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>>> Overgang Maatstaf 2016  
Onderstaand overzicht bevat de selectie van de geheel nieuwe eisen uit de Maatstaf 2016 en de eisen waarbij extra of andere accenten zijn gelegd, 
inclusief een korte toelichting. De complete set van eisen inclusief leidende principes en nadere toelichtingen staan in de CIIO Maatstaf 2016 (1609). 
Organisaties kunnen deze lijst meenemen in de voorbereiding op het overgangsonderzoek naar de nieuwe Maatstaf 2016.  
Voor een nadere duiding van de nieuwe Maatstaf op hoofdlijnen, zie de Maatstaf-toelichting van CIIO van mei 2017. 
 

Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Koers-Oriëntatie  
Nieuwe eis • Een omgevingsanalyse uitvoeren en daarbij de relevante interne 

en externe factoren vaststellen, monitoren en evalueren 
Welke interne en externe factoren, actoren en ontwikkelingen zijn van 
belang  

Nieuwe eis • De belanghebbenden vaststellen die relevant zijn voor de 
organisatie en bepalen wat hun eisen en wensen zijn en dit 
monitoren en evalueren 

Wat vinden de belangrijkste interne en externe stakeholders en hoe 
wordt dit gevolgd 

Extra accent • De wet- en regelgeving vaststellen die relevant is voor de 
organisatie en bepalen hoe die bijgehouden en toegepast 
wordt in de organisatie 

Concretere eisen om te (kunnen) voldoen aan relevante wet- en 
regelgeving zijn specifiek benoemd 

Nieuwe eis • De kansen en risico’s vaststellen die voortkomen uit 
uitgevoerde analyses en bepalen wat de consequenties hiervan 
zijn voor de organisatie en haar ambities en diensten, 
vervolgens de kansen benutten en de risico’s afdekken 

Kansen en risico´s analyseren en vertalen naar de organisatie en 
managementsysteem. Ook focus op kansen naast de risico´s  

   
Koers-Leiderschap  
Extra accent • de leiding demonstreert eigenaarschap van de organisatie en 

zet de koers uit 
Leiderschap is een nieuwe term. Voorbeeldgedrag is belangrijk. 

Extra accent • Missie, visie en strategie formuleren en uitdragen, rekening 
houdend met belanghebbenden, waarden en cultuur van de 
organisatie 

Nadruk op uitdragen van de geformuleerde missie, visie en strategie  

Ander accent • Ervoor zorgen dat de competenties, die nodig zijn voor de 
realisatie van beleid en plannen beschikbaar zijn  

Focusverschuiving van capaciteit naar competenties  

Extra accent • Er voor zorgen dat beleid en plannen consistent en relevant zijn, 
gebaseerd op het maatstafonderdeel Oriëntatie  

Link naar de analyses uit Koers-Oriëntatie aangebracht 

   
Koers- Vernieuwing  
Ander accent • De leiding zorgt voor beheerste ontwikkeling en invoering van 

nieuwe diensten in lijn met de ambities van de organisatie 
Betreft nu alleen nieuwe diensten en een beheerste invoering daarvan is 
toegevoegd. Interne verbeteringen zijn onderdeel van Resultaten-
Maatregelen 
 

Ander accent • Een proces vaststellen voor (…….) van nieuwe dienstverlening  Iets explicieter verwoord 
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Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Organisatie-Inrichting  
Extra accent • Voor elke rol en functie binnen (het managementsysteem van) 

de organisatie vaststellen wat taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn en welke competenties hiervoor nodig zijn 

Dit was alleen per functie, nu ook voor de rollen (zoals projectleider, 
mentor, kwaliteitsfunctionaris ed.) Tevens zijn de benodigde 
competenties toegevoegd 

Extra accent • Doelgericht intern en extern communiceren en overleggen; 
vaststellen wie waartoe wanneer waarover en hoe met wie 
communiceert 

Externe communicatie met belanghebbenden is toegevoegd. Ook 
specifiek vaststellen van deze communicatie 

   
Organisatie-Managementsysteem  
Ander accent • Uit het maatstafonderdeel Oriëntatie volgen scope en 

processen van het managementsysteem 
Bij bepaling/herijking managementsysteem meerdere invalshoeken 
meenemen, zoals uitkomsten analyses en kansen en risico´s.  

