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doel en opzet kerngroepwaardering
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kerngroepwaardering
• jaarlijks door kerngroep
• op basis van speerpunten
• analyse vanuit 6 

perspectieven
• verwijzend naar 

onderliggende informatie
• conclusie en input plan

plan en realisatie
• 2x per jaar door portefeuillehouders
• per portefeuille
• op basis van kpi’s
• analyse al of niet gehaald
• verwijzend naar onderliggende 

informatie
• conclusie en bijsturen

onderliggende informatie
• omzet, winst en kosten
• klanttevredenheid
• onderzoeksevaluaties
• casusregister
• kwalificaties voor elk schema
• partnerevaluatie
• etc.

Doel
§ Reflectie op ambities, acties en 

resultaten
§ Reflectie op kapitaal dat we hiertoe 

inzetten (mensen, middelen, 
methoden)

§ Waarderen wat goed gaat
§ Formuleren verbeteropties

Verantwoording
§ Onderliggende metingen, evaluaties 

en analyses (zie bijlage)
§ Portefeuilleplannen en -realisaties
§ Kerngroepbijeenkomsten



Onderbouwing

werken vanuit de bedoeling
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• KTO: cijfers ‘tevreden over geheel’ & 
‘jaargemiddelde’

• Onderzoeksevaluaties: ‘toegevoegde waarde’ 
in evaluatiegesprek voorafgaand aan VO & 
‘feedback van klant’

• Klanteninterviews website
• Hitrate, groei klanten (per schema), groei 

qua schema’s, financiële resultaten, 
• Portefeuilles Commercie en Kwaliteit

Wat we willen
• Focus op waarde(n)volle & -toevoegende onderzoeken door betrokken & deskundige buitenstaanders.

• Werken in/met schema’s waar voldoende substantiële branche-/marktvraag is en waar we bij voorkeur 
in de opzet/uitvoering ook interactie met brancheorganisaties hebben.

• Kiezen zoveel mogelijk voor ‘de andere insteek’, vanuit ‘het nieuwe beoordelen’.

Wat we zien & daarvan vinden

• Worden steeds meer gevonden op ontwikkelen van normschema’s en professionele reflectiemethoden 
door breed palet van met name maatschappelijke organisaties.

• Klanten waarderen onze bijdrage al jaren zeer hoog. Fluctuaties zijn zeer beperkt, klachten minimaal. 
In klanteninterviews wordt toegevoegde waarde CIIO benoemd in lijn met ambities.

• Klanten die niet bij CIIO-ambities passen nemen afscheid. Dit vinden we OK.

• Weten meer beoordelaars te binden vanuit onze leidende principes en breder pallet aan schema’s.

• Tevreden met de grote lijn, gezien klantenfeedback en kwantitatieve én vooral kwalitatieve groei.

• Zien verschil tussen klanten die we wel en niet leuk vinden. Op ‘niet-leuk-factoren’ kunnen we in 
offertetraject en in profilering (website, LinkedIn) scherper zijn. 

• Woorden geven (door klanten) aan toegevoegde waarde kan sterker, bij voorbereiding VO’s vragen we 
hier nog onvoldoende op door.



Onderbouwing

vakmanschap koesteren
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• KTO: cijfers ‘branchekennis’ en 
‘deskundigheid’ (en secundair: ‘ nakomen 
afspraken’ en ‘bereikbaarheid’)

• Onderzoeksevaluaties: voor- & natraject en 
uitvoering, incl. onderliggende reflectie

• Praktijktoetsen
• Professionaliseringsbijeenkomsten
• Portefeuille Mensen

Wat we willen
• Professionalisering en ontwikkeling van de beoordelaars op vlak van branchekennis, auditvaardigheden 

en formuleren van bevindingen.

• Voldoende teamleiders en beoordelaars, passend bij CIIO, er netto bij eind 2021.

• Teamleiders/beoordelaars meer ruimte bieden om regie te nemen in onze professionalisering en 
doorontwikkeling van (werkwijzen & organisatie) CIIO.

Wat we zien & daarvan vinden

• Professionaliseringsbijeenkomsten door Corona in digitale vorm. Opkomst hoger dan bij live-
bijeenkomsten. Teamuitje enige live-bijeenkomst. Daaruit blijkt wel dat live-ontmoeting belangrijk is.

• Voldoende nieuwe teamleiders en beoordelaars binnengekomen.

