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De toenemende digitalisering en het ontstaan van 

techreuzen zoals Google en Amazon, waarbij wij ons 

verlaten op systemen die we niet meer zelf kunnen door-

gronden, maken ons als samenleving kwetsbaar. De inno-

vatie die erdoor mogelijk wordt, omarmen we aan de 

andere kant maar al te graag. Waar ligt de balans, of liever 

gezegd: waar zou de balans moeten liggen? Hoe kunnen wij 

erop (blijven) vertrouwen dat onze informatie en data niet  

misbruikt worden? Dat die vragen actueel zijn, blijkt ook 

uit de aandacht voor cybersecurity en uit de Algemene  

verordening gegevensbescherming.

Wij denken dat de wereld van conformiteitsbeoordeling  

en accreditatie, geholpen door normalisatie, daarbij een 

prominente rol kan spelen: het borgen van vertrouwen in 

systemen, producten, processen en diensten op basis van 

zich snel ontwikkelende normen. Het is een uitdaging 

waarbij wij als raad van toezicht de RvA graag met raad en 

daad terzijde staan. Dergelijke vormen van zelfregulering 

op basis van private normen kunnen een prima opstap zijn 

voor flexibele vormen van wetgeving: wetgeving die mee 

kan ademen met innovatie uit de praktijk. Die praktijk 

begint in de eerste plaats bij ondernemingen; of dat nu 

start-ups zijn of multinationals of iets daartussenin.

In de kennismakingsronde van Stef Blok, die begin 2018 

aantrad als voorzitter, langs verschillende belanghebben-

den bij het werk van de RvA is ons vertrouwen bevestigd 

dat de RvA gezien wordt als een gezaghebbende accredita-

tie-instelling, die op een onpar tijdige en onafhankelijke 

manier haar goede werk doet. Vanuit een raad van toezicht 

die het afgelopen jaar sterk is vernieuwd, helpen wij graag 

om die reputatie van de RvA uit te bouwen. Tegelijkertijd 

houden wij oog voor zaken zoals een efficiënte bedrijfsvoe-

ring, verdere digitalisering en het communiceren van de 

verdiensten van het systeem van geaccrediteerde confor-

miteitsbeoordelingen op basis van private (internationale) 

normen. Wij zijn ervan overtuigd dat de RvA daarmee een 

positieve bijdrage levert aan de positionering van het 

Nederlandse bedrijfsleven en aan het vertrouwen dat de 

samenleving kan hebben in zijn producten en diensten.

Voorwoord 
van de raad 
van toezicht
 

Met veel genoegen brengen wij dit verslag van 

de RvA en zijn activiteiten in 2017 onder uw 

aandacht. Het verslag hebben wij zelf met  

plezier gelezen, ook omdat het gekozen thema 

voor de interviews, innovatie en veiligheid, ons 

na aan het hart ligt. Het zijn onderwerpen waar 

de RvA voor zijn toekomstige werk naar zou 

moeten kijken en alert op moet zijn.
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Inleiding
 

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema 

innovatie en veiligheid. Waarom dit thema,  

hoor ik u denken. Aanleiding daarvoor is het 

internationaal vastgestelde thema van de  

Wereldaccreditatiedag (9 juni 2018):  

delivering a safer world met behulp van  

geaccrediteerde diensten. Door dit thema  

met ons adviespanel belanghebbenden te 

bespreken, kwamen wij op de koppeling  

met innovatie.

HOE TOON JE AAN DAT INNOVATIES 
VEILIG ZIJN?

Wij worden zo ongeveer dagelijks via allerlei media van 

informatie voorzien over veelal chip-/computergebaseerde 

innovaties, zoals blockchain, internet of things, kunstma-

tige intelligentie, big data, fintech, gaming enzovoort enzo-

voort. Aan de andere kant zien we in diezelfde media ook 

steeds meer artikelen verschijnen over de betrouwbaar-

heid van die innovaties: in hoeverre kan de samenleving 

ervan uitgaan dat ze veilig zijn? Begrippen als cybersecu

rity, gegevensbescherming, digitale identiteitscontrole,  

systeemrisico’s en privacy komen dan voorbij.

Voor het bedrijfsleven is het vaak niet eenvoudig om aan te 

tonen dat innovaties veilig zijn en terecht aanspraak maken 

op vertrouwen van de samenleving. Dat ligt niet alleen aan 

het bedrijfsleven, maar zeker ook aan de samenleving, die 

immers nog geen criteria (lees: normen) heeft ontwikkeld 

om de veiligheid aan te toetsen. Hoe kan het zo vertrouwde 

systeem van geaccrediteerde conformiteits beoordeling, dat 

bedrijven al een aantal decennia helpt om aan te tonen dat 

hun producten en diensten veilig en betrouwbaar zijn, 

hierop reageren? Dit systeem is gebouwd op metrologie, 

normalisatie en conformiteit, maar typerend voor innova-

tie is dat er meestal nog geen normen voor zijn. De samen-

leving moet er eerst mee aan de slag, en werkende weg uit-

vinden wat redelijke normen zouden zijn. Normen voor 

specifieke producten of diensten zullen dus altijd achter-

lopen bij wat in de markt al beschikbaar is.

Dat wil niet zeggen dat er niets mogelijk is. Integendeel. 

Bedrijven kunnen immers zelf hun verantwoordelijkheid 

nemen, uitleggen waar hun producten of diensten voor 

staan en hoe zij vaststellen of die claims worden waar-

gemaakt. Een onafhankelijke derde kan dan nog steeds 

beoordelen of zij dat op de juiste manier vaststellen. Dat 

kan de samenleving of de industriële afnemers van zo’n 

bedrijf vertrouwen geven. Soms kun je echter niet veel 

meer dan de methode, de manier van vaststellen, tegen het 

licht houden om te zien of die reproduceerbaar is en zou 

kunnen leiden tot het onderbouwen (valideren) van de 

geclaimde product- of proceseigenschappen. Die insteek 

zal met het toenemend chipgehalte van sensoren en ver-

werkingsapparatuur naar mijn mening aan populariteit 

winnen.
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Ons adviespanel organiseert eens in de twee jaar een 

conferentie voor zijn achterban: bedrijfsleven, weten-

schap, certificatie- en inspectie-instellingen, laborato-

ria en kalibratieorganisaties, en de overheid. In 2018 

doet het panel dat voor de tweede keer, op basis van 

het thema van dit verslag: innovatie en veiligheid.

In dit verslag gaan we in een viertal interviews vanuit heel 

verschillende invalshoeken in op het thema innovatie en 

veiligheid. Vooral om u en onszelf een idee te geven of, en 

zo ja hoe, geaccrediteerde conformiteitsbeoordeling kan 

innoveren om ook in de toekomst een relevante bijdrage te 

kunnen blijven leveren aan het vertrouwen van de samen-

leving in producten en diensten van het bedrijfsleven.

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKWIJZE 
VAN DE RVA

Naast het thema innovatie en veiligheid, dat in feite gaat 

over hoe wij ook in de toekomst onze naam eer aan kunnen 

doen door vertrouwen te schenken, realiseren wij ons dat 

vertrouwen nooit 100% garantie geeft dat er niets misgaat. 

Het feit dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 

ieder jaar een aantal rapporten uitbrengt over voorvallen 

waar het mis is gegaan, getuigt daarvan. In ons systeem 

van toezichthouders, certificerings- en keuringsinstanties 

blijken toch nog blinde vlekken te zitten of is de gevoelig-

heid voor subjectieve interpretatie nog te groot. Woorden 

als risicogericht inspecteren en beoordelen worden dan snel 

genoemd als panacee voor alle kwalen. Een steekproef van 

100% is immers niet realistisch. Naar mijn mening is een 

steekproef van 0% op minder grote risicogebieden dat ook 

niet. Een risicobeoordeling kan wel gebruikt worden om de 

steekproef in te kleuren: aan welke onderdelen van een 

beoordeling spendeer je de meeste tijd?

Het heeft de RvA er in de afgelopen jaren toe gebracht om 

zijn manieren van beoordelen uit te breiden. Niet alleen 

maar ‘rechttoe rechtaan’-beoordelingen ter plaatse op een 

vooraf vastgesteld moment, maar ook beoordeling via een 

teleconferentie, een evaluatie achteraf of een onverwachte 

bijwoning ter plaatse. Anders gezegd: de aanpak wordt 

meer gericht op het op verschillende manieren krijgen van 

indrukken die samen een consistent beeld van de instelling 

moeten opleveren. Zonder een fysieke aanwezigheid bij de 

beoordeelde instelling, zowel op kantoor als in het veld, 

gaat er naar onze mening te veel inzicht verloren in een 

dimensie die we zouden kunnen aanduiden als gevoel of 

organisatiecultuur. Zaken die bijna niet in een norm te vat-

ten zijn, maar die de beoordelaar wel vaak helpen om de 

vinger op de zere plek te leggen. Dat is nodig om genoeg 

vertrouwen te genereren met ons werk.

Onze beeldvorming wordt ook geholpen door meldingen en 

signalen uit de buitenwereld. De rijksinspecties en de 

omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten dragen daar 

in toenemende mate aan bij via hun directe waarnemingen 

in het veld. Deze mogelijkheid van informatie-uitwisseling 

wordt steeds vaker vastgelegd in informatieprotocollen 

met de rijksinspecties. Om ons werk zo goed mogelijk, en 

waar het kan steeds beter, en tegen acceptabele kosten te 

kunnen doen, ontwikkelen wij verbeterde werkwijzen en 

nieuwe methoden, en leren wij van het werk van onze 

internationale collega-accreditatie-instellingen. Ook daar-

over vertellen wij u in dit verslag.

Mede namens al onze medewerkers en beoordelaars wens 

ik u veel leesplezier.

Jan van der Poel

Bestuurder/algemeen directeur

De OVV omschreef ons werk als volgt in een verslag:

‘Een bedrijf dat als keuringsinstantie wil optreden, moet 

kunnen aantonen dat het voldoet aan allerlei eisen ten 

aanzien van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, des-

kundigheid, methodes, processen en kwaliteitsborging.  

Die eisen zijn samengevat in een norm en de Raad voor 

Accreditatie gaat na of de keuringsinstanties en hun  

keurmeesters inderdaad aan deze eisen voldoen. Een  

keuringsinstantie en de daar werkzame keurmeesters 

worden periodiek opnieuw door de Raad voor Accre di-

tatie beoordeeld.’

Waar in dit citaat gesproken wordt over keuringsinstantie,  

kunt u ook lezen: certificeringsinstantie, laboratorium,  

inspectie-instelling of verificatie-instelling.
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Het publieksverslag over 2016 beschreef uitgebreid 

onze vorderingen op de strategische thema’s die wij 

voor de komende jaren hebben vastgesteld:

•	 human resources;

•	 operational excellence;

•	 interne en externe harmonisatie;

•	 voorlichting en educatie over de toepassing van accre-

ditatie en certificatie als instrument.

De laatste twee punten vindt u vooral terug in hoofdstuk 2; 

de eerste twee komen vooral in dit hoofdstuk aan bod.

HUMAN RESOURCES

Beoordelen is en blijft de kern van ons werk: we stellen 

vast of conformiteitsbeoordelende instanties de vereiste 

deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid heb-

ben. Deze beoordelingen worden uitgevoerd door mensen 

die gekwalificeerd zijn op basis van competenties. En deze 

competenties gaan verder dan afgeronde opleidingen en/of 

beroepskwalificaties. Bij beoordelingen komt het niet 

alleen aan op kennis van de voor accreditatie gebruikte 

normen, maar ook op het vermogen die toe te passen in een 

beoordelingssetting. Dit vermogen wordt ook wel soft skills 

genoemd. Voor mensen die beoordelingsteams leiden als 

lead-assessor of teamleider, zijn deze algemene vaardig-

heden van groot belang.

Omdat de RvA een groot palet aan conformiteitsbeoorde-

lende activiteiten bestrijkt, is navenant veel kennis van al 

die gebieden in de teams wenselijk. Binnen de teams zor-

gen de technical assessors en/of vakdeskundigen, experts 

op hun vakgebied, daarvoor. Het verschil is dat de laatste 

categorie alleen in aanwezigheid van een gekwalificeerde 

assessor zijn werk kan doen. Wij hebben een pool van circa 

zeshonderd mensen die gekwalificeerd zijn voor een of 

meer gebieden waarop wij actief zijn.

