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CIIO gaat aantal nieuwe normen toetsen 
Vanaf begin 2013 kunnen organisaties ook bij CIIO 
terecht voor een toets op de volgende nieuwe 
normen:  
 
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 
CIIO is één van de 
preferred suppliers 
voor het toetsen van 
de Kwaliteitsnorm 
Speciaal Onderwijs, 
die in 2011 is 
ontwikkeld door de 
sector zelf. De CIIO-‐
Maatstaf vormt de 
basis voor deze norm, aangepast aan de 
terminologie van het speciaal onderwijs. Zo wordt 
bijvoorbeeld gesproken over Ontwikkelperspectief 
per leerling, in plaats van Plan van Aanpak. Ook 
zijn brancheafspraken en kijkpunten vanuit het 
Inspectiekader toegevoegd aan de norm. Een 
toetsing op basis van de Kwaliteitsnorm Speciaal 
Onderwijs staat gelijk aan een toetsing op basis 
van ISO 9001-‐2008 en levert een ISO 9001-‐
certificaat op. De Kwaliteitsnorm is gratis te 
downloaden via www.lecso.nl. 
 
Keurmerk Ondersteuning Eigen Regievoering  
Ook voor de toetsing van het keurmerk 
Ondersteuning Eigen Regievoering (OER) is CIIO 
preferred supplier geworden. Het OER keurmerk 
is een kwaliteitsnorm voor vraagsturing in de 
zorg. De norm is tot nu tot vooral gebruikt  

 
in de sector 
Verzorging, 
Verpleging en 
Thuiszorg 
maar is 
bijvoorbeeld ook heel geschikt voor de 
gehandicaptensector. De basis van het OERmerk is 
het verlenen van zorg die de eigen regievoering 
van de cliënt zoveel mogelijk ondersteunt, op een 
plaats, tijd, met een persoon waar de cliënt 
keuzevrijheid in heeft. In het keurmerk worden 
eisen gesteld aan de wijze waarop de 
zorgverlener handelt in het gesprek/de relatie 
met de cliënt. Daarnaast stelt het keurmerk eisen 
aan de organisatie, die dit mogelijk moet maken 
(denk aan personeelsplanning, ICT, etc.)  
Meer informatie over het OER keurmerk is te 
vinden op www.OERmodel.nl.  
 
OVAL-‐kwaliteitseisen 
En tot slot is CIIO ook geselecteerd als één van de 
vier preferred suppliers die leden van OVAl op de 
OVAL-‐kwaliteitseisen mag toetsen. 
 
OVAL is de branchevereniging voor 
dienstverleners die actief zijn op het terrein van 
werk, loopbaan en vitaliteit en is medio 2012 
ontstaan uit het samengaan van de 
brancheverenigingen Boaborea en Nobol. 
Kwaliteit is een belangrijke pijler onder deze 
nieuwe branchevereniging. Daarom stelt de 
vereniging aan haar leden kwaliteitseisen, die 
kunnen worden samengevat in drie statements: 
 leden zorgen dat de medewerkers toegerust 

zijn en blijven voor hun taak 
 leden bieden toegevoegde waarde en 

communiceren helder over de 
werkzaamheden richting opdrachtgever en 
kandidaat 

 ieder lid meet klanttevredenheid en evalueert 
de resultaten 

 
De OVAL-‐kwaliteitseisen zijn gebaseerd op wat de 
markt op dit moment van leden eist en op wat de 
leden al aan kwaliteitssystemen hebben 
geïmplementeerd. Zie voor de kwaliteitseisen: 
www.oval.nl 

 
Interesse? 
Wilt u meer weten over deze normen, of hebt u 
interesse in een beoordeling door CIIO op basis 
van één van deze normen, neem dan contact op 
met Anouk Potjes, onze Officemanager 
(potjes@ciio.nl, 088-‐4446333). 
 
 
 

 
Met deze duidelijke uitspraak begint het 
interview met Helma Born, directeur van Procap. 
Procap verzorgt projectmanagement, advies, 
opleidingen en interim-‐management op het 

gebieden, 
gebouwen en verbindingen
ontwikkelingen vormen de kern van de 
werkzaamheden van Procap. En juist daar lag ook 
de trigger om Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) verder op te pakken. 
Natuurlijk, ook binnen de eigen bedrijfsvoering, 

zoals op het gebied van vervoersmanagement en 
middelenverbruik (energie, papier, catering), is 
winst behaald. De echte MVO-‐uitdaging lag 
binnen het primaire proces, binnen de 
ruimtelijke projecten waar we aan werken. 

http://www.lecso.nl/
http://www.oermodel.nl/
http://www.oval.nl/
mailto:potjes@ciio.nl
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Wat kun je daar voor verschil maken?