Ander accent • Uit het maatstafonderdeel Oriëntatie volgt de wijze waarop de 
processen ingericht, geborgd, onderhouden en verbeterd worden 

Inrichting procesmanagement hangt af van analyses (omgeving, 
belanghebbenden) en kansen en risico´s  

Ander accent • Gedocumenteerde informatie vastleggen voor zover dat nodig is Minder verplichte documentatie, het hangt meer af van de analyses en 
kansen en risico´s. Zie wel bijlage Maatstaf voor verplichte documentatie 

Extra accent • Verantwoordelijkheid van de leiding tonen voor en 
betrokkenheid bij de opzet, inrichting, implementatie, 
verbetering en effectiviteit van het managementsysteem 

De hele leiding, in plaats van één vertegenwoordiger, is verantwoordelijk 
en betrokken  

Extra accent • Passende afspraken maken voor opstellen, goedkeuren, 
bijhouden, evalueren, beveiligen, distribueren, archiveren, 
wijzigen, verbeteren en vernietigen van gedocumenteerde 
informatie 

Extra facetten van beheer van documentatie specifiek benoemd 

   
Organisatie-Infrastructuur  
Extra eis • De benodigde werkomgeving (zowel maatschappelijk, 

psychologisch als fysiek) vaststellen 
Betreft ook het niet fysieke deel van de werkplek en omgeving; 
bijvoorbeeld omgangsvormen, sociale veiligheid, werkbelasting ed. 

Extra accent • De benodigde infrastructuur en werkomgeving beschikbaar 
stellen en zorgen voor inzet op de beoogde wijze 

Er voor zorgen dat medewerkers de hulpmiddelen op de juiste manier 
gebruiken. Bijv. door training, coaching, instructies ed. 
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Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Kernprocessen-Overeenkomst  
Extra accent • Beheren van relaties met (mogelijke) klanten en daarbij niet 

meer beloven dan waargemaakt kan worden 
Eerlijke en transparante marketing en overeenkomsten die ook haalbaar 
zijn 

Ander accent • De benodigde infrastructuur, capaciteit en competenties 
bepalen en vaststellen of deze beschikbaar zijn 

Benodigd i.p.v. aanwezig, dus kan ook leiden tot extra werving, inhuur 
en/of aankopen. Competenties in plaats van deskundigheid (bredere 
insteek)  

   
Kernprocessen-Uitvoering  
Extra accent • Een met de klant en/of relevante belanghebbende afgestemde 

aanpak vastleggen en volgen 
Afstemming aanpak kan ook met  relevante belanghebbenden  nodig zijn 

Extra accent • Voorkomen van klachten, kritische signalen, (on)geplande 
afwijkingen en incidenten in de uitvoering; indien deze zich 
toch voordoen de te nemen maatregelen met de klant en 
andere belanghebbenden afstemmen, de maatregelen 
realiseren, de effectiviteit beoordelen en dit vastleggen 

Geplande afwijkingen (wijzigingen) en incidenten toegevoegd. Verder ook 
gericht op het voorkomen ervan (risicomanagement) en bredere 
afstemming dan alleen met klant 

   
Kernprocessen-Afronding  
Extra accent • De uitvoering aantoonbaar beëindigen wanneer aan de 

overeengekomen afspraken voldaan is, of wanneer met de klant 
of andere relevante belanghebbende overeenstemming bereikt 
is over beëindiging 

Aantoonbare beëindiging is  nadrukkelijk benoemd. Betrof in Maatstaf 
2009 alleen het maken van afspraken hierover 
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Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Mensen-Selectie  
Extra accent • Een passende overeenkomst afsluiten met nieuwe medewerkers Afspraken tussen organisatie en medewerkers via passende overeenkomst 

expliciteren 
   
Mensen-Ontwikkeling  
Extra accent • Nieuwe mensen en mensen met een nieuwe rol of functie 

doeltreffend inwerken, ook in opzet en werking van het 
managementsysteem 

Inwerken breder getrokken dan alleen nieuwe medewerkers, ook bij 
aanvaarden nieuwe functie of rol 