1 
Innovatie  
en veiligheid  
in onze  
organisatie

 Als er in de buitenwereld veel verandert en  

er andere verwachtingen over accreditatie  

van conformiteitsbeoordeling ontstaan, 

moeten we daar als RvA op kunnen inspelen. 

De verwachtingen van klant en maatschappij 

hebben zowel inhoudelijke als dienstverle-

nende aspecten. In dit hoofdstuk gaan we in  

op deze dienstverlenende aspecten en de 

interne organisatie van de RvA. Ook werpen  

we een korte blik op onze inzet in 2018.
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Om voldoende inhoudelijke capaciteit beschikbaar te heb-

ben op alle hoofdgebieden die de RvA bedient, is het essen-

tieel om mensen met technisch-inhoudelijke kennis snel 

en doeltreffend te lokaliseren en vervolgens te contracte-

ren om beoordelingen voor de RvA uit te voeren. In de 

voorbije jaren konden wij dergelijke kennis vaak vinden bij 

mensen die vervroegd stopten met werken. Door het ver-

dwijnen van VUT-regelingen en de oplopende pensioen-

leeftijd is deze bron vrijwel opgedroogd. Daarvoor is echter 

in de plaats gekomen dat steeds meer professionals als 

zzp’er aan het werk zijn gegaan. Dat vraagt wel een nieuwe 

manier van zoeken. We hebben daarom in 2017 binnen de 

afdeling Human Resource Management een compact 

recruitmentteam ingericht. Deze recruiters focussen zich 

volledig op het zoeken naar mogelijke kandidaten via onze 

website, LinkedIn en andere netwerken. Vervolgens iden-

tificeren en contracteren zij de juiste mensen. Deze aanpak 

begint zijn vruchten af te werpen.

Om deze nieuwe benadering te ondersteunen, hebben wij 

in 2017 een aparte website ontwikkeld: www.werkenvoor-

derva.nl, die ook gekoppeld is aan een LinkedIn-bedrijfs-

pagina met vacatures waarvoor wij beoordelaars zoeken. 

Daar wordt inmiddels veel gebruik van gemaakt. Op deze 

wijze kunnen wij sneller inspelen op nieuwe marktvragen.

DIGITALISERING EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE

De RvA heeft in 2017 de uitgangspunten voor zijn verdere 

digitale ontwikkeling vastgesteld. Naast het huidige 

IT-huis op orde houden, betekent dat een keuze voor toe-

passing van zoveel mogelijk standaardsoftware, het wer-

ken in de cloud en de inrichting van een datawarehouse 

waarbij gegevens slechts eenmaal worden vastgelegd.

We hebben vastgesteld dat we de IT-functie binnen onze 

organisatie moeten versterken met iemand die onze IT- 

architectuur up-to-date houdt en onze ‘digivisie’ kan helpen 

realiseren. De vacature hiervoor is begin 2018 ingevuld.

Dat betekent niet dat we in 2017 hebben stilgezeten. Na 

een onderhandse aanbesteding hebben we de leverancier 

gekozen van een softwarepakket dat het ons mogelijk 

maakt om digitaal te rapporteren over beoordelingen.  

Dit pakket voorziet ook in een zogeheten portal. Via deze 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

streefpercentage < 3%

4,6%
5,0%

3,3%

4,1%

2,9%

20152013 20162014 2017

Het verzuimpercentage daalde van 5,0% in 2013 
naar 2,9% in 2017. Ons streven is om dit onder de 

3% te houden.

In 2017 lanceerden we een nieuwe website 

om freelance deskundigen te werven: 

www.werkenvoorderva.nl.

Op jaarbasis voeren we ruim 700 beoordelingen 
uit voor meer dan 700 relaties.

700

Ieder EU-land heeft 1 nationale accreditatie-instantie. 
In Nederland is dat de RvA.

1x

https://www.werkenvoorderva.nl/
https://www.werkenvoorderva.nl/
https://www.linkedin.com/company/raad-voor-accreditatie/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/company/raad-voor-accreditatie/?originalSubdomain=nl
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portal kunnen klanten in de toekomst eenvoudig met het 

beoordelingsteam en het kantoor van de RvA communice-

ren, ook over hoe zij gedane bevindingen gaan oplossen. 

Dit zal zowel voor de klant als voor onze kantoororganisa-

tie sneller werken, met een lagere foutkans. In het tweede 

kwartaal van 2018 gaan we het werken met dit pakket tes-

ten met een aantal klanten. In de loop van 2018 vervangt 

deze digitale rapportagetool de traditionele manier van 

rapporteren.

In 2018 maken wij ook een businesscase voor verdere digi-

taliseringsprojecten. Bij de uitwerking daarvan kijken wij 

vooral naar wat deze projecten inhoudelijk en in service-

verlening verbeteren voor onze klant. Uiteraard zetten we 

hierbij elke mogelijke verbetering af tegen de daarmee 

gemoeide kosten en de benodigde menskracht.

GEGEVENSBESCHERMING

In 2017 hadden wij voor het eerst in onze bestaansgeschie-

denis te maken met een datalek. Dit lek is direct gemeld bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Het betrof de nog actieve 

CCKL-website. Er is een aantal persoonlijke e-mailadres-

sen toegankelijk geweest voor onbevoegden. Voor zover na 

te gaan, is daar geen misbruik van gemaakt. De procedures 

bij onze provider voor de website zijn aangescherpt, even-

als de interne procedure voor het omgaan met datalekken. 

Onderdeel daarvan was het laten uitvoeren van penetratie-

testen. Deze brachten nog een paar zwakke plekken aan 

het licht, die inmiddels zijn gerepareerd.

De RvA moet net als alle andere Nederlandse organisaties 

eind mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescher-

ming in zijn organisatie hebben geïmplementeerd. In 2017 

hebben wij een eerste inventarisatie gemaakt en begin 

2018 hebben we opdracht gegeven voor een nulmeting 

door een daarin gespecialiseerd bureau.

KLOKKENLUIDERSREGELING

In 2017 hebben wij, na bespreking ervan met de onder-

nemingsraad en de raad van toezicht, een meldregeling 

vermoeden misstand of onregelmatigheid ingevoerd. In 

het reguliere spraakgebruik heet zo’n regeling een klokken

luidersregeling. Deze regeling draagt bij aan het veilig-

heids  gevoel van onze medewerkers.

BESTUURSONDERSTEUNING BEDRIJFSVOERING

OPERATIONEEL

Organisatiestructuur RvA

Bestuur / Directie

Strategisch & 
Technisch Management

HRM & 
Facilitaire Zaken

Finance & Control

Certificatie & 
Inspectie

Assessorbeheer

Bestuurssecretariaat Informatie &
Procesmanagement

Teamleiders Laboratoria

Aantal medewerkers in vaste dienst

Op 31 december 2017 waren er 105 medewerkers in loondienst 
bij de RvA, waarvan 58 vrouwen en 47 mannen.

Ons netwerk bestaat op dit moment uit 
ruim 600 freelance deskundigen.

600

Mede door hun expertise kunnen we beoordelingen 
uitvoeren op ruim 100 werkterreinen.

100

mannen vrouwen
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OPERATIONELE PRESTATIES

Nadat er in 2016 een flinke inhaalslag qua doorlooptijden 

is gerealiseerd, zien we in 2017 in grote lijnen een besten-

diging daarvan. Een cijfermatige onderbouwing laat dit in 

detail zien; zie bijlage 3 van dit publieksverslag. In 2017 

hebben we veel tijd geïnvesteerd in het beter toegang krij-

gen tot inhoudelijke deskundigheid voor onze beoorde-

lingsteams, de selectie en een begin van de implementatie 

van het nieuwe digitale rapportagegereedschap en het 

werven en opleiden van medewerkers die kunnen optre-

den als lead-assessor. Dat laatste is vooral belangrijk voor 

de verdere harmonisatie van beoordelingen, waar onze 

klanten veel waarde aan hechten.

Door het jaar heen monitoren wij onze prestaties via zoge-

noemde key performance indicators (KPI’s). Deze KPI’s 

worden in het begin van het jaar vastgesteld voor een aantal 

zaken waarop wij verbetering willen bereiken. In 2017 is dat 

voor de meeste punten gelukt. Voor een paar punten geldt 

dat we die in 2018 met extra energie aanpakken. Dat betreft 

met name de inzet van vaste RvA-medewerkers in beoorde-

lingsteams en de doorlooptijd van klachten, meldingen en 

geschillen. Deze twee punten moeten bijdragen aan onze 

ambitie om de score van het klanttevredenheidsonderzoek 

te verhogen van 7,3 in 2017 naar 8,0 in 2018.

GROTE TRANSITIEPROJECTEN

Het grootste transitieproject dat we onder handen hebben, 

is het overbrengen van zo’n 250 CCKL-geaccrediteerde 

medische laboratoria naar accreditatie volgens de ISO 

15189. Aan het eind van 2017 hadden we er nog zeventig te 

doen, die voor het merendeel in 2018 overgaan. Daarmee 

ligt het project goed op schema. Eenvoudig is het niet 

altijd, want met het toenemende aantal fusies van zieken-

huizen en laboratoria worden de beoordelingen complexer. 

Enerzijds is de concentratie van de laboratoriumtesten 

voordelig voor een constante hoge kwaliteit, anderzijds 

vormt de complexere organisatie van onder meer de logis-

tiek van te testen monsters en van locaties waar deze mon-

sters genomen worden (bijvoorbeeld waar bloed geprikt 

wordt), een risico voor de kwaliteit en voor de binding met 

de behandeling van de individuele patiënt.

Het andere grote transitieproject betreft de omzetting van 

de specifieke deskundigheidsbeoordelingen die wij voor 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

uitvoerden naar accreditatiebeoordelingen op basis van 

geharmoniseerde normen. Ook dat project is goed op 

streek, zeker daar waar betrekkelijk eenvoudig kan worden 

aangesloten op accreditatie op basis van Europese richt-

lijnen. Voor de gebieden waarop nationale (waren- of  

arbo)wetgeving van toepassing is, kost het meer moeite  

om een goede vastlegging van criteria te vinden. Ook dit 

project wordt in 2019 afgerond.

ORGANISCH VERANDEREN

Om de klant ‘al digitaliserend’ steeds beter te bedienen, en 

ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven, hebben we 

besloten om de kantoororganisatie opnieuw in te richten. 

De nadruk ligt hierbij op het bundelen van het account-

management op kantoor naar de norm waarin onze geac-

crediteerde klanten actief zijn. Tegelijkertijd brengen we 

een splitsing aan tussen de meer inhoudelijk georiënteerde 

functies en de meer procesgerichte functies. Wij willen 

hiermee eenduidige communicatie naar en behandeling 

van onze geaccrediteerden bereiken. Ook wordt het een-

voudiger om adequate vervanging te regelen bij afwezig-

heid van de eigen accountmanager.

   ‘Dit werk geeft me het gevoel 

      dat ik een steentje bijdraag aan 

  kwaliteitsverbetering binnen de keten’

  Taco Buissant des Amorie, zelfstandig ondernemer en freelance deskundige voor de RvA
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In de staf is een nieuw team geformeerd onder een nieuwe 

manager, te weten de afdeling Informatie- & Proces-

management. De kwaliteitsfunctie is ondergebracht bij  

het team Strategisch en Technisch Management. Daarmee 

zijn alle interne auditfuncties buiten de directe verant-

woordelijkheid van de operatie geplaatst.

VOORUITBLIK OP 2018

In 2018 geven wij veel aandacht aan de volgende zaken:

•	 de uitbreiding van onze Multilateral Agreement 

(MLA)-erkenning met ISO/IEC 17034;

•	 het succesvol doorlopen van de peer-evaluatie door  

de European co-operation for Accreditation (EA) in 

januari 2018;

•	 de implementatie van de Algemene verordening gege-

vensbescherming;

•	 de implementatie van de software voor het nieuwe  

digitale rapporteren en het klantportaal voor de uitwis-

seling van corrigerende maatregelen;

•	 de samenstelling van en de functies in het RvA-beoor-

delingsteam van de toekomst;

•	 de implementatie van aanpassingen in het kader van de 

nieuwe ISO/IEC 17011;

•	 de implementatie van de nieuwe versie van de ISO/IEC 

17025;

•	 de implementatie van nieuwe functies in de kantoor-

organisatie;

•	 de organisatie van de conferentie namens het 

adviespanel belanghebbenden ter gelegenheid van 

Wereldaccreditatiedag; zie www.iaf.nu/articles/

World_Accreditation_Day_2018/547.

