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Van 2011 naar 2012 
2011 was voor CIIO een goed jaar. 
We konden, net zoals vorige jaren, 
weer een aantal aansprekende 
nieuwe klanten verwelkomen. Wat 
we daarbij vooral belangrijk 
vinden is dat dit klanten zijn die certificatie niet 
uitsluitend zien als iets dat door de markt wordt 
afgedwongen, maar als iets van toegevoegde 
waarde voor de kwaliteit van hun 
dienstverlening. De tevredenheid van onze 
klanten is onverminderd hoog gebleven, net als 
voorgaande jaren boven de 4,5 op een 5 
puntsschaal.  
 
2011 was ook het jaar van ons eerste lustrum. Op 
31 mei hebben we dit, samen met klanten en 
andere relaties, gevierd met een mooie 
inhoudelijke conferentie. 
En we zijn in 2011 met veel enthousiasme blijven 

vernieuwen. Zo hebben we 
samen met een klant het 
'Keurmerk wijkzuster' 
opgezet en op basis daarvan 
aan het eind van het jaar 
nog een formele toetsing 
uitgevoerd. En ook niet 

onbelangrijk - we kregen van de Raad voor 
Accreditatie een nieuw accreditaat dat geldig is 
tot 2015.  
 
Redenen te over voor tevredenheid bij de 
mensen van CIIO. 
 

 
 
Maar ook redenen genoeg om in 2012 weer fris 
aan de slag te gaan. Er zijn nog steeds vele 
klanten, die prima bij CIIO zouden passen, waar 
wij nog geen beoordeling uitvoeren.  
Daarnaast zullen we er uiteraard voor zorgen dat 
de klanten die we bedienen tevreden blijven, of 
als dat even kan, nog tevredener worden. We 
gaan die tevredenheid in elk geval nog 
intensiever monitoren dan we voorheen deden. 
 
En we blijven werken aan vernieuwing, zo zullen 
we in 2012 een MVO toets gaan aanbieden in het 
verlengde van de andere beoordelingen die we 
uitvoeren.  

 
Ik wens onze klanten en samenwerkingspartners 
een prima 2012 toe. 
 
Boudewijn van Melle, directeur CIIO 

 
 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand!!. 
Op 8 maart 2012 organiseren 
wij weer een kennismiddag 
voor onze klanten. Wij 
hebben deze keer gekozen 
voor een onderwerp waar 
klanten regelmatig moeite 
mee hebben:  
De Directiebeoordeling.  
 
De bijeenkomst is bedoeld voor 
directievertegenwoordigers kwaliteit en 
kwaliteitsfunctionarissen.  
 
Vragen waar we samen op zullen ingaan zijn: 
- Waar gaat het eigenlijk om in een 

directiebeoordeling? Wat zijn de eisen in de 
Maatstaf? 

- Hoe zorg je ervoor dat de directiebeoordeling 
goede verbetermogelijkheden oplevert? 

- Hoe kun je de directiebeoordeling efficiënt 
laten verlopen? Wie betrek je erbij? 

- Wat vraagt de directiebeoordeling aan 
voorbereiding? 

- Hoe past de directiebeoordeling in de 
beleidscyclus? 

 
We oefenen zoveel mogelijk met concrete 
praktijkvoorbeelden, om antwoorden op deze 
vragen goed inzichtelijk te maken. Er zal veel 
ruimte zijn voor uitwisseling van ideeën en 
ervaringen met collega’s.  
 
De middag start om 14.30 uur en eindigt om 
18.00 uur met een borrel. De bijeenkomst vindt 
plaats in Antropia Cultuur- en Congrescentrum in 
Zeist. Heeft u interesse, dan kunt u zich 
aanmelden via info@ciio.nl. Er zijn aan deze 
bijeenkomst geen kosten verbonden. Wel is het 
aantal plekken beperkt, dus reageer snel! 
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Even voorstellen:  
Gerrit Corbijn van Willenswaard 
Gerrit Corbijn van Willenswaard is door zijn lange 
verbinding met CIIO (en 
voorgangers) bij menig 
klant al een bekend 
gezicht. Toch stelt Gerrit 
zich in deze vanaf nu 
terugkerende rubriek eens 
beter voor: wie is hij, wat 
drijft hem en waar krijgt 
hij energie van? 
 
