiële bijdrage aan de 
kwaliteitsverbetering van haar klanten, door 
middel van ‘het nieuwe beoordelen’. 
 
Van > Naar 
Oordelen > Interveniëren 
Procedure > Effect 
Overlegstructuur > Multidisciplinaire 

samenwerking 
Hoe het is > Hoe het ontwikkelt 
Stellen > Vragen stellen 
Momentopname > Continu leren 
Dichttimmeren > Bandbreedte vaststellen 
Structuren > Regelruimte 
Terugkijken > Vooruitkijken 
Corrigeren > Innoveren 
Beoordelen > Waarderen 
Proces > Resultaat 
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Op 8 maart jl. vond voor de 
4e keer een CIIO-
kennismiddag plaats. 32 
deelnemers bogen zich over 
het onderwerp ‘De Directiebeoordeling’. Het 
meest lastige, maar ook meest interessante 
onderdeel van de CIIO-Maatstaf. Wat we met de 
kennismiddag beoogden was het aanreiken van 
manieren om de directiebeoordeling echt 
toegevoegde waarde voor de organisatie te laten 
leveren. Elke organisatie heeft zijn eigen 
ambities, speerpunten, doelstellingen, is 
onderdeel van een specifiek speelveld. Omdat de 
directiebeoordeling hiermee verweven is, heeft 
dit consequenties voor de manier waarop de 
directiebeoordeling ingericht wordt. 
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We hebben een aantal vragen geformuleerd om 
te komen tot een goede directiebeoordeling: 
• We hebben het over de effectiviteit van het 

kwaliteitssysteem. Hoe ziet voor jullie een 
kwaliteitssysteem eruit?  

• Welke output wil je uit de directie-
beoordeling krijgen? Op welke vragen zoek je 
antwoorden, wat zou toegevoegde waarde 
kunnen leveren?  

• Welke gegevens heb je nodig om deze vragen 
te kunnen beantwoorden?  

• Wanneer duidelijk is welke vragen je wilt 
beantwoorden en welke gegevens uit welke 
bronnen je daarvoor gaat gebruiken:  
o Wie ga je hier nu bij betrekken? 
o Welke voorwaarden moeten aanwezig 

zijn om een analyse goed te laten 
verlopen?  

 
Verder zijn voorbeelden van ‘goede conclusies’ 
besproken. Daarbij werd duidelijk dat het van 
belang is dat de organisatie een oordeel geeft 
over de resultaten (waar zijn we tevreden over, 
waar maken we ons zorgen over), aangeeft wat 
de consequenties daarvan zijn (wat willen we 
veranderen) en 
doelstellingen 
voor volgend jaar 
formuleert 
(wanneer zijn we 
volgend jaar wel 
tevreden?) 
 
Uit de evaluatie bleek dat de bijeenkomst voor 
sommigen veel duidelijk had gemaakt: ‘Nu 
begrijp ik wat er van ons verwacht wordt, ik heb 
echt zin gekregen in de volgende 
directiebeoordeling’, anderen zagen nog 
problemen op hun pad: ‘Alles goed en wel, maar 
hoe krijg ik mijn directeur mee in deze 
gedachtegang?’ 
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Al met al een interessante kennismiddag, waar 
deelnemers met veel enthousiasme aan hebben 
bijgedragen. Het onderwerp directiebeoordeling 
blijft een lastig maar inspirerend thema, waar we 
nog wel vaker op zullen terugkomen. 
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“CIIO is ons door onze toenmalige financieel 
directeur aanbevolen” vertelt Vincenza Spijker 
van de Opvoedpoli. “Het kennismakingsgesprek 
maakte direct duidelijk dat we een gelijke visie 
op kwaliteit en de rol van een 
kwaliteitsmanagementsysteem hadden. De 
kwaliteit van zorg staat centraal, niet het 
managementsysteem.” Andere sterke punten die 
Vincenza en haar college Dieneke van der Meij 
over CIIO noemen zijn het meedenken zonder de 
onafhankelijkheid en kritische toetsing te 
verliezen, de prettige manier van gesprekken 
voeren en de goede bereikbaarheid en snelle 
reacties. 
 