Blijf op de hoogte! Ontvang onze digitale nieuwsbrief,  

met informatie over nieuwe accreditaties, gewijzigde 

normen, internationale afspraken, vacatures en andere 

nieuwsfeiten. Zo blijft u voortdurend op de hoogte van  

de laatste ontwikkelingen. Meld u aan via www.rva.nl.

Managementberaad van de RvA (v.l.n.r.): Tischa Deinum, Astrid Derksen, Jan van der Poel, Mylène Pijnenburg, Joep de Haas, Willem de Lange, 

Ed Wieles, Ine Greven, Leon Schurgers, Evert van Beekhuizen.

http://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2018/547
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Smart cities:  
de stad als proeftuin

Drs. C.M.A.J. (Kees) Jansen is stadsfilosoof en expert op  

het gebied van slimme circulaire steden. Vanuit zijn bedrijf  

Pluraal werkt hij aan zijn missie: steden beter inrichten, zodat 

mensen er prettiger wonen, werken en leven. Hij geeft door  

het hele land lezingen en masterclasses, doceert onder meer  

aan de Aeres Hogeschool Almere en is studieleider van de 

opleiding Geo Media & Design.
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BESTUREN OP BASIS VAN DATA

We leven in een dynamische tijd. Steden veranderen 
razendsnel. Mensen wonen, werken en leven anders dan 
voorheen, waardoor bestaande systemen niet langer vol-
doen. Dat vraagt om herbezinning vanuit nieuwe technolo-
gieën en eigentijdse opvattingen over duurzaamheid en 
economische principes. Sinds een jaar of tien staat het 
concept smart city – een stad die bestuurd wordt op basis 
van data – hoog op de gemeentelijke agenda. Burgers 
merken daar overigens weinig van, en dat hoeft ook niet. 
Zij moeten er vooral op kunnen vertrouwen dat het achter 
de schermen goed geregeld is: dat verkeerslichten op de 
juiste manier zijn afgesteld, vuilniscontainers op tijd 
worden geleegd, enz. Dat daarbij slim gebruik wordt 
gemaakt van sensoren, data en algoritmen, mag verder 
geen verschil maken.

Sensoren worden steeds kleiner en goedkoper, en kunnen 
daardoor op steeds grotere schaal worden toegepast. Ze 
zijn in staat om allerlei metingen te verrichten en daarover 
met elkaar te communiceren; ook wel het internet of things 
genoemd. Zo kunnen we de sterkte of kleur van de verlich-
ting in een uitgaansgebied aanpassen aan het aantal 
mensen dat er rondloopt, om de sfeer – en daarmee de 
veiligheid – te beïnvloeden. Software wordt bovendien 
steeds intelligenter. Zo lopen er pilots met camera’s die 

gedrags patronen van voetgangers kunnen herkennen. Die 
enorme toename in data biedt grote voordelen, maar er is 
ook een keerzijde. Bij misbruik is de groep die daar schade 

van ondervindt veel omvangrijker dan voorheen, omdat 
alles met elkaar verbonden is. Critici menen dat het daar-
mee de verkeerde kant uit gaat, dat we bigbrotherachtige 
omstandigheden creëren – en die angst wordt vaak gevoed 
door de media. Maar ik denk dat onze maatschappij een 
uitstekend zelfcorrigerend vermogen heeft en dat het dus 
niet zo snel uit de hand zal lopen.

WINDOWDRESSING OF SAMENWERKING?

Dat betekent niet dat we de ogen moeten sluiten voor  
privacyvraagstukken; we moeten ze alleen anders gaan 
benaderen. Hoever gaan we in deze metingen? Wie heeft 
toegang tot welke informatie? Enz. Belangrijk is dat we de 
discussie voeren over hoe we de betrouwbaarheid van 
technologische ontwikkelingen in steden zo goed mogelijk 
kunnen borgen. Overheid en markt zouden daarbij veel 
meer als echte partners moeten optrekken. Dat is niet een-
voudig, want het initiatief tot innovatie komt vrijwel altijd 
van private partijen, en die hebben hun eigen belangen. Zij 
zien de waarde van data – en daarmee de kans op een 
groeiend marktaandeel – toenemen. Met als gevolg dat het 
stedelijke nu nog te veel als een soort geldmachine wordt 
beschouwd. Uiteindelijk wil iedereen toch de nieuwe Uber 
binnen zijn segment zijn. Gemeentes zijn voor een deel ook 
die kant opgegaan. Wat eerder bijvoorbeeld gebeurde met 
grondspeculaties, gebeurt nu met data. Zolang dat groei-
perspectief vooropstaat, gaat het vooral om window-
dressing en blijft échte samenwerking toekomst muziek.

  Het stedelijke wordt nu nog 

     te veel als een soort geldmachine beschouwd

Ruim 90% van de Nederlanders woont in een stedelijk gebied, en dat percentage zal de 
komende jaren verder toenemen. Dat heeft grote gevolgen voor de wijze waarop we 
onze leefomgeving inrichten. Hoe kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in steden nu 
én in de toekomst waarborgen, en hoe dragen technologische ontwikkelingen daaraan 
bij? In gesprek met Kees Jansen, stadsfilosoof en expert op het gebied van smart cities.



14 P U B L I E K S V E R S L A G  2017 |  I N N O VAT I E  &  V E I L I G H E I D 

Langzaam maar zeker vindt er wel een verschuiving plaats. 
Steeds meer bedrijven gaan maatschappelijk ondernemen. 
Overheden worden wakker en beseffen dat ze voorwaar-
den moeten stellen aan leveranciers van slimme producten 
en diensten; te beginnen met meer transparantie. De 
gesprekken zijn gaande, maar het proces verloopt traag. Ik 
heb bijvoorbeeld nog geen enkele aanbestedingsbrief 
gezien waarin hierover heldere spelregels staan beschre-
ven. Om verder te komen, is een fundamenteel andere blik 
nodig. Waartoe zijn we op aarde? Willen we alleen maar 
meer geld verdienen of kijken we in de eerste plaats naar 
onze maatschappelijke waarde? Dat klinkt misschien heel 
ideologisch, maar ik denk wel dat het de kern raakt. Die 
omslag komt, maar heeft tijd nodig.

INDIVIDUEEL ZWERMEN

Het tempo waarin technologische ontwikkelingen plaats-
vinden ligt inmiddels zo hoog, dat we het niet meer kunnen 
bijbenen. Dat moeten we als een gegeven beschouwen.  
We zijn van oorsprong gewend om in universele oplossingen 
te denken; grote oplossingen die jarenlang gelden. Maar 
problemen worden steeds tijdelijker. Neem de opkomst 
van elektrische auto’s. Gemeentes plaatsen nu overal laad-
palen. Tegelijkertijd worden de accu’s in deze auto’s steeds 
beter. Het kan dus goed zijn dat laadpalen over twee, drie 
jaar overbodig zijn geworden en dat elke investering voor 
niets is geweest. Tijdelijkheid vraagt om flexibele, modu-
laire oplossingen: standaard apparaten voorzien van 
slimme software die snel en eenvoudig kan worden ver-
vangen bij nieuwe ontwikkelingen. Ik vind dat we daar ook 
in de openbare ruimte veel meer naartoe moeten.

Interessant is verder dat nieuwe technologieën het moge-
lijk maken om maatwerk te leveren. Een mooi voorbeeld is 
het experiment met verkeerslichten in Tilburg, waarbij 
ouderen en mensen die slecht ter been zijn een voetgan-
gersapp op hun smartphone kunnen installeren. Via deze 
app signaleert het verkeerslicht dat er iemand nadert die 
meer tijd nodig heeft om veilig over te steken. Het licht 
blijft in dat geval langer op groen staan. Het apparaat is dus 
hetzelfde gebleven, maar de software is veel intelligenter 
geworden. Op deze manier regel je het niet alleen goed 

voor de massa, maar ook voor degenen die daarvan afwij-
ken. Ik noem dat individueel zwermen: de voortdurende 
switch tussen een enkeling en het grotere geheel.

ROADMAP VOOR DE STAD VAN MORGEN

Dergelijke vormen van maatwerk hebben consequenties 
voor de afspraken die we met elkaar maken. Het betekent 
dat we kwaliteitssystemen flexibeler moeten inrichten, 
zodat ze niet alleen duidelijke grenzen aangeven, maar ook 
voldoende ruimte laten voor innovatie en experimenten. 
De gulden regel luidt: 80% standaard, 20% maatwerk. Dat 
vergt een andere insteek: wat willen we bereiken, in plaats 
van: wat mag er allemaal niet? Overheden hebben hierin de 
regierol; zij zijn en blijven primair verantwoordelijk voor de 
publieke veiligheid. Zij moeten scherp in beeld brengen 
waar standaardisatie een vereiste is en waar marktpartijen 
hun eigen weg kunnen gaan – en welke regels daarbij 
gelden. Het bedrijfsleven ondersteunt hierin door innova-
tieve oplossingen naar het publieke domein te brengen.

Een goed voorbeeld van dit gezamenlijke optrekken is de 
Utrechtse wijk Lombok. Daar wordt gebruikgemaakt van 
een revolutionair energieopslagsysteem. Via slimme laad-
palen kunnen accu’s van elektrische auto’s worden geladen 
én ontladen. Deze laadpalen zijn gekoppeld aan zonne-
panelen van buurtbewoners, scholen en bedrijven. Zo 
kunnen ze gebouwen in de directe omgeving van een 
enorme hoeveelheid energie voorzien. Dergelijke innova-
ties vragen om optimale samenwerking. Mijn advies aan 
gemeentes en bedrijven: ontwikkel met elkaar een road-
map voor de komende vijf jaar, met een doorkijkje naar de 
komende tien jaar. Betrek daar ook andere stakeholders  
bij, zoals opleidingsinstituten en inwoners. Evalueer deze 
roadmap elk jaar en breng waar nodig aanpassingen aan. 
Zo kun je inspelen op snel veranderende omstandigheden.

 Geen permanente 

        oplossingen voor 

   tijdelijke problemen
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Het gaat hier om ontwikkelingen op het gebied van 

toetscriteria, evaluatie van schema’s, private sche-

ma’s en normen versus toezicht en handhaving en voor-

lichting over accreditatie.

ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED 
VAN TOETSCRITERIA

Zoals u in de inleiding al las, kunnen wij ons werk niet 

doen zonder criteria om te toetsen. Deze criteria zijn door-

gaans gevat in normen, en soms in Europese of nationale 

wetgeving. We kunnen ruwweg twee groepen criteria 

onderscheiden:

•	 normen en criteria die van toepassing zijn op organisa-

ties die conformiteitsbeoordeling uitvoeren (hiermee 

bedoelen we de geaccrediteerde relaties van de RvA)  

en op organisaties die accreditatie verlenen (zoals de 

RvA). De internationale term voor deze normen en 

criteria is Conformity Assessment Standards;

•	 normen en criteria die worden toegepast in een speci-

fiek werkgebied op basis waarvan klanten van onze 

geaccrediteerden een rapport of verklaring met betrek-

king tot vastgestelde conformiteit willen krijgen. Met 

dergelijke rapporten en verklaringen kunnen bedrijven 

vertrouwen wekken bij hun afnemers, of de overheid  

of samenleving aantonen dat zij aan bepaalde regels 

voldoen.

Conformity Assessment Standards

Krachtens de Europese Verordening 765/2008 is het de 

publieke taak van nationale accreditatie-instanties om  

te accrediteren op basis van Europees geharmoniseerde 

normen. In de praktijk zijn dat geharmoniseerde, dat wil 

zeggen: Europees erkende, ISO-CASCO-normen. Deze 

normen worden opgesteld door het ISO Committee on 

conformity assessment. In de subcommissies daarvan  

zijn nationale normalisatie-instituten vertegenwoordigd, 

aangevuld met experts. De normen die daar worden vast-

2 
 Ontwikkelingen 
in ons werk

 In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van een  

aantal ontwikkelingen die leiden tot vernieuwing  

in ons werk, verbreding van onze activiteiten en  

het borgen van goede conformiteitsbeoordelingen.  