Dit heeft best wat tijd en moeite 
gekost. We hebben met ons team veel gesprekken 
hierover gevoerd, ook hebben we opdrachtgevers 
bevraagd op waar zij op letten. Belangrijk 
vonden wij de koppeling met onze waarden, ons 
team en onze werkwijze, en dus met ons huidige 
kwaliteitssysteem.
een jaar gele
met diverse maatregelen (zie kader), in het kader 

Dit past ook goed bij ons 

al snel aan de slag gaan en werkende weg de 
resultaten analyseren en indien nodig daarop 
bijsturen. Meer 
DCAP dan PDCA, 
eigenlijk
Helma. 
 
Helma geeft meerdere redenen om Procap op 

We vinden de 
reflectie waardevol, doen we de goede dingen? 

 
past dit bij ons: meten is weten en wees niet 
bang om jezelf de maat te laten nemen. 
Daarnaast willen we onze resultaten ook aan de 
buitenwereld kunnen laten zien. Niet alleen 
omdat we trots op onze prestaties zijn, maar ook 
omdat dat commercieel slim is.  
 
Maar waarom door CIIO, en niet door één van de 

Omdat wij 
ons MVO-‐beleid hebben geïntegreerd in ons door 
CIIO gecertificeerde kwaliteitssysteem, is 
toetsing door CIIO een logische keuze. Bovendien 
werkt de Maatstaf prettig, zowel de CIIO 
Maatstaf als de MVO Maatstaf. Het is een 
praktische vertaling die aansluit bij wat wij 
doen. Op deze wijze lukt het om MVO te laten 
aansluiten bij dat wat voor ons en onze 
opdrachtgevers er toe doet en waar we goed in 

 
zijn. Medewerkers zijn zo snel intrinsiek 
gemotiveerd om mee te denken en doen.  
 
Helma ziet nog wel uitdagingen. Zo zijn veel 
opdrachtgevers, die zich bij Procap met name in 
de (semi-‐)publieke sector bevinden, in haar ogen 

Het levert extra 
punten op bij centrale inkoopafdelingen, maar de 
werkelijke opdrachtgever kijkt verder. Die zoekt 

onze activiteiten.
waarde toe en kun je je daar dus ook op 
onderscheiden? Eén 
van de vragen waar 
Helma graag eens 
met een aantal 

-‐
over zou willen 
doordenken. Wie 
voelt zich geroepen? 
CIIO wil dat gesprek 
graag faciliteren!  
 
Meer weten over de Maatstaf MVO van CIIO? Neem 
dan contact op met Anouk Potjes, onze 
Officemanager (potjes@ciio.nl, 088-‐4446333). 
 
 

Concrete opbrengsten Procap & MVO 
intern 
 Kleinere en zuinigere 

 
 Gebruik OV-‐kaart & 

OV-‐fiets medewerkers 
faciliteren. 

 Overschakelen op 
groene energie. 

 Cateringproducten inkopen in grotere 
verpakking. 

 Reisafstand als afwegingsaspect bij 
teamsamenstelling voor opdrachten. 

 

 
extern 
 Overdragen van kennis & kunde aan 

als wij weggaan 
is onze kennis van het project geborgd in de 
organisatie  

 Begeleiden opdrachtgevers o.b.v. 
waardemanagement: denken in functies (wat 
moet het doen?) in plaats te kiezen voor 
voorgeschreven oplossingen. Zo worden 
alternatieven gevonden met betere prestaties 
voor lagere kosten. 

 Tijdens de uitvoering van projecten zal de 
Procap-‐adviseur waar mogelijk en 
noodzakelijk: de ruimtelijke opgave herijken, 
zo hoog mogelijke ambities formuleren, 
zorgen dat alle relevante stakeholders 
meedoen, minstens één schaalniveau hoger 
kijken dan het plan, een combinatie maken 
tussen procesmanagement en 
projectbeheersing, betrouwbaar zijn, flexibel 
zijn en tempo maken. 

 Professionalisering organiseren rondom 
duurzaam aanbesteden. 

 Partners selecteren o.b.v. MVO-‐kennis & -‐
kunde. 

 
 
 
Klantendag 18 april 2013 
Noteert u hem alvast in de agenda, de voorjaars-‐
klantendag van CIIO. OP 18 april 2013 komt weer 
een deskundig gezelschap van beoordelaars en 
klanten samen om een inhoudelijk thema uit te 
diepen. 
 