• Werving & selectie geëxpliciteerd/geprofessionaliseerd door portefeuille P. Meer regie vanuit 
portefeuille geeft betere sturing en zicht op voortgang.

• Naast korte kennisintensieve digitale professionaliseringsactiviteiten blijft elkaar ontmoeten van belang. 

• Schrijftraining voor teamleiders en in afgeslankte vorm voor beoordelaars is waardevol geweest, ook 
voor samenwerking. Aandacht voor scherp houden, opfrismomenten & instroom nieuwe beoordelaars.

• TL’s kunnen actiever bijdragen aan het (verder ontwikkelen van het) vakmanschap binnen CIIO. Nu nog 
wat passief. Concept van vakgroepen uitwerken en met TL’s bespreken.



Onderbouwing

ruimte zoeken binnen kaders
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• Handboek & Toolkit
• Werkwijzenoverzicht
• Risicoanalyses
• Interne audits
• RvA-onderzoeken
• Portefeuilles Organisatie, Financiën & IT en 

Kwaliteit

Wat we willen
• Onderzoeken uitvoeren die de klant verder helpen dan alleen een certificaat of keurmerk.

• Flexibiliteit in kaders, binnen RvA-schema’s zijn deze kaders strakker dan daarbuiten. 

• Eigen informatiebeveiliging op acceptabel peil, waarbij professionele ruimte niet teveel ingeperkt 
wordt.

Wat we zien & daarvan vinden
• Een minimaal niveau qua kaders is bepaald in werkwijzenoverzicht. Hier wordt actief aan gewerkt 

om dat te realiseren. Bij ene schema gaat dat harder/beter dan bij andere.

• Informatiebeveiliging versterkt, en continu onderwerp voor doorontwikkeling (bv. begin 2022 MFA 
doorvoeren op website & klantenregister).

• De Toolkit groeit, met het aantal/de verschillende schema’s. De kerngroep neemt hierbij een te 
centrale rol in, ruimte binnen kaders vraagt ook professionals in the lead.

• Blijft constante uitdaging om te zien welke kaders nodig zijn en waar ruimte mogelijk is. Gezien 
interne audits & RvA-feedback slagen we hier voldoende in. De interne & externe audits helpen ons 
scherp te blijven. Ook diversiteit in kerngroep en beoordelaars helpt om dialoog continue goed te 
voeren.

• Het (kwaliteits)managementsysteem voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van de CIIO-
onderzoeken voldoet. We signaleren tijdig en adequaat verbetermogelijkheden in werkwijzen en 
(kwaliteits)instrumenten en zetten deze om in effectieve verbeteringen. Ook blijven we voldoende 
scherp op enkele leidende principes van CIIO, in toenemende mate vanuit onze perspectieven op 
kwaliteit.



Onderbouwing

in samenhang versterken
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• PDCA-cyclus, portefeuille- & schema-plannen
• ICT-voorzieningen
• Externe communicatie, website, LinkedIn, 
• Portefeuilles Organisatie en Financiën & IT

Wat we willen
• Continuïteit van CIIO voor de klanten waarborgen, zowel qua kerngroep als qua beoordelaars en 

backoffice.

• Zichtbaar en toonaangevend zijn binnen domein van certificering van kennisintensieve 
dienstverleners.

• Optimaal gebruik van het netwerk (zowel qua personen als qua infrastructuur/ICT).

Wat we zien & daarvan vinden

• Kerngroep uitgebreid met Raymond. Alle portefeuilles voldoende bemens. Backoffice versterkt met 2e

persoon. Beoordelaars worden extern gevonden, (senior) TL’s moeten vooral intern doorgroeien. Dit 
kost meer doorlooptijd dan verwacht. 

• Versterking backoffice is succesvol, wel verdere ontwikkeling wenselijk (back-up, voldoende 
capaciteit). Portefeuille-paren werkt goed, geen wijziging nodig.

• Functioneel gebruik ICT-netwerk loopt goed. Hybride werken vindt nog beperkt plaats (zie Teams & 
Startpagina CIIO); MS365 nog niet optimaal gebruikt (planning, interne communicatie & projecten), 
governance (hoe gebruiken we het) kan sterker. Zelf oppakken.

• PDCA-cyclus loopt meestal wat achter (plannen in mrt, midterm in sept, resultaat in mrt) op gewenste 
jaarcyclus (plannen in dec, midterm in juni, resultaat in jan). 