We hebben een selectie gemaakt van ontwikke- 

lingen die in 2017 veel van onze aandacht vroegen.
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gesteld, worden niet alleen in Europa gebruikt, maar over 

de hele wereld. Dit maakt het mogelijk dat accreditatie-

organisaties elkaars werk erkennen. Ze gebruiken immers 

dezelfde maatstaven, de normen voor conformiteits-

beoordelingen. Omdat het bij beoordelingen ook van 

belang is wat de competentie van beoordelaars is en hoe-

veel tijd zij voor hun werk krijgen, wordt er in internatio-

naal verband hard gewerkt aan het harmoniseren van die 

uitgangspunten. Dat gebeurt in het verband van het Inter-

national Accreditation Forum (IAF) en de International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). De uitkom-

sten van de harmonisatieoverleggen worden vastgelegd in 

verplichtende documenten voor alle accreditatie-instan-

ties. Een verplichtend document is een document waar alle 

aangesloten accreditatie-instanties zich wereldwijd aan 

moeten houden.

De internationale overleggen worden voorbereid in meer-

dere regio’s. Europa is een van die regio’s. Hier werken wij 

samen binnen de Europese coöperatie voor accreditatie 

(EA). EA kan zelf aanvullende verplichtende documenten 

uitgeven als daar vanuit regionale behoefte aanleiding toe 

is. De innovatie zit in dit geval niet zozeer in een baan-

brekende technologische doorbraak of een totaal nieuwe 

manier van werken, maar vooral in het komen tot een  

collectief gesteund pakket van criteria dat het bedrijven 

mogelijk maakt om met nieuwe technisch-inhoudelijke 

normen betrouwbaar te werken, op een manier die wereld-

wijd erkenning geniet. Je als bedrijf daarvan verzekerd 

weten, geeft een veilig gevoel.

De conformiteitsbeoordelingsnormen zelf worden ook 

vernieuwd. Zo zijn eind 2017 twee geharmoniseerde nor-

men vernieuwd die voor ons en voor onze geaccrediteer-

den van belang zijn. Bij beide aanpassingen was de RvA als 

expert vertegenwoordigd. Het gaat om ISO/IEC 17011 en 

ISO/IEC 17025:

•	 ISO/IEC 17011 bevat de criteria waaraan accreditatie- 

instanties moeten voldoen. Belangrijke wijzigingen zijn 

een aanscherping van de competentiecriteria van het 

beoordelingssysteem en het risicogericht beoordelen 

van de geaccrediteerden gedurende de accreditatie-

cyclus.

•	 ISO/IEC 17025 bevat de criteria voor de organisatie en 

werking van test- en kalibratielaboratoria. Belangrijke 

wijzigingen hierin zijn meer aandacht voor het maken 

van procesrisicoanalyses door het laboratorium en 

meer aandacht voor de organisatie van de onafhanke-

lijkheid van het laboratorium.

Beide normen kennen een overgangstermijn van drie jaar 

en moeten dus eind 2020 geïmplementeerd zijn. De veran-

deringen vragen veel ontwikkelwerk en training, zowel bij 

de test- en kalibratielaboratoria als bij de RvA zelf.

In 2017 is de RvA erkend als ondertekenaar van de multi-

laterale overeenkomst voor de accreditatie van organisa-

toren van ringtestvergelijkingen, vaak beter bekend onder 

de Engelse naam proficiency testing, volgens de geharmo-

niseerde norm ISO/IEC 17043. Dat betekent dat het werk 

van geaccrediteerde organisatoren van ringtestvergelij-

kingen internationaal geaccepteerd wordt.

In 2018 maakt de RvA gebruik van de mogelijkheid om 

erkend te worden voor accreditatie van referentiemateri-

aalproducenten op basis van ISO/IEC 17034.

   Veranderingen vragen veel 

     ontwikkelwerk en training, 

  zowel bij de test- en kalibratielaboratoria 

          als bij de RvA zelf
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     De nieuwe versie van ISO 13485 draagt bij 

  aan een betere betrouwbaarheid van 

                 medische zelfhulpmiddelen



18 P U B L I E K S V E R S L A G  2017 |  I N N O VAT I E  &  V E I L I G H E I D 

Technisch-inhoudelijke criteria

Technisch-inhoudelijke criteria worden in het leven van 

alledag gebruikt door organisaties om vast te stellen of zij 

aan hun eigen wensen, de wensen van klanten en/of de 

wensen van de maatschappij en de overheid voldoen. Op 

deze criteria is een externe, onafhankelijke conformiteits-

beoordeling mogelijk.

Zoals in een markteconomie gebruikelijk is, worden 

nieuwe producten en diensten geïntroduceerd en al dan 

niet door de markt omarmd. Pas als iets gemeengoed is 

geworden en er meerdere aanbieders komen, volgt vaak 

normalisatie/standaardisatie. Alleen al het aantal ISO- en 

NEN-normen lijkt explosief te stijgen. Slechts een klein 

deel daarvan is bedoeld en geschikt voor het vaststellen 

van conformiteit aan afgesproken criteria. In 2017 zijn 

enkele nieuwe accreditatietrajecten voor bestaande nor-

men in gang gezet of afgerond en zijn de consequenties van 

nieuwe normen of nieuwe versies van normen voor de RvA 

in kaart gebracht:

•	 ISO 45001: eisen aan managementsystemen voor 

arbeidsomstandigheden;

•	 NEN 7510-1: eisen aan managementsystemen voor 

informatiebeveiliging in de zorg;

•	 ISO 22870: eisen aan PointofCare-testen;

•	 ISO 22301: eisen aan business continuity-manage-

mentsystemen;

•	 ISO 55001: eisen aan assetmanagementsystemen;

•	 ISO 20000-6: eisen aan certificatie van manage-

mentsystemen voor IT-servicemanagement;

•	 ISO 13485: eisen aan managementsystemen voor  

medische hulpmiddelen;

•	 ISO 15195: eisen aan medische referentielaboratoria,  

in combinatie met een accreditatie voor ISO 15189.

Daarnaast hebben wij de overgang naar de 2015-versies 

van de ISO-normen 9001 en 14001 bij de betreffende certi-

ficatie-instellingen nauwlettend gevolgd. De overgangs-

termijn voor deze normen loopt in september 2018 af. 

Opvallend is dat veel hiervoor gecertificeerde organisaties 

lijken te aarzelen om op de nieuwe normversie over te 

stappen. Dit vereist oplettendheid van accreditatie-instel-

lingen, om te vermijden dat vlak voor het verstrijken van 

de overgangstermijn een nieuw certificaat mogelijk te 

gemakkelijk wordt verleend.

EVALUATIE VAN SCHEMA’S

In 2017 hebben we het nieuwe beleid voor de evaluatie  

van schema’s geïmplementeerd. Dat is nu analoog aan de 

Europese werkwijze voor schema’s. Het woord schema 

staat voor ‘conformiteitsbeoordelingsschema’, een docu-

ment dat wordt opgesteld door een individuele instelling  

of vanuit een branche of een andere groep van belang-

hebbenden die met elkaar met betrokkenheid van alle  

relevante belanghebbenden nadere eisen stellen aan de 

manier waarop conformiteit beoordeeld wordt. In het 

schema worden met name het ‘wat, hoe en wie’ geregeld.

Door schema’s en de eigenaren van schema’s vooraf te 

beoordelen en accepteren, kwam de RvA in het verleden te 

dicht bij een adviserende rol. Dat past niet bij de onafhan-

kelijke en onpartijdige positie van de RvA. Ook was deze 

aanpak duidelijk anders dan die van onze collega’s elders 

in de wereld. Daarom hebben we de verantwoordelijkheid 

voor een goede opzet en werking van schema’s weer helder 

teruggelegd waar die ook volgens de norm hoort: bij de 

conformiteitsbeoordelende instanties. De RvA heeft een 

toelichtend document (T-33) op de website geplaatst om 

   Regelmatig wordt aangenomen dat certificatie, 

 inspectie of testen als vanzelfsprekend bedoeld is 

       om 100% naleving te garanderen
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de geaccrediteerde en externe schemabeheerders te onder-

steunen. Desondanks blijkt in het eerste jaar dat de over-

gang voor betrokkenen lastig is. Daarom organiseert de 

RvA in 2018 een aantal trainingen op het gebied van  

schema-evaluatie.

PRIVATE SCHEMA’S EN NORMEN 
VERSUS TOEZICHT EN HANDHAVING

Private normen en schema’s zijn van oorsprong vooral 

bedoeld voor een soepele afwikkeling van het handelsver-

keer. Ze vormen een middel voor organisaties om te com-

municeren dat ze aan bepaalde criteria voldoen die hun 

afnemers en belanghebbenden belangrijk vinden. Publieke 

toezichthouders en handhavers kunnen er ook vertrouwen 

aan ontlenen. Dat kan echter alleen voor zover die criteria 

overlappen met of invulling geven aan wettelijke eisen. Dat 

moet dan wel worden vastgesteld. De Nederlandse Voed-

sel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt van certificatiesche-

ma’s voor voedselveiligheid vast of die voor haar accepta-

bel zijn als toezichtondersteuning, met als resultaat dat de 

toezichtdruk van de NVWA zelf lager kan zijn.

Een dergelijke expliciete vaststelling van geschiktheid 

voor het doel ontbreekt echter vaak. Regelmatig wordt 

aangenomen dat certificatie, inspectie of testen als van-

zelfsprekend bedoeld is om 100% naleving te garanderen. 

Dat ze vertrouwen zouden moeten geven staat buiten kijf, 

maar als vertrouwen voor de een betekent dat er niets fout 

mag zijn, maar voor de ander dat het in 99,5% van de geval-

len goed gaat, is er niet alleen een verwachtingskloof, maar 

ook een communicatieprobleem. Dat soort problematiek  

is in het verleden naar voren gekomen bij de Odfjell-casus 

en bij de mastbreuk aan boord van de Amicitia. Over beide 

incidenten heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

(OVV) in 2017 een uitgebreid rapport opgesteld. Naar  

aanleiding van de mastbreuk heeft de OVV het kabinet 

expliciet aanbevolen om een goede communicatie tussen 

de Inspectie Leefomgeving en Transport en de RvA te 

bewerkstelligen. Op directieniveau is daar in 2017 een 

begin mee gemaakt, wat in 2018 moet resulteren in een 

informatieprotocol en in voorlichting over wat er van het 

werk van de RvA kan en mag worden verwacht in relatie 

tot de afgesproken schema’s en het type conformiteits-

beoordeling dat daarin is vastgelegd.

Eerder is met de Inspectie SZW en de Nederlandse Emis-

sieautoriteit een dergelijk informatieprotocol overeen-

gekomen. Zowel bij asbestvrijgave-inspecties als bij lucht-

emissiemetingen heeft dit bijgedragen aan wederzijds 

inzicht en het voorkomen van doublures. Daarmee wordt 

het toezicht effectiever.

VOORLICHTING OVER ACCREDITATIE

Met verschillende ministeries hebben we samengewerkt 

om te bereiken dat er geen verkeerde verwachtingen  

ontstaan als ze in de wet- en regelgeving geaccrediteerde  

conformiteitsbeoordeling willen opnemen. We hebben 

onder meer gewerkt aan:

•	 een accreditatieprogramma voor monsterneming van 

mestanalyses;

•	 accreditatie binnen de Wet op de kansspelen;

•	 accreditatie voor testen binnen de Regeling alcohol, 

drugs en geneesmiddelen in het verkeer;

•	 accreditatie voor de electronic IDentification Authori-

sation and trust Services (eIDAS)-verordening;

•	 accreditatie van de verificatie van maritieme emissies 

(MRV-verordening);

•	 accreditatie van de certificatie van archeologisch 

onderzoek;

•	 accreditatie en certificatie in het kader van de  

Algemene verordening gegevensbescherming en de 

Cybersecurity Act;

•	 regelingen over biomassa.