U ontvangt nog een uitnodiging, maar reserveer 
alvast 18 april 2013 in de agenda! 

mailto:potjes@ciio.nl
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Wat levert ISO op? 
Een analyse van 42 studies (Bron: ISO Focus+/ 
SigmaOnline) 
 
Meer dan een miljoen organisaties in 178 landen 
hebben zich sinds 1987, toen ISO de eerste series 
van ISO 9001 werden gepubliceerd, gecertificeerd 
voor deze norm voor 
managementkwaliteitssystemen. Hebben zij 
hiervan de financiële vruchten kunnen plukken?  
 
Een onduidelijk beeld 
Ondanks het grote aantal wetenschappelijke 
studies over ISO 9001, blijft het beeld over de 
impact van deze norm op financiële prestaties 
van de organisatie onduidelijk. Er zijn studies die 
concluderen dat implementatie en certificatie 
leidt tot directe en positieve financiële 
resultaten, andere studies vonden geen 
significant effect.  
 
Om toch geldige conclusies te trekken over deze 
kwestie hebben Basak Manders en Henk J. de 
Vries (beide verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam) een meta-‐studie verricht 
over 42 onderzoeken die aantonen dat 
implementatie van ISO 9001 een impact heeft op 
de organisatie. Manders en de Vries keken naar de 
mate waarin de financiële efficiency van een 
organisatie verbeterde na ISO 9001-‐certificatie en 
of deze prestatie hoger is dan die van 
vergelijkbare, maar niet gecertificeerde 
organisaties. De gehanteerde indicatoren voor 
financiële prestaties zijn ROA (Return on Assets), 
omzet, investeringen, actief vermogen, winst en 
marktaandeel. 
 
Goede redenen om ISO 9001 te implementeren 
De analyse toont aan dat ISO 9001-‐certificatie de 
financiële prestaties doet toenemen en dat 
daarvoor vooral de toegenomen omzetten  

 
verantwoordelijk zijn. Dit komt onder meer 
omdat implementatie interne voordelen met zich 
mee kan brengen (hoewel over het algemeen niet 
meteen na certificatie). Belangrijk is ook dat de 
toename van de procesbeheersing, 
procesefficiency, kwaliteit en productiviteit een 
positief effect hebben op klanttevredenheid. Ook 
dat certificatie organisaties een 'uitstraling van 
kwaliteit' meegeeft, speelt een rol. 
 

 
 
Basak Manders won met haar scriptie: 'The 
financial impact of ISO 9000 certification: a 
meta-‐analysis' de scriptieprijs van het Nederlands 
Netwerk voor Kwaliteitsmanagement in mei 2012. 
 
 
 
Contact met CIIO 
Reeweg 146 
3343 AP Hendrik Ido Ambacht 
088-‐4446333 
info@ciio.nl 
www.ciio.nl 

 
Even voorstellen: Anouk Potjes 
In deze vaste rubriek 
stellen CIIO-‐
beoordelaars zich aan 
u voor. Dit keer 
maakt u kennis met 
Anouk Potjes.  
Anouk is 38 jaar en 
woont in Arnhem. 
 
Via glitterjurkjes 
(inkoopster in de 
modebranche) en 
kwaliteitsverbetering 
in de betonindustrie 
heeft Anouk als adviseur in het MKB en later in de 
zorg ervaring opgedaan. Het opzetten van 
kwaliteits-‐ en veiligheidsmanagementsystemen 
vormde daarbij de kern van haar werkzaamheden. 
Nu is ze dus werkzaam bij CIIO, als beoordelaar 
én als backbone van alle werkzaamheden, in de 
rol van officemanager. 
 
Mijn ervaring als beoordelaar helpt echt bij het 

werk van officemanager geeft Anouk aan. Ik 
weet waar ik op moet letten bij de diverse 
kwaliteitsborgingen die op het bordje van de 
officemanager liggen, bovendien kan ik andere 
beoordelaars sneller en beter ondersteunen.  
 
Het leuke van werken bij CIIO vindt Anouk de 
diversiteit en de flexibiliteit. De beoordelaars 
hebben een waaier aan achtergronden, leeftijden 
en karakters en daar weten we echt het beste uit 
te halen. Daarnaast maakt de flexibiliteit van 
onze netwerkorganisatie dat ik werk goed met 
privé kan combineren.  
Met passies als Zumba-‐docent en paardrijden én 
een druk gezinsleven komt die flexibiliteit goed 
van pas. 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref1665
http://www.sigmaonline.nl/module/home/default.aspx
http://www.nnk.nl/
http://www.nnk.nl/
mailto:info@ciio.nl
http://www.ciio.nl/
http://www.ciio.nl/getdoc/5a60c335-0151-4725-9c17-79dbf702506c/Test-(20).aspx