De Opvoedpoli is een 
snel groeiende 
onderneming die 
werkt volgens de 
principes van 
celdeling van Eckart 
Wintzen. Inmiddels 
zijn er 12 
Opvoedpoli’s. 
Vincenza is directeur 
van de locaties 
Amsterdam Zuid-West en Amsterdam Centrum, 
Dieneke van de vestiging in Alkmaar. Beiden zijn 
ze grondleggers van het huidige 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opvoedpoli. 

“We zijn met ISO-certificering gestart omdat we 
de kwaliteit van onze dienstverlening willen 
borgen. Onze ervaringen met HKZ zijn minder 
positief, het remt het ondernemerschap en is 
omslachtig.” geeft Vincenza aan. 
Met de certificering wil de Opvoedpoli ook een 
krachtig signaal naar de omgeving afgeven, dat 
ze staat voor kwaliteit. En dat ze zich daar ook 
kritisch op durft te laten toetsen. 
Dieneke vertelt dat een slimme combinatie 
tussen locatie-specifieke en Opvoedpoli-brede 
werkwijzen is ontwikkeld die medewerkers 
faciliteert. “Waarbij we continue kritisch blijven 
volgen welke waarde bepaalde procedures 
toevoegen aan de klantvraag. Als dat te beperkt 
is, schaven we bij. We willen het systeem licht 
houden, voorkomen dat het ‘moeten’ wordt voor 
onze medewerkers. Dit is ook expliciet aan de 
orde geweest in onze directiebeoordeling, die we 
op een tweedaagse hebben uitgevoerd.” 
 
De Opvoedpoli is positief over de samenwerking 
met CIIO. Er wordt goed doorgevraagd, maar op 
een prettige manier. Medewerkers vonden het 
‘meevallen’ en gaven aan het prettig te vinden 
om over het werk te kunnen praten. “En we zijn 
er absoluut niet makkelijk van af gekomen, CIIO 
houdt ons goed scherp. De verbeterpunten die ze 
hebben aangegeven, hebben me zelfs een deel 
van mijn kerstvakantie gekost.” geeft Dieneke 
lachend aan. 
Tot slot geeft de Opvoedpoli nog een 
verbeterpunt aan CIIO mee: “Kijk goed naar 
vervanging bij ziekte. Door uitval van de lead-
auditor op het laatste moment kon één van de 
locatiebezoeken niet doorgaan. En dat vonden ze 
daar erg jammer, ze wilden heel graag laten zien 
wat ze deden.”.  
“En zo is deze partnerbeoordeling ook weer 
netjes uitgevoerd en vastgelegd.” glimlacht 
Vincenza als uitsmijter. 
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In deze vaste rubriek stellen 
CIIO-beoordelaars zich aan u 
voor. Dit keer maakt u kennis 
met Caroline van der Linde.  
Caroline is 48 jaar en woont 
in Ridderkerk. Behalve CIIO-
beoordelaar is zij mede-
eigenaar/oprichter van 
adviesbureau Adromi.  
 
“Ongelimiteerd nieuwsgierig zijn” vindt zij het 
allerleukste aan het uitvoeren van audits. “De 
kunst is wel om dat wat je met je professionele 
blik op tafel krijgt te vertalen naar 
verbetermogelijkheden voor de organisatie. 
Zonder in de rol van adviseur te stappen. De 
directie blijft te allen tijde aan het stuur!” 
 
De uitdaging voor Caroline ligt hierbij in het 
gezamenlijk op een hoger niveau komen. Klanten 
die uitdagen, kritisch zijn en niet alles voetstoots 
aannemen houden haar scherp……en kan zij ook 
scherp houden. Sowieso houdt Caroline meer van 
nieuwe dingen ontwikkelen en oppakken dan van 
afronden en continueren. “Ik onderken zeker de 
kracht en de noodzaak van goede borging en 
beheersing, maar mijn kwaliteiten liggen meer 
op het gebied van ondernemerschap en 
vernieuwen.” 
 
Het meest trots is ze wel op een compliment van 
een Investor in People-klant: “Door Caroline zijn 
we IiP pas echt gaan begrijpen en kunnen we er 
verder mee. En we hebben nog gelachen ook!”. 
Vooral ook dat laatste aspect vindt Caroline 
belangrijk: plezier maken.  
(
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Reeweg 146 
3343 AP Hendrik Ido Ambacht 
088-4446333 / info@ciio.nl 