Een speciale categorie vormden in 2017 bedrijven met de 

hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk, die voorlich-

ting wilden over de mogelijkheden om hun notified body- 

activiteiten naar het vasteland van Europa te verplaatsen  

– een Brexiteffect. Kortom, never a dull moment voor de 

RvA in 2017.
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Politie en veiligheid 
in een groter jasje

Prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom is hoogleraar fraude en 
regulering aan Nyenrode Business Universiteit en docent 
aan de Politieacademie. Hij publiceert en adviseert over 
actuele politie- en veiligheidsvraagstukken. Voor zijn 
proefschrift Het Politiecomplex ontving hij de Publicatie-
prijs van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.
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WERKEN AAN VERTROUWEN

Als we het over onveiligheid hebben, bedoelen we vaak de 
meest zichtbare vormen van criminaliteit: de toenemende 
agressie in het uitgaansleven, de hennepkwekerijen in 
woonwijken, de vele verwarde personen die op straat rond-
lopen, enz. Allemaal zaken die voortdurende aandacht van 
politie en justitie behoeven. Maar wat ik opvallend en ook 
wel wat zorgwekkend vind, is dat we in onze samenleving 
oogkleppen op hebben voor ‘andere’ veiligheidsissues.  
Ik heb het dan bijvoorbeeld over de gasproblematiek in 
Groningen, de mestcomplotten in Brabant en Limburg of 
de woekerpolissen van verzekeraars. Situaties waarin de 
veiligheidsbelangen van burgers omwille van economische 
belangen bewust terzijde worden geschoven. Kortom, over 
‘onregelmatig’ gedrag van bestuurders en ondernemers.

Dat dat gebeurt, is één ding. Maar dat we het gesprek over 
de nadelige gevolgen ervan niet écht met elkaar aangaan, 
vind ik merkwaardig. Het zorgt ervoor dat ik als burger een 
afnemend vertrouwen in het openbaar bestuur heb. Vanuit 
diverse hoeken – politiek, maatschappelijk, wetenschappe-
lijk, journalistiek – zou er veel meer aandacht moeten 
komen voor deze economische onveiligheid, die voor grote 
maatschappelijke schade zorgt. We kijken nu vooral naar 
individuele incidenten. Ze zijn korte tijd volop in het 
nieuws, worden onderzocht en verdwijnen vervolgens weer 
van de radar. Dat is ontoereikend. We moeten ook de 
onderliggende maatschappelijke processen onder de loep 

nemen. Welke misstanden signaleren we in de toppen van 
bedrijven? Waar schiet de regulering van marktprocessen 
tekort? En hoe gaan we hier als overheid mee om?

DE OPMARS VAN VEILIGHEIDSPARTNERS

De criminologie is hier amper mee bezig. Openbare orde-
handhaving, het traditionele domein van politie en justitie, 
is en blijft natuurlijk belangrijk, maar vormt een steeds klei-
ner onderdeel van de sociale controle. Ruim 80% van de 
vitale infrastructuur wordt door de markt gemonitord. 
Nieuwe veiligheidsvraagstukken dienen zich aan. Het 
aantal cyber-, fraude-, voedsel-, klimaat- en energie-inci-
denten neemt in snel tempo toe. Daarmee zien we allerlei 
nieuwe vormen van toezicht, opsporing en handhaving 
ontstaan – in aanvulling op de klassieke diensten van poli-
tie en justitie. Er is sprake van een flinke toename in 
publieke, semi-publieke en met name private diensten, die 
de komende decennia steeds belangrijker zullen worden. 
Waar we dus ooit begonnen met politie en justitie als ‘mid-
delpunt van de wereld’, is er inmiddels sprake van een 
police extended family.

Met deze externe veiligheidspartners – gemeentelijke toe-
zichthouders, buitengewone opsporingsambtenaren, 
inspecties, autoriteiten en een professionele corporate 
security-wereld – is het speelveld volledig veranderd. De 
politie is een van de vele organisaties in het ‘politiecom-
plex’ geworden. Met name particuliere beveiligingsdiensten 
zijn sterk in opkomst. ABN AMRO, KPN, DSM, Google: 
allemaal beschikken ze vanuit economische belangen over 
hun eigen corporate security-afdeling. Hier weten ze pre-
cies wat er zich in deze dynamische wereld afspeelt, omdat 
ze er dagelijks mee bezig zijn. Hier worden snelle technolo-
gische en digitale ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van sensing, dataveillance en robotica, op de voet 
gevolgd. Hier vinden de werkelijke vernieuwingen plaats, 
buiten het domein van politie en justitie. Niemand weet 

Recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijst uit dat de criminaliteit in 
ons land afneemt. Wordt Nederland inderdaad steeds veiliger? Welke rol spelen technologische 
ontwikkelingen hierin? En hoe ziet de toekomst van de criminologie eruit? We vroegen het  
Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering aan Nyenrode Business Universiteit en 
docent aan de Politie academie.

  De politie is een van 
 de vele organisaties in 

   het ‘politiecomplex’ 

       geworden
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precies om hoeveel organisaties het gaat, maar het zijn er 
naar schatting vele honderden. Veiligheid wordt daarmee 
een steeds grotere verantwoordelijkheid van het bedrijfsle-
ven. En daardoor neemt de wederzijdse afhankelijkheid van 
staat en markt recht evenredig toe.

EEN VERANDERENDE P OLITIEFUNCTIE

Deze marktontwikkelingen hebben grote gevolgen. Er ont-
staan steeds meer samenwerkingsverbanden; op lokaal 
niveau, maar ook rond specifieke thema’s als fraude, cyber-
criminaliteit en terrorisme. Geen makkelijk proces, want er 
is sprake van bureaupolitiek. Eigenbelang botst soms met 
het algemeen belang. Bovendien laat de Nederlandse wet-
geving lang niet altijd toe dat informatie wordt gedeeld. 
Maar ik verwacht dat veel van deze barrières over vijf tot 
tien jaar zijn geslecht en dat de politiezorg van de toekomst 
uit steeds wisselende coalities bestaat, die met behulp van 
nieuwe technologieën aan actuele veiligheidsvraagstukken 
werken. Een mooi voorbeeld is Schiphol; een microkosmos 
van hoe die sociale controle zich binnen onze samenleving 
ontwikkelt. Hier werken partijen als de Koninklijke Mare-
chaussee, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid, de douane en corporate security-afdelingen 
van luchtvaartmaatschappijen in multidisciplinaire teams 
samen om de enorme stroom mensen en goederen zo snel 
en goed mogelijk te kunnen identificeren en controleren. 
Dat doen ze door datastromen, kennis en bevoegdheden 
aan elkaar te koppelen.

Zaak is dat politie en justitie op strategisch niveau inspelen 
op deze veranderingen. Dat gebeurt nu nog te weinig. De 
blik moet van binnen naar buiten. Wat is er gaande in onze 
samenleving? Met welke politie- en veiligheidsvraagstuk-
ken krijgen we te maken? Hoe verhouden we ons tot deze 
nieuwe wereld? Wat betekent de technologisering van de 
politiezorg voor ons werk? En hoe kunnen we hierbij 
samenwerken met andere, met name private, diensten? 
Over vijf tot tien jaar is een groot deel van het politiewerk 
overgenomen door de markt en door technologie. De sur-

veillance op straat gebeurt dan bijvoorbeeld via sensoren. 
Dat vraagt om een drastische koerswijziging.

THREE LINES OF DEFENSE

Dat het veiligheidsdomein structureel verandert, is het 
probleem niet. Zo ontwikkelt onze samenleving zich nou 
eenmaal. Punt is dat het private systeem van toezicht en 
handhaving veel minder sophisticated is dan het publieke 
systeem met zijn checks-and-balances – en dat daar veel 
te weinig aandacht voor is. De verschuiving van publiek 
naar privaat gaat ook gepaard met een verschuiving in con-
flictbeslechting: het strafrecht wordt steeds minder toege-
past, omdat bedrijven daar amper gebruik van maken. Zij 
regelen hun zaken bij voorkeur zelf. Economische belangen 
zijn daarbij leidend. Doordat die economische belangen in 
veel mindere mate met waarborgen zijn omgeven, kunnen 
misstanden eenvoudiger plaatsvinden. Het toezicht daarop 
is nu een wassen neus. Justitie bemoeit zich niet of nauwe-
lijks met de bedrijfsvoering en de controlefunctie van de 
politie krijgt geen prioriteit.

Het is van groot belang dat we het toezicht op particuliere 
veiligheidsdiensten, maar met name op de geïntegreerde 
publiek-private veiligheidszorg, goed gaan organiseren. 
Zeker ook omdat die verwevenheid van organisaties impli-
ceert dat het gebruik van private data en de koppeling 
daartussen toeneemt – en we geen idee hebben hoe dit 
zich verder ontwikkelt, wat de consequenties zullen zijn en 
hoe we dit kunnen controleren. Ik geloof erg in getrapt toe-
zicht, three lines of defense. De primaire verantwoordelijk-
heid ligt bij bedrijven zelf. Daarnaast heeft de markt een 
systeem nodig om de veiligheidsbelangen van burgers via 
kwaliteitsinstrumenten als certificering en accreditatie te 
borgen. Zijn medewerkers van een bedrijf deskundig? Vol-
doet de financiële verslaglegging aan de eisen? Enz. En last 
but not least moet er een onafhankelijk instituut komen dat 
toezicht houdt en handhaaft. Een instituut met tanden, 
met voldoende mensen, bevoegdheden en middelen. Hoe 
we dit precies gaan inrichten, is een uitdaging.

  Over vijf tot tien jaar is een groot deel 

        van het politiewerk overgenomen door 

     de markt en door technologie
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Jaarlijks wordt in een directiebeoordeling vastgesteld  

of het managementsysteem borgt dat wij onze doel-

stellingen realiseren, en of wij blijvend voldoen aan onze 

eigen voorschriften, de eisen van ISO/IEC 17011, de Euro-

pese Verordening 765/2008, de Wet aanwijzing nationale 

accreditatie-instantie en de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen.

De directiebeoordeling wordt besproken met de raad van 

toezicht. De afhandeling van klachten, bezwaren en beroe-

pen vormt een vast agendapunt bij vergaderingen van de 

raad van toezicht en bij directievergaderingen.

INTERNE AUDITS EN 
VERBETERMANAGEMENT

Naast bovengenoemde standaardpraktijk om tot verbeter-

acties te komen, voeren medewerkers – na een korte audit-

training – bij elkaar thema-audits uit. Ze nemen dan een 

specifiek onderdeel van ons proces onder de loep om te 

zien of werkvoorschriften, procedures en dergelijke wor-

den nageleefd. Deze audits leveren niet alleen veel infor-

matie op aan proceseigenaren, maar dragen ook bij aan 

kennisdeling en een beter begrip voor elkaars werk en 

zienswijze. Op grond daarvan worden werkwijzen bijge-

steld, trainingen of instructies geïnitieerd en procesverbe-

teringen doorgevoerd die de foutkans verkleinen en/of tot 

een betere service aan geaccrediteerde organisaties en 

aanvragers leiden.

In 2017 zijn concrete voorbeelden hiervan onder meer:

•	 de vereenvoudiging van het besluitvormingsproces; dit 

zal de doorlooptijd van aanvragen in 2018 verder 

helpen te verkorten;

•	 digitalisering van de facturering; de facturen worden 

korter na afronding van een beoordeling verzonden, 

wat tot minder discussie leidt over de samenstelling 

ervan;

•	 het zichtbaar maken van de planning van beoordelings-

activiteiten gedurende de accreditatiecyclus van vier 

jaar aan de geaccrediteerde; dit draagt bij aan trans-

parantie en vergroot de voorspelbaarheid.

3 
 Kwaliteits-
management:  
continue  
verbetering

De RvA heeft een eigen managementsysteem om 

de uitvoering van zijn missie en de realisatie van zijn 

doelstellingen te borgen. Om de goede werking van 

dit systeem te bewaken en te optimaliseren, maken 

wij onder meer gebruik van observaties bij interne 

audits, van klachten die we ontvangen en van de 

terugkoppeling die gebruikers van geaccrediteerde 

diensten in gesprekken, via klachten en in klant-

tevredenheidsonderzoeken geven.
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BEHANDELING VAN KLACHTEN

De RvA hanteert, conform de Algemene wet bestuursrecht, 

een klachtenprocedure voor klachten over de RvA als 

bestuursorgaan. Deze procedure, QA-008, is direct toegan-

kelijk via onze website (www.rva.nl).

De figuur hiernaast geeft het aantal klachten over de afge-

lopen jaren weer, en de klantengroep waaruit zij voort-

komen.

In 2017 zijn er twintig klachten afgehandeld1; acht daarvan 

dateerden uit 2016. Er waren ultimo 2017 nog drie klach-

ten in behandeling. Hoewel de klachtenafhandeling in het 

algemeen sneller verloopt dan in voorgaande jaren, is het 

aandeel dat binnen termijn wordt afgehandeld (42%) te 

klein. In 2018 wordt daarom de interne werkwijze vereen-

voudigd. Hierbij wordt het aantal overdrachtsmomenten 

in het proces gereduceerd.