Nieuwe eis • De benodigde kennis vaststellen om de koers te realiseren, 
mensen toegang verlenen tot deze kennis 

Kennismanagement als eis toegevoegd 

Extra accent • Mensen bewust maken van het belang en hun bijdrage aan het 
managementsysteem, en het belang van hanteren van de 7 
principes van kwaliteitsmanagement en het systeem en de 
gevolgen van het niet-volgen daarvan 

Meer nadruk en aandacht gevraagd voor de bewustmaking rondom het 
managementsysteem 

   
Mensen-Evaluatie Geen nieuwe eisen of accenten 
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Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Partners-Samenwerking  
Ander accent • De belanghebbende klanten informeren over de rol van keten- 

en samenwerkingspartners 
Ketenpartners als specifieke soort partners benoemd 

Extra accent • Doel, reikwijdte, wederzijdse inbreng, vereiste competenties, 
overleg en wijze van evaluatie van de samenwerking waar 
relevant overeenkomen en vastleggen 

Reikwijdte, vereiste competenties en overleg specifiek toegevoegd. Mate 
van vastlegging hangt af van relevantie 

   
Partners-Derden  
Ander accent • De organisatie zet derden in om de koers te realiseren Voor derden, die in het kernproces werken, zoals bijvoorbeeld 

freelancers en vrijwilligers, is een apart maatstafonderdeel gemaakt 
Extra accent • Doel, reikwijdte, competenties, inzet, overleg en wijze van 

evaluatie waar relevant met de in te zetten derde 
overeenkomen en vastleggen 

Reikwijdte, competenties, inzet en overleg specifiek toegevoegd. Mate 
van vastlegging hangt af van relevantie 

Extra accent • Voorzien in een doeltreffende introductie, ook in de relevante 
onderdelen van het managementsysteem 

Een passende introductie, ook in het managementsysteem, geldt ook voor 
derden die namens de organisatie optreden 

   
Partners-Leveranciers  
Extra accent • Waar relevant overeenkomen en vastleggen van de te leveren 

diensten en producten en de wijze van controleren, vrijgeven 
en evalueren 

Extra nadruk op het afspreken hoe de controle en vrijgave plaatsvindt. 
Dit kan bijvoorbeeld ook bij/met de leverancier gebeuren. Mate van 
vastlegging hangt af van relevantie  
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Wijziging Maatstaf 2016 Toelichting 
Resultaten-Toetsing  
Extra accent • Gegevens en evaluatie- en meetmethoden vaststellen en 

verzamelen die nodig zijn om de doeltreffendheid van het 
managementsysteem en de organisatie als geheel te kunnen 
beoordelen 

De methoden om de benodigde gegevens te verzamelen dienen te zijn 
vastgesteld  
 

Extra accent • Feedback van klanten, opdrachtgevers, medewerkers, partners 
en andere relevante belanghebbenden vaststellen en 
verzamelen 

Ook informatie van andere relevante belanghebbenden, zie Koers-
Oriëntatie, wordt betrokken. Feedback is breder dan 
tevredenheidsmetingen en betreft ook andere signalen, gegevens en 
informatie 

   
Resultaten-Reflectie  
Ander accent • Reflecteren op metingen, evaluaties en feedback uit de 

maatstafonderdelen Oriëntatie en Toetsing 
Naast de meta-reflectie in de directiebeoordeling is ook het kort-
cyclisch/continue reflecteren (leren) specifiek benoemd 

   
Resultaten-Maatregelen  
Extra accent • de leiding neemt passende maatregelen zonder onnodig uitstel 

om de resultaten en het managementsysteem te verbeteren 
Aandacht voor pro-activiteit in het nemen van maatregelen 

Ander accent • Verbeterkansen benutten die naar voren komen naar aanleiding 
van de maatstafonderdelen Oriëntatie, Toetsing en Reflectie 

Het continue verbeteren wat  nadrukkelijker zichtbaar gemaakt    

 


