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Complimenten krijgen is kicken  

Dit noemt Ellen Eggenhuizen, zakelijk manager 
van het Instituut voor Taalonderzoek en 
Taalonderwijs Amsterdam (ITTA), als één van de 
positieve kanten aan de terugkoppeling en 

Daarin besteden jullie 
expliciet aandacht aan positieve feedback, dat 
wordt nogal eens vergeten.  
 
Kwaliteitszorg bij ITTA 
Zowel interne als externe factoren hebben ITTA 
aangezet een kwaliteitsbeleid te formaliseren 
richting een ISO-‐certificering. Steeds meer 
klanten vroegen in offertetrajecten om 
(onafhankelijke) onderbouwing van de 
kwaliteitsstandaarden van het instituut, 
bovendien waren diverse concurrenten 
gecertificeerd. Even belangrijk was de intrinsieke 
motivatie, richting een professionelere 
organisatie. In de enigszins anarchistische 
omgeving van de Universiteit van Amsterdam was 

We willen 
een betrouwbare partner zijn, die altijd doet 
wat afgesproken is.

Dat was binnen het instituut niet altijd 
gemeengoed. Het werken met en aan een 
kwaliteitssysteem helpt ons daarbij, het houdt 
ons scherp.  
 
Op dit moment hebben we een systeem dat bij 

ons past, maar dat is wel met vallen en opstaan 
 ITTA had eerst een handboek 

ontwikkeld gebaseerd op de norm, niet op basis  

 
 
van hun eigen processen, strategie en beleid. 
Met behulp van kritische externe ondersteuning, 
eigen ervaringen en waardevolle sparringssessies 
met de directie van een zusterinstituut dat ook 
in een certificeringstraject zat is uiteindelijk het 

Dit is 
veel meer des ITTA , zo hebben we geen 

aan bij onze cultuur en werkwijzen.  
Niet dat dit nu perfect is, zegt Ellen er direct 

Dat is ook het mooie van een frisse 
blik van buiten, je wordt gestimuleerd verder te 
verbeteren en professionaliseren.  
 
Keuze voor en meerwaarde van CIIO 
Eén van de redenen van ITTA om over te stappen 
naar CIIO was de frequente wisseling van externe 

Ook 
merken we dat de gesprekken echte, open 
gesprekken zijn; er worden geen afvinklijstjes 
afgelopen. Dit hoorde ik ook terug van 
medewerkers, die best opzagen tegen de externe 
audit na een eerdere meer technocratische 
ervaring. De CIIO-‐auditoren weten, in de korte 
tijd dat ze aanwezig zijn, een compleet en 
herkenbaar beeld van onze organisatie te 
vormen. Ze geven complimenten, maar weten 
ook de vinger op de zere plek te leggen. Dit 
gebeurt op een plezierige, persoonlijke manier. 
 
Ellen geeft tot slot nog een verbetersuggestie 
mee. Wat ik bij de vorige certificeerder sterk 
vond, waren de klantendagen. Daar zou ik bij 
CIIO graag meer van gezien. Ik was bij de 
jubileumbijeenkomst eind mei en dat smaakt 
naar meer.  
Deze vraag naar uitwisseling van kennis en 
ervaring nemen wij natuurlijk graag mee! 

 
 
Heraccreditatieonderzoek CIIO 
Afgelopen juni heeft CIIO haar eerste 
heraccredtatieonderzoek gehad. CIIO staat, net 
als alle certificerende instellingen, onder 
toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
Beoordelaars van de Raad voeren elk jaar een 
onderzoek uit bij CIIO, ongeveer net zoals CIIO 
dat doet bij haar klanten.  
 
Een accreditaat is vier jaar geldig, na die vier 
jaar is er een extra grondig onderzoek nodig om 
je formeel 'certificerende instelling' te blijven 
noemen. Het lijkt op certificeren, maar op een 
paar punten is het toch anders.  
 
Zo is een 'witness' onderdeel van elk onderzoek; 
de beoordelaar van de Raad gaat met één van de 
CIIO beoordelaars mee en beoordeelt zijn of haar 
prestatie. Dit jaar was Marco Weda aan de beurt; 
een dag lang werd zijn audit bij Procap 
gadegeslagen.  
De beoordeling van de Raad gebeurt heel 
intensief; voor elke fte van CIIO ruimt de Raad 
meer dan 2 dagen onderzoek in.  
 
Een ander interessant verschil is, dat er maar één 
Raad voor Accreditatie is in Nederland. Als je in 
Nederland een accreditaat wil halen voor 
certificatiewerkzaamheden, kom je vanzelf 
terecht bij de Raad. 
 
Het resultaat van zo'n beoordeling van de Raad 
lijkt op een beoordeling van CIIO: een paar 
complimenten ('uitstekend opgezet systeem van 
beoordelaarkwalificaties) en een paar 
kanttekeningen. Na het oplossen hiervan krijgt 
CIIO een nieuw accreditaat, tot de volgende 
heraccreditatie in 2015. 
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Samen successen vieren 
Bijna 60 deelnemers gingen op 31 mei tijdens de 
jubileumbijeenkomst met elkaar in gesprek over 

haar 
relaties, waar ook CIIO zelf van kon genieten. 
 
Manon Ruijters begeleidde de bijeenkomst aan 
de hand van haar visie op leren en ontwikkelen 
(zie figuur hiernaast) en lichtte daarbij de door 
haar gehanteerde leervoorkeuren toe: 
1. Kunst afkijken: wat werkt? Meeliften, 

overnemen, leren in het echte leven, druk is 
oké. 

2. Participeren: dialoog, met anderen leren, 
samen iets uitzoeken, elkaar vertrouwen, 
collectief betekenis geven. 

3. Kennis verwerven: objectieve kennis, 
kennisoverdracht, leren van experts, 
doelgerichtheid. 

4. Oefenen: kritische reflectie, veiligheid, 
mentoring, expliciet leren, oefenen. 

5. Ontdekken: in het diepe springen, 
nieuwsgierigheid, toeval, creativiteit, 
zelfsturing. 

 
Bart van Rosmalen wisselde dit af met muzikale 

en, uit de 
Griekse oudheid en hedendaagse (kwaliteits-‐) 
managementtheorieën. 
 
De interactie tussen de deelnemers onderling en 
met de begeleiders leverde nieuwe inzichten en 
inspiratie op om de queeste aan te gaan en 
kwelling te voorkomen.  
 
NB: De sheets inclusief toelichting op de 
leervoorkeuren staan op de website, onder 

 
 

 

 
Contact met CIIO 
CIIO is bereikbaar via 088-‐4446333 en 
info@ciio.nl. Daarnaast kunt u op LinkedIn vragen 
stellen en kennis delen in de groep CIIO. 
 
Het postadres van CIIO is: 
CIIO 
Reeweg 146 
3343 AP Hendrik Ido Ambacht  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: In bloei trekken .....  
(lectorale rede Manon C.P. Ruijters) 
 

http://www.ciio.nl/Nieuws/Jubileumbijeenkomst-31-mei-2011,-Geldmuseum-Utrech.aspx
mailto:info@ciio.nl