De afgehandelde klachten gingen met name over:

•	 de uitvoering van de beoordeling(en) en/of het optre-

den van (lead-)assessors;

•	 de administratieve afhandeling van projecten of het 

projectmanagement.

In 2017 nam het aantal klachten over de communicatie 

met de RvA sterk af. Onze klanten hebben sinds eind 2016 

de mogelijkheid om daar in het klanttevredenheidsonder-

zoek op laagdrempelige wijze hun oordeel over te geven.

Interpretatie van normteksten leidt met name bij certifica-

tie-instellingen soms tot een bijna juridische discussie. In 

enkele gevallen wordt dat de beoordelaar aangerekend en 

resulteert het in een klacht. Om de klachtenregeling niet 

onnodig te vertroebelen, is een geschillenregeling inge-

steld. Doet zich een zwaarwegend inhoudelijk verschil van 

inzicht voor over de interpretatie van de norm, dan kunnen 

beoordeelden dit voorleggen aan de RvA door melding te 

maken van een interpretatiegeschil.

1  In 2016 waren dit er 25.

Aantal in behandeling genomen klachten over 
de RvA (met verdeling naar werkgebied klager)

Nieuwe accreditaties per soort
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In 2017 verleende de RvA 
in totaal 825 accreditaties.

825

Overig: 1

Certificatie:
7

Inspectie: 
5

Kalibratielaboratorium: 2

Testlaboratorium: 
12

Medisch laboratorium: 
66

EMAS/Emissie: 1

https://www.rva.nl/documenten/regels-en-besluiten
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MELDINGEN EN SIGNALEN

Bij ongenoegen of twijfels over het werk van een geaccre-

diteerde organisatie kan er bij de RvA een melding of sig-

naal worden ingediend. De RvA onderzoekt de melding of 

het signaal bij de geaccrediteerde. Bij een melding volgt 

een terugkoppeling aan de indiener. Bij een signaal wordt 

geen terugkoppeling gegeven.

De aantallen ontwikkelden zich over de afgelopen jaren 

zoals weergegeven in de figuur hiernaast.

De ontvankelijke meldingen en signalen betroffen met 

name de volgende aspecten:

•	 de prestaties van beoordelaars;

•	 een onterechte claim van accreditatie;

•	 de klachtafhandeling door de geaccrediteerde organi-

satie.

De ontvankelijke meldingen en signalen betroffen vooral 

instellingen die geaccrediteerd zijn voor certificatie of 

voor inspectie.

De directie van de RvA kan naar aanleiding van een mel-

ding of signaal tot een extra beoordeling besluiten als de 

inhoud van het gesignaleerde zodanig is, dat er aan de 

betrouwbaarheid van het werk van de geaccrediteerde 

organisatie moet worden getwijfeld. In 2017 is tien keer tot 

een extra beoordeling besloten. In zes gevallen bleek de 

twijfel gerechtvaardigd en heeft de betreffende organisatie 

maatregelen moeten treffen om herhaling in de toekomst 

te voorkomen. In drie gevallen hebben wij geen afwijkin-

gen vastgesteld en in één geval was de extra controle eind 

2017 nog niet volledig afgerond.

Onze ambitie is om de score van 
het klanttevredenheidsonderzoek 
te verhogen van 7,3 in 2017 naar 
8,0 in 2018.

7,3

Sinds begin 2018 beschikken we over software waarmee we  

in staat zijn digitaal te rapporteren over beoordelingen.  

Dit pakket voorziet ook in een zogeheten portal. Via deze 

portal kunnen klanten in de toekomst eenvoudig met het 

beoordelingsteam en het kantoor van de RvA communiceren, 

ook over hoe zij gedane bevindingen gaan oplossen. 

Aantal binnengekomen signalen en meldingen 
over conformiteitsbeoordelende instanties
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           Signalen en meldingen 

         zijn onderdeel van ons 

             kwaliteitsmanagement



27I N N O VAT I E  &  V E I L I G H E I D  |  P U B L I E K S V E R S L A G  2017

BEHANDELING VAN BEZWAREN, 
BEROEPEN EN WOB-VERZOEKEN

In 2017 zijn er geen WOB-verzoeken ingediend.2

In 2017 is er vijf keer bezwaar gemaakt tegen een besluit 

van de RvA.3 De besluiten waartegen bezwaar is gemaakt 

gingen over:

•	 een schorsing van de accreditatie van een instelling;

•	 de voorwaarden in een beschikking.

2  In 2016 waren dit er vijf.
3  In 2016 werd er drie keer bezwaar gemaakt.

Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Alle bezwaar-

schriften waren afkomstig van asbestinspectie-instellin-

gen, waarvan vier van dezelfde asbestinspectie-instelling.

In 2017 is er bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch een beroep 

ingesteld over een beslissing op een bezwaar van de RvA 

inzake een schorsing van een inspectie-instelling in relatie 

tot een vrijgave inspectie asbestsanering. Op 7 december 

2017 heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard. De 

RvA heeft besloten tegen deze uitspraak in hoger beroep te 

gaan bij de Raad van State.
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Ziekenhuizen zijn 
veiligheidsmachines

Mr. Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy is voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen. Daarnaast is zij lid van het dagelijks 
bestuur van VNO-NCW, voorzitter van de vereniging Branche-
organisaties Zorg en toezichthouder bij diverse bedrijven en  
culturele instellingen. Eerder bekleedde zij verschillende politieke 
functies en was zij collegevoorzitter van universiteiten.
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TOP OF THE BILL

Ziekenhuizen zijn, net als luchtvaart- of oliemaatschap-
pijen, echte veiligheidsbedrijven. Het aantal risico’s is 
levensgroot; iets waar de buitenwacht gelukkig niet al te 
veel bij stilstaat. Dat vraagt om een streng geprotocolleerde 
omgeving. Alles moet voortdurend ‘top of the bill’ zijn. 
Aandacht voor gedragscomponenten is daarbij cruciaal: 
risico’s zijn alleen te minimaliseren als iedereen binnen een 
organisatie op precies dezelfde wijze met die protocollen 
omgaat. Een aantal jaren geleden hebben we vanuit de 
NVZ het VMS Veiligheidsprogramma ontwikkeld, met als 
doel de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te vergroten en te 
borgen via een gecertificeerd veiligheidsmanagementsys-
teem (VMS). Daardoor hebben we in korte tijd veel kunnen 
bereiken. Zo is de vermijdbare sterfte en schade bijvoor-
beeld met 50% teruggebracht.

Veiligheid is iets waar je continu met elkaar aan moet blij-
ven werken. In Nederland willen we daar op wereldniveau 
leading in zijn én blijven. Niet voor niets komen we in het 
jaarlijkse onderzoek van Health Consumer Powerhouse 
naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in Europa stee-
vast als beste uit de bus. Een van de redenen waarom we 
daarin slagen is dat Nederlandse ziekenhuizen, net als bij-
voorbeeld KLM en Shell, strak getraind zijn in een lerende 
cultuur. Overal worden fouten gemaakt, ook in de zorg. Het 
gaat erom dat je met elkaar onderzoekt waar het onver-
hoopt toch is misgegaan en welke aanpassingen nodig zijn 
om herhaling te voorkomen. De Inspectie voor de Gezond-

heidszorg wil dat ieder incident wordt gemeld, maar geeft 
ook aan dat het aantal incidenten niets hoeft te zeggen 
over de kwaliteit van de geleverde zorg. Zo stimuleer je een 
lerende cultuur.

DE PATIËNT ALS PARTNER

Technologische ontwikkelingen bieden geweldige kansen 
om de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te verbeteren. 
Een belangrijke verschuiving is dat patiënten, door nieuwe 
mogelijkheden op ICT-gebied, steeds meer regie krijgen 
over hun eigen gezondheidsproces. Daarmee verandert 
hun positie: patiënten worden partners; iets wat grote 
impact heeft op de wijze waarop we de zorg organiseren. 
Ziekenhuizen stemmen hun infrastructuur en portfolio-
keuze steeds meer af op de wensen en behoeften van hun 
patiënten. Er zijn talloze goede voorbeelden, maar laat ik er 
één uitlichten. Ziekenhuisorganisatie Isala heeft onlangs 
een toolkit ontwikkeld voor vrouwen met een complexe 
zwangerschap. Deze patiënten moeten aan het eind van 
het traject vaak meerdere weken in het ziekenhuis verblij-
ven, om te voorkomen dat hun kind te vroeg geboren 
wordt. Met de toolkit kunnen zij nu zelf thuis hartfilmpjes 
maken en de bijbehorende data via een iPad naar het zie-
kenhuis sturen. Daar bekijkt een verpleegkundig specialist 
of alles goed verloopt. Het gaat hier om een majeure 
omslag; voor patiënten, want zij krijgen dezelfde zorg in 
hun eigen omgeving, maar ook voor ziekenhuizen, want zij 
moeten zich goed prepareren en voor gestandaardiseerde 
veiligheidsprocedures zorgen.

Digitalisering vormt met andere woorden een vitaal onder-
deel van het primaire proces, en wordt ook in opleidingen 
een steeds belangrijkere component. ICT-innovaties 
bieden ongekende mogelijkheden en digitale hulpmiddelen 
schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze helpen zorg-
verleners om medische gegevens vast te leggen en hierover 
te communiceren met collega-professionals en patiënten. 

Er zijn maar weinig sectoren die in snel tempo zoveel veranderingen op zich af zien komen  
als de zorg. Disruptieve ontwikkelingen vinden plaats op allerlei terreinen: de automatisering, 
technologie, diagnostiek, farmacie … Hoe spelen ziekenhuizen hierop in, in hun streven  
excellente patiëntenzorg te verlenen en hun sterke positie in Europa te behouden? Een gesprek 
met Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

  Veiligheid is iets waar je 

   continu met elkaar 
 aan moet blijven werken
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Big data gaan een steeds crucialere rol spelen. Dat roept 
ook nieuwe vragen op. Hoe zorgen we ervoor dat die vele 
systemen goed gestandaardiseerd zijn? Hoe voorkomen we 
overbehandeling door een overmaat aan diagnostiek? Hoe 
nemen we alle patiënten, van hoogopgeleiden tot laagge-
letterden, mee in deze ontwikkelingen? Hoe sluiten we aan 
bij de nieuwe Europese privacywetgeving? Enz. Prangende 
kwesties, waar we met alle stakeholders het gesprek over 
moeten voeren.

DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING

Natuurlijk kijken we ook naar wat er buiten onze lands-
grenzen op dit vlak gebeurt. De HIMSS, ’s werelds grootste 
conferentie op het gebied van ICT en gezondheid, die jaar-
lijks wordt georganiseerd door de Amerikaanse Healthcare 
Information and Management Systems Society, biedt 
iedere keer weer een mooi kijkje in de toekomst. Een aantal 
jaren geleden bleek bijvoorbeeld dat realtime toegang tot je 
eigen medische gegevens een belangrijke ontwikkeling zou 
gaan worden. Toen het Máxima Medisch Centrum en het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht hier drie jaar gele-
den mee begonnen, waren er heel wat sceptici. Inmiddels 
hebben we een programma ontwikkeld dat het voor ieder 
ziekenhuis mogelijk maakt om deze verandering door te 
voeren: het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling 
Patiënt en Professional (VIPP). Zo snel gaat dat dus!

Het VIPP-programma is de eerste stap in een grootschalig 
digitaliseringsproces. Het wordt gesubsidieerd door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en heeft 
als hoger doel dat ziekenhuizen ervoor zorgen dat patiën-
ten hun medische gegevens op een veilige manier online 
kunnen inzien en waar nodig kunnen aanvullen met bijvoor-
beeld zelfmetingen uit medische wearables of e-health-
applicaties. Patiënten krijgen zo meer grip op hun eigen 
gezondheidsproces. De implementatie van standaarden 
ondersteunt dit doel; want zonder standaardisatie kan er 

simpelweg geen informatie-uitwisseling plaatsvinden. Zo’n 
programma vergt niet alleen een aanpassing van de ICT-in-
frastructuur, maar ook een cultuuromslag. Zorgverleners 
zullen op een heel andere manier met hun patiënten 
moeten omgaan en hun werkwijze ingrijpend moeten ver-
anderen. Raden van bestuur zullen bereid moeten zijn om 
dit te faciliteren en hierin te investeren. De impact van zo’n 
organisatieverandering wordt vaak nog onderschat.