• Profilering/externe communicatie in lijn met ‘de bedoeling’ versterkt: nieuwe website, nieuwe foto’s, 
professionele email-handtekening, gebruik LinkedIn. Doorpakken vraagt investering, is nu iets ‘erbij’.



Onderbouwing

zinvol samen werken
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• KTO: cijfers ‘klik klant-team’
• Klantenregister
• Onderzoeksevaluaties: feedback geven & 

ontvangen binnen team
• Partnerbeoordeling
• Portefeuilles Organisatie en Mensen

Wat we willen

• Op de (clustering van) schema’s meer als ‘subnetwerk’ gaan acteren (speciaal onderwijs, 
informatiebeveiliging, welzijn, zorg, …).

• Stakeholders werkveld betrekken als een kritische ontwikkel- & tegenspraakpartner.

• Meer samenwerken met klant (zonder onafhankelijke positie & eigenstandige verantwoordelijkheid 
voor toetsing te verliezen): andere gespreksthema’s/-vormen, meelopen interne auditoren, ….

• Partners aan ons binden die kernproces en construct CIIO goed begrijpen en vandaaruit 
ontwikkelingsgericht en flexibel kunnen samenwerken.

Wat we zien & daarvan vinden

• Minder live-bijeenkomsten afgelopen 2 jaar en meer verschillende schema’s: diverse beoordelaars die 
CIIO-collega’s en breder perspectief beperkt kennen. Professionaliseringsbijeenkomsten voor 
verbinding, tijdiger plannen. Per subnetwerk wel energie.

• Onderzoeksevaluaties zijn in de onderlinge feedback vaak redelijk positief. Is het gewoon goed, of 
zijn we te lief? Samenwerking met klant waarderen we zelf overwegend positief. Klanten scoren ‘klik 
klant-team’ in KTO wederom zeer hoog.

• Jaarlijkse partnerbeoordeling toont aan dat we de juiste partijen aan ons weten te binden. Bij ICT-
vernieuwing blijft het lastig. Dit levert geen risico’s op, maar kost wel geld.

• Op afstand auditen heeft aantal nadelen in zich gehad qua samenwerking met de klant in de audit. 
Echter ook positieve opbrengsten qua beter contact in voorbereiding/natraject en verschillende 
locaties bezoeken. 



Onderbouwing

leren reflecteren
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• Casusregister
• Instrumenten zoals onderzoeksevaluaties, 

KTO, directiebeoordeling, interne audit, 
RvA-onderzoeken, validatie-overleggen CB’s
en srTL’s, …

• Portefeuilleplannen (midterm & 
eindreflectie)

• Kerngroepbijeenkomsten
• Portefeuilles Organisatie en Kwaliteit

Wat we willen
• Andere manier vormgeven en uitvoeren van directiebeoordeling.

• Instrumenten KMS optimaliseren.

• Organisatie(vorm) CIIO/kerngroep toekomstproof maken.

Wat we zien & daarvan vinden
• We zijn ambitieus. Doelen per portefeuille worden steeds concreter. Ook schema’s vanaf eind 2021 

ingevoegd in de PDCA. Tijdigheid (wederom eind Q1 vastgesteld) & bijsturing (midterm sept) vragen 
aandacht. Balans zoeken tussen ‘vage stippen op de horizon’ en ‘spreadsheetmanagement’. 
Financiën goed & frequent in beeld.

• Organisatievorm en kerngroepsamenstelling regelmatig onderwerp van gesprek. Bewuste dialoog 
over toekomst, ook in financiële vorm. Duidelijke afspraken over in- & uitvoegen gemaakt. Volgende 
stap is TL’s er meer bij betrekken.

• Instrumenten KMS veelal nog uit pioniersfase. Meeste voldoen (zoals onderzoeksevaluatie, KTO, 
casusregister) en worden al werkende weg bijgesteld (bv extra onderwerpen onderzoeksevaluatie). 
Nieuw & waardevol zijn validatie-bijeenkomsten srTL’s en CB’s, 2x/jaar. 

• Directiebeoordeling gaf geen energie meer (ondanks ‘vinkje’ RvA). ‘Kerngroepwaardering’ is 
doorontwikkeling hiervan, kernvraag (Bevalt dit beter?) nog beantwoorden. Volgende keer analyse 
onderliggende informatie door portefeuilles/verschillende kerngroepleden.