Gerrit is 55 jaar en woont in Groningen. MVO 
brengt Gerrit vandaar uit al 25 jaar in de 
praktijk, door met trein en fiets zijn klanten te 
bezoeken. “Dit geeft me ook de tijd & ruimte om 
goed op mijn onderzoeken te reflecteren”, geeft 
Gerrit als extra voordeel mee. 
 
De passie voor certificeringswerkzaamheden 
komt bij Gerrit voort uit twee drijfveren. 
“Allereerst ben ik erg nieuwsgierig naar waarom 
dingen goed gaan en waarom het soms wat 
stroever verloopt. Maar vooral vind ik het leuk 
om samen met klanten te werken aan de vragen 
die er toe doen.” Dit doet hij door ze, via de CIIO 
Maatstaf, een spiegel voor te houden waar 
kansen en risico’s liggen. “In feite voer ik het 
beoordelingsproces het liefst samen uit, waarbij 
ik vanzelfsprekend de eindregie en  
–verantwoordelijkheid heb. Maar door de klant 
in het auditproces mee te nemen, ook in de 
overwegingen en argumenten die tot het 
uiteindelijke oordeel leiden, krijgt een audit 
meer rendement.” 
 
Tot slot, waarom CIIO? “CIIO is een mooie 
professionele netwerkorganisatie, waar we op 
basis van inhoud en kwaliteiten met elkaar 
samenwerken.” 

 
“CIIO versterkt de kracht die er al is” 
“CIIO is ons door een kennis die bij een andere 
door CIIO-gecertificeerd bureau werkt 
aanbevolen” vertelt Evelien Schipper van Van 
Vieren. “Pas later kwamen we er achter dat CIIO 
preferred supplier van de ROA is.” Sterke punten 
die Evelien over CIIO aangeeft betreffen de focus 
op leren en verbeteren, de prettige manier van 
gesprekken voeren en de scherpte van de 
observaties. 
 
Van Vieren was voor haar certificering al 
continue bezig met professionalisering en 
kennisdeling. In het kader van het 
certificatietraject hebben ze opgeschreven wat 
er is en wat ze doen. En op enkele 
aandachtspunten, zoals het formaliseren en 
verder structureren van evaluatie van 
opdrachten, na bleek dat voldoende voor het ISO-
certificaat.  
“Prettig was dat CIIO een op dit vlak onervaren 
organisatie als Van Vieren meenam in dit traject 
van certificering, zonder daarbij overigens hun 
onafhankelijkheid en kritische blik te verliezen.”  
 
Evelien Schipper geeft aan dat het CIIO is gelukt 
om de kracht die al in de organisatie aanwezig 
was te versterken en te richten op verdere 
verbetering. “Ze hebben eenheid weten te 
brengen in onze kwaliteitsborging en de 

medewerkers 
bekrachtigd in 
hun trots op 
Van Vieren en 
hun werk. 
Cruciaal voor 
de toekomst is 
wel om scherp 
te blijven en 

ons tegen eventuele luiheid in bescherming te 
nemen”, sluit Evelien af.  

 
Presentatie rode lijnen bij ROA-bureaus 
CIIO is preferred supplier van de 
ROA. Meerdere bureaus die bij 
de ROA zijn aangesloten worden 
door CIIO gecertificeerd. 
 
Aan brancheorganisaties waarvan de aangesloten 
leden voor een aanzienlijk deel door ons 
gecertificeerd zijn, biedt CIIO een korting en ook 
een jaarlijkse presentatie van (geanonimiseerde) 
algemene conclusies uit de beoordelingen. In 
september 2011 heeft CIIO zo’n presentatie van 
‘rode lijnen bij ROA-adviesbureaus’ gegeven aan 
de ROA-bestuursleden. Een mooie toegevoegde 
waarde, bovenop de reguliere certificering!  
 
Wij hebben deze afspraken ook gemaakt met 
bijvoorbeeld de Halt-sector. Heeft 
u vanuit uw branche ook interesse 
in deze aanpak, neem dan contact 
met ons op voor de mogelijkheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