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Wie voorop wil lopen, moet voortdurend blijven investeren 
in vernieuwing. Er zullen dan ook meer programma’s op het 
gebied van digitalisering in ziekenhuizen volgen. Over-
heidssteun is daarbij onmisbaar. De kunst is om subsidiere-
gelingen voor de overheid op zo’n manier uit te voeren, dat 
het ministerie de voorgestelde aanpak verantwoord acht en 
ziekenhuizen tegelijkertijd niet te veel bureaucratie ervaren 
– want daarmee bevries je iedere vorm van ontwikkeling. 
Hier ligt een mooie taak voor ons als branchevereniging. 
We reiken ziekenhuizen de nodige handvatten aan om 
innovaties ‘in eigen huis’ door te voeren en stimuleren ze 
om daarbij de lat hoog te leggen.

Optimale patiëntenzorg in een hightechomgeving: daar 
draait het om. Bij de HIMSS was er dit jaar veel aandacht 
voor systemen om patiënten thuis te kunnen monitoren. 
Die verplaatsing van zorg, van ziekenhuis naar eigen omge-
ving, zal de komende jaren flink toenemen. Daarnaast zien 
we dat de combinatie gezondheid en big data een steeds 
belangrijker terrein wordt, onder de noemer predictive 

medicine. Met andere woorden: hoe kunnen we met behulp 
van grote medische databestanden en kunstmatige intelli-
gentie veel preciezere diagnoses stellen? Niet ter vervan-
ging van de specialist, maar als belangrijke steun met het 
oog op kwaliteitsverbetering. Met VIPP leggen we een fun-
dament om beide ontwikkelingen ook in de toekomst in 
Nederland te kunnen toepassen.

        Optimale patiëntenzorg in een

       hightechomgeving: daar draait het om
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4 
 Toezicht  
en advies

De RvA mag en moet in hoge mate van zelfstandig-

heid functioneren, maar vormen van toezicht op  

het werk en advies bij de besluitvorming over accre-

ditatie zijn daarbij van groot belang. Ze garanderen 

de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhanke-

lijkheid van de RvA en leveren een kritische toets 

voor onze activiteiten en onze bedrijfsvoering.

Toezicht en advies dragen ook bij aan het vertrouwen 

van de overheid, de samenleving en onze klanten in 

de uitvoering van onze werkzaamheden. Daarvoor zijn 

binnen de RvA verschillende bestuursorganen en advies-

commissies actief: 

•	 raad van toezicht;

•	 commissie accreditaties;

•	 college van voorzitters bezwarencommissie;

•	 adviespanel belanghebbenden;

•	 gebruikersraad.

Hier schetsen wij op hoofdlijnen de rol van verschillende 

bestuursorganen en adviescommissies, en eventuele  

wijzigingen in 2017. In bijlage 1 van dit verslag is een  

actuele samenstelling van onze bestuursorganen en 

adviescommissies opgenomen.

Op onze website (www.rva.nl) vindt u een uitgebreide  

toelichting op hun rol en activiteiten.

De in dit hoofdstuk geschetste vormen van toezicht en 

advies dragen er in belangrijke mate toe bij dat onze  

klanten, de maatschappij en de overheid op ons werk 

kunnen blijven vertrouwen. Graag bedanken wij allen die 

in de genoemde bestuursorganen en adviescommissies 

actief zijn voor hun inzet in 2017.

https://www.rva.nl/onze-organisatie/toezicht-en-advies
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RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur de doel-

stellingen van de RvA realiseert. Selectie van de leden 

vindt plaats op basis van deskundigheid en competenties. 

Binnen de raad van toezicht zijn bij voorkeur de volgende 

competentiegebieden vertegenwoordigd:

•	 bedrijfsleven

•	 overheid

•	 research/technologie

•	 zorg/medisch

•	 voedsel en waren

•	 kwaliteit

De raad van toezicht benoemt volgens de statuten de leden 

van de commissie accreditaties en het college van voorzit-

ters bezwarencommissie. Deze twee commissies opereren 

onafhankelijk van het bestuur.

Uitgetreden leden   Toegetreden leden 

raad van toezicht    raad van toezicht

Drs. A.G.M. Buiting   Prof. dr. J. van den Heuvel

Ing. J. Visser     Ir. P.F. van Rhede van der Kloot

Drs. E.H.T.M. Nijpels,    Drs. S.A. Blok, voorzitter 

voorzitter       (van 1 januari tot 5 maart 2018); 

drs. E.H.T.M. Nijpels, waar

nemend voorzitter (sinds  

7 maart 2018)

Wij zijn alle vertrekkende leden van onze raad van toezicht 

zeer erkentelijk voor hun bijdragen aan de werkzaam-

heden van de RvA en verwelkomen tegelijkertijd hun 

opvolgers van harte. Op 5 maart 2018 legde de heer Blok 

het voorzitterschap neer om te worden benoemd tot minis-

ter van Buitenlandse Zaken. De raad van toezicht heeft op  

7 maart 2018 in de vacature van (onafhankelijk) voorzitter 

voorzien door de heer Nijpels tijdelijk te benoemen. Zo is 

tijd gecreëerd om het zoekproces naar een nieuwe voor-

zitter zorgvuldig te doorlopen.

COMMISSIE ACCREDITATIES

De commissie accreditaties bestaat uit vier leden, 

benoemd op basis van hun deskundigheid op de accredita-

tiegebieden, hun integriteit en hun onafhankelijkheid. Zij 

heeft als taak het bestuur te adviseren over het verlenen 

van accreditaties.

Uitgetreden CAlid   Toegetreden CAlid

Dr. W. Huisman,    Prof. dr. E. Bakker

voorzitter

Langs deze weg spreken wij onze erkenning uit voor de 

heer Huisman als een van de pioniers van accreditatie van 

medische laboratoria in Nederland. Wij danken hem zeer 

voor zijn niet-aflatende inzet voor de overgang van accre-

ditaties op basis van de CCKL-praktijknorm naar de inter-

nationale ISO 15189-norm. Sinds 2008 deed hij dat binnen 

de context van de RvA.

COLLEGE VAN VOORZITTERS 
BEZWARENCOMMISSIE

Bij bezwaren tegen een beslissing van de RvA wordt een lid 

van dit college ingeschakeld. De leden van dit college zijn 

strikt onafhankelijk.

Raad van toezicht

College van 
voorzitters 

bezwarencommissie

Commissie 
accreditaties

RAAD VOOR       ACCREDIT
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN EN KLIMAAT

De RvA moet voldoen aan de relevante bepalingen van de 

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Europese 

Verordening 765/2008. Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat houdt daar toezicht op. Voor zover het  

de inhoudelijke kant van het werk van de RvA betreft, kan 

het hierbij vertrouwen op de EA-peer-evaluaties die de 

RvA eens per vier jaar ondergaat.

EA-MULTILATERAL AGREEMENT 
COMMITTEE

Om ondertekenaar van de Multilateral Agreement  

(MLA) van EA te blijven, moet de RvA voldoen aan  

de eisen van de Europese Verordening 765/2008 en  

de internationale norm ISO/IEC 17011. Elke vier  

jaar wordt de RvA door een team van circa tien  

peers in de vorm van een peer-evaluatie beoordeeld.

BESTUUR EN DIRECTIE

De bestuurder/algemeen directeur is onder meer verant-

woordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de 

RvA en wordt voor de bedrijfsvoering bijgestaan door de 

operationeel directeur. Gezamenlijk vormen zij de directie 

van de RvA. Zij worden mede door twee adviespanels 

gevoed: het adviespanel belanghebbenden en de gebrui-

kersraad.

ADVIESPANEL BELANGHEBBENDEN

Vertegenwoordigers in dit panel zijn overheden, directe 

klanten van de RvA, directe klanten van conformiteits-

beoordelende organisaties, schemabeheerders en weten-

schappelijke instituten. Het doel van het panel is twee-

ledig:

•	 gevraagd en ongevraagd advies geven over algemene 

beleidsaangelegenheden;

•	 de onpartijdigheid van de RvA waarborgen bij de  

verdere ontwikkeling van het inhoudelijke beleid.

Gespreksonderwerpen in het adviespanel waren in 2017 

onder andere:

•	 de evaluatie van de Analysis of interested parties, waar-

bij vooral het aspect onpartijdigheid van de RvA in zijn 

handelen is besproken;

•	 de werkterreinen waarvoor de RvA accreditatie kan en 

wil verlenen (beleidsregel Werkterreinen RvA);

•	 de stand van zaken in de ontwikkeling van nieuwe 

normen voor conformiteitsbeoordelende instanties en 

normalisatieontwikkelingen;

•	 het internet of things en andere digitaliseringsontwik-

kelingen;

•	 het beleid voor de evaluatie van schema’s conformi-

teitsbeoordeling;

•	 de aanbevelingen in het rapport over mastbreuk van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid;

•	 het vaststellen van het thema voor de conferentie voor 

belanghebbenden van de RvA op 7 juni 2018: vertrou

wen in een veilige, digitale samenleving.

GEBRUIKERSRAAD

De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van 

directe RvA-klanten en adviseert de RvA over de begroting 

en tarieven en over de servicegraad.

Ministerie van 
Economische Zaken

en Klimaat

Adviespanel 
belanghebbenden

Gebruikersraad

RAAD VOOR       ACCREDITATIE



34 P U B L I E K S V E R S L A G  2017 |  I N N O VAT I E  &  V E I L I G H E I D 

De impact van 
digitale innovatie

Prof. dr. ir. E.J. (Egbert-Jan) Sol is chief technology officer bij 
TNO Industry en bijzonder hoogleraar Research Strategy and 
Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast 
is hij verantwoordelijk voor de Fieldlabs en de R&D-agenda 
binnen het Smart Industry Program Office, een initiatief van  
FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Nederland ICT.



35I N N O VAT I E  &  V E I L I G H E I D  |  P U B L I E K S V E R S L A G  2017

BLOCKCHAIN:  EEN UNIVERSELE DATABASE

Het internet zoals we dat nu kennen heeft zich binnen een 
tijdsbestek van twintig jaar ontwikkeld; van wetenschappe-
lijk gebruik naar inbellen via een vaste lijn en mobiel 
gebruik door een breed publiek. De verwachting is dat 
blockchain, kort gezegd een universele database met infor-
matie over alle uitgevoerde transacties binnen een net-
werk, een nóg sneller verloop kent en de wereld in tien jaar 
tijd compleet zal veranderen. Waar we met internet leer-
den digitaal informatie uit te wisselen, via e-mail en webpa-
gina’s, maakt blockchain het mogelijk om digitaal waarden 
uit te wisselen. Dat is een fundamentele vernieuwing.

De killerapplicaties van internet waren destijds de browser 
en het wereldwijde web. Ineens begrepen mensen dat ze 
niet meer naar een bibliotheek hoefden, maar dat ze thuis 
via een computer onbeperkt informatie konden ophalen. 
Zo’n paradigmashift vindt op dit moment opnieuw plaats, 
door de komst van cryptocurrency, de killerapplicatie van 
blockchain. Ineens kunnen we wereldwijd geld naar elkaar 
overmaken, oftewel waarde overdragen, terwijl het ons 
praktisch niets kost. De meeste mensen begrijpen nu nog 
nauwelijks hoe het werkt, maar bedenk wel: datzelfde gold 
ooit voor internet. Nu vinden we het heel normaal dat we 
op straat via een app kunnen bekijken of het gaat regenen. 
Dat was tien jaar geleden ondenkbaar.

De volgende stap is dat er door middel van autonome pro-
gramma’s allerlei condities aan deze waardeoverdracht 

worden gesteld. De betaling van een container vindt dan 
bijvoorbeeld pas plaats bij levering, via een autonome 
sensor. Dan moeten we die sensor en container natuurlijk 
wel kunnen vertrouwen. Is het echt de sensor die zegt dat 
hij de container waarneemt? Of is er met die sensor 
geknoeid?

BETROUWBARE DIGITALE IDENTITEITEN

Het gebruik van blockchain zal de komende jaren flink toe-
nemen, in diverse sectoren. Maar voor het zover is, hebben 
we een aantal fundamentele problemen op te lossen. Bij-
voorbeeld op het gebied van digitale identiteiten. Als we 
via blockchain waarden gaan overdragen, moeten we er 
zeker van kunnen zijn dat de andere partij ook echt is wie 
hij zegt dat hij is. We willen namelijk niet dat er iemand 
tussen zit die die waarde naar zichzelf kopieert en daarna 
weer weg is. Een betrouwbare digitale identiteit is dus een 
essentiële voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van 
blockchain. Het gaat hier niet alleen om digitale identitei-
ten van personen, maar ook van legal identities – rechtsper-
sonen – als een soort KvK-nummer. Ook objecten zullen 
digitale identiteiten moeten krijgen. Want als we in de toe-
komst bijvoorbeeld gebruik gaan maken van autonome 
sensoren, om zonder menselijke tussenkomst betalingen te 
laten verrichten, dan moeten die sensoren een identiteit 
hebben. En als ze bijvoorbeeld een hoeveelheid meten, dan 
is die sensor met die digitale identiteit gevalideerd. Zelfs 
aan virtuele objecten, zoals een order via internet, moet 

Nieuwe technologieën als internet of things, kunstmatige intelligentie en quantum computing 
hebben vergaande gevolgen voor de wijze waarop we leven en werken. Deze zogenoemde 
vierde industriële revolutie, die elke sector raakt, wordt gekenmerkt door een versnelling in 
digitalisering. Blockchain is daar een goed voorbeeld van. Een gesprek met EgbertJan Sol, 
chief technology officer bij TNO Industry, over de impact van digitale innovatie.

    De verwachting is dat blockchain 

      een nóg sneller verloop kent dan internet en de

 wereld in tien jaar tijd compleet zal veranderen
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een digitale identiteit kunnen worden gekoppeld, omdat 
zo’n order zelf ook weer allerlei dingen op internet gaat 
doen.

Cruciaal is dat die digitale identiteiten uiterst betrouwbaar 
zijn. Maar hoe gaan we dat voor 8 miljard mensen regelen? 
Met alle legal identities en (virtuele) objecten hebben we 
zelfs aan 8000 miljard digitale identiteiten nog niet genoeg! 
We moeten daar dus een standaard voor zien te ontwikke-
len. Voor de bitcoin heeft men eigenlijk maar wat gekozen. 
Een oplossing waarvan men dacht: dit is wel goed genoeg. 
Maar als we dat voor alles gaan accepteren, krijgen we tal-
loze individuele oplossingen. Daarom ontstaan er steeds 
meer global identity identifiers. Uiteindelijk zullen we toe 
moeten naar een soort universele identiteit, op basis van 
een wereldstandaard, en naar organisaties die digitale 
identiteiten uitgeven zoals een overheid nu paspoorten 
uitgeeft. Zulke organisaties moeten dan uiteraard wel 
betrouwbaar zijn.

VOORTDURENDE BIJSCHOLING

Een andere grote uitdaging waar we voor staan – en die 
begint in de industrie, maar die gaat voor de hele maat-
schappij gelden – is dat we iedereen continu opleidings-
kansen moeten aanbieden. Doordat we te maken krijgen 
met snelle digitale ontwikkelingen als blockchain, maar ook 
met kunstmatige intelligentie en quantum computing, 
zullen de banen van vandaag er over tien jaar wezenlijk 
anders uitzien. Iemand die nu 35 is, zal nog één of twee 
keer in zijn carrière een compleet andere baaninhoud krij-
gen – met taken waarvoor hij niet is opgeleid. Daarom 
zullen we ook het onderwijssysteem de komende tien jaar 
anders moeten gaan inrichten, zodat iedereen op elk 
moment kan worden bijgeschoold. In de industrie zijn we 
daar al mee bezig, onder andere via skills labs, maar deze 
ontwikkeling gaat in alle sectoren spelen; smart industry, 
smart health, smart finance, smart mobility, smart energy … 
Verpleegsters moeten straks kunnen werken met robots, 
bankmedewerkers met blockchain, taxichauffeurs met 
autonoom rijdende auto’s, enz. We bewegen dus niet naar 
minder banen, maar naar een heel andere manier van 
werken, met andere tools. Als we daar nu niet op inspelen, 
dreigt er straks een enorm tekort aan deskundig personeel.

EEN ZERO -DEFECT IN PRODUCTIE

In de smart industry heeft met name het internet of things 
veel impact. Wanneer alles met alles communiceert, sen-
soren waardes melden en computers in de gaten houden of 
het allemaal klopt, kan het productieproces op ieder 
moment worden gestopt als er een fout optreedt. Waar we 
vroeger af en toe met een meting een inspectie op kwaliteit 
deden, willekeurig of aan het eind van de rit, kunnen we nu 
dus bij iedere productiestap continu monitoren of er iets 
misgaat. Op die manier kunnen we naar een 100% inspec-
tiecontrole en naar een zero-defect in de productie. En 
wanneer vervolgens elk object in de productie zijn eigen 
identiteit gaat krijgen, kunnen we in een blockchain de vol-
ledige historie van het product vastleggen: alle transacties 
van de onderdelen die erin zitten, hoe die onderdelen zijn 
gemaakt, hoe het product wordt gebruikt en hoe het uit-
eindelijk weer uit elkaar kan worden gehaald om waarde-
volle onderdelen en materialen te scheiden.

Een van de dingen die af en toe nog misgaan bij product 

traceability, bijvoorbeeld in de voedselketen, is dat iemand 
in het begin data invoert die niet kloppen. Dan kan de hele 
blockchainketen prachtig ingericht zijn, maar is er geen 
garantie dat wat is vastgelegd klopt. Wie zegt dat het die 
boerderij van die boer was waar het voedsel vandaan 
kwam? En hoe weten we dat de monteur van de machine 
die bij de boer staat geen hacker is? Met dat soort proble-
men zullen we blijvend te maken hebben, en daar komt in 
de toekomst veel techniek bij kijken. Meer dan nu het geval 
is. De menselijke aard zal door die techniek niet verande-
ren; iemand die de boel wil oplichten, gaat op zoek naar 
waar hij dat kan doen. Maar met blockchain op basis van 
betrouwbare standaarden zal dat straks wel heel wat lasti-
ger worden.

 Door digitale ontwikkelingen 

    als blockchain zullen 

       de banen van vandaag 

  er over tien jaar     

    wezenlijk anders uitzien
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BIJLAGE 1 

Bestuursorganen en adviescommissies

In dit overzicht treft u de samenstelling aan van de 

bestuursorganen en adviescommissies per 1 maart 2018.

Raad van toezicht

Drs. E.H.T.M. Nijpels (waarnemend voorzitter)4

– sinds 7 maart 2018

Prof. dr. J. van den Heuvel 

– 1e termijn tot 1 augustus 2021

Dr. ir. I. Mastenbroek 

– 1e termijn tot 14 maart 2019

Ir. P.F. van Rhede van der Kloot 

– 1e termijn tot 1 september 2021

Ir. L. Visser

– 3e termijn tot 26 oktober 2020

Voor het verslag van de raad van toezicht over 2017 verwij-

zen wij u naar de jaarrekening 2017, die u kunt downloaden 

via onze website (www.rva.nl). Hier vindt u ook meer 

informatie over de leden van de raad van toezicht en hun 

nevenfuncties.

Bestuur en directie

Ir. J.C. van der Poel (bestuurder/algemeen directeur)

Mr. J.A.W.M. de Haas (operationeel directeur)

4  Drs. S.A. Blok was voorzitter van 1 januari tot 5 maart 2018.

Commissie accreditaties

Prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher (voorzitter)

Prof. dr. E. Bakker

Ir. C.K. Pasmooij

K.J. van Schalm

College van voorzitters bezwarencommissie

Mr. L.A.F.M. Kerklaan

Mr. A. Pahladsingh

Mr. M.N. van Zijl

Adviespanel belanghebbenden

Prof. dr. Ph. Eijlander (wetenschappelijke instituten,  

voorzitter)

Dr. R. Baumgarten (medische laboratoria)

Mr. J.A. van den Bos (inspecties)

Ir. M.P. Cuijpers (primaire sector)

Dr. V. Fokkema (metrologie)

Mr. A.P. de Groene (ministeries)

Ir. N.F.J. Hendriks (certificatie en inspectieinstellingen)

Ir. J.J.N.M. Hogeling (industrie)

R. Karel (laboratoria en inspectieinstellingen)

Ing. G.J.W. Kerkman (Verbond van Verzekeraars)

Raad van toezicht

Ministerie van 

Economische Zaken

en Klimaat

College van 

voorzitters 

bezwarencommissie

Commissie 

accreditaties

Adviespanel 

belanghebbenden

Gebruikersraad

RvA

Dr. P. van der Knaap (toezichthouders overheid)

Dr. H.C. Ossebaard (Zorginstituut Nederland)

Ir. F.W. Stuyt (schemabeheerders)

Ir. R.H. van Terwisga (NEN)

Gebruikersraad

Ir. J.C. van der Poel (RvA, voorzitter)

Dr. S.M. Bruisten (medische laboratoria)

B. van Doorsselaere (VEROCOG)

Dr. B.G. Hepkema (medische laboratoria)

S. ter Horst (NVCi)

R. Karel (Fenelab)

Dr. B.M.A. Kroon (Fenelab)

Ir. O.T.H. van Panhuys (NVCi) 

Mr. J.A.W.M. de Haas (RvA)

https://www.rva.nl/onze-organisatie/jaarverslagen
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BIJLAGE 2 

Beknopt financieel overzicht

De RvA heeft zowel statutair als op grond van de Euro-

pese Verordening 765/2008 geen winstdoelstelling. 

Onze onafhankelijkheid is geborgd via de Wet aanwijzing 

nationale accreditatie-instantie en door een moderne 

governancestructuur met de raad van toezicht, de commis-

sie accreditaties, het college van voorzitters bezwaren-

commissie, het adviespanel belanghebbenden en de 

gebruikersraad. Wij borgen onze onafhankelijkheid ook 

door een gezonde vermogenspositie. Daarmee zijn we 

weerbaar voor financiële risico’s die kunnen ontstaan,  

bijvoorbeeld als conformiteitsbeoordelende organisaties 

zouden besluiten om de accreditatie te beëindigen.

JAARREKENING

De onderstaande cijfers zijn als samenvatting overgeno-

men uit de vastgestelde jaarrekening 2017. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. De volledige jaarrekening 

kunt u downloaden via onze website (www.rva.nl) of bij 

ons opvragen via telefoonnummer (030) 239 45 00.

WINST-EN-VERLIESREKENING (X € 1000)

Resultaten Begroot 2017 2017 2016

Netto-omzet 14.397 14.618 13.993

Kostprijs omzet 4.696 5.032 4.787

Brutomarge 9.701 9.586 9.206

Directe personeelslasten 7.532 7.214 6.908

Overige kosten 2.159 2.228 2.161

Som kosten 9.691 9.442 9.069

Operationeel resultaat 10 144 137

Rentebaten 18 7 19

Resultaat 28 151 156

Het resultaat wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.

https://www.rva.nl/onze-organisatie/jaarverslagen
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BALANS PER 31  DECEMBER (X € 1000) NA RESULTAATBESTEMMING

Activa 2017 2016

Vaste activa 491 607

Vorderingen en overlopende activa 3.365 3.595

Liquide middelen 3.661 3.110

Totaal 7.517 7.312

Passiva 2017 2016

Eigen vermogen 4.026 3.875

Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.491 3.437

Totaal 7.517 7.312

De vermogensbehoefte is laatstelijk in 2014 geëvalueerd 

en wordt in 2019 opnieuw geëvalueerd. Mede gezien de in 

2010 gewijzigde status van de RvA naar een zelfstandig 

bestuursorgaan is besloten om het na te streven weer-

standsvermogen (eigen vermogen -/- bestemmings-

reserve) de komende jaren te maximeren op 4 miljoen 

euro. De omvang van het weerstandsvermogen per ultimo 

2017 bedraagt 3.798.303 euro; per ultimo 2016 was dit 

3.744.914 euro.

De vorig jaar aangekondigde selectieprocedure voor de 

accountantscontrole is met één jaar uitgesteld. In overleg 

met de raad van toezicht is besloten de opdracht aan 

accountantskantoor KPMG met één jaar te verlengen. In 

het tweede kwartaal van 2018 is de selectieprocedure 

gestart voor accountantsdiensten voor de controle over de 

volgende jaren.

TARIEVEN

Uitgangspunt is dat de tarieven gemiddeld – bijzondere 

omstandigheden voorbehouden – met maximaal de 

CBS-index zakelijke dienstverlening stijgen. In 2017 heb-

ben we de jaarbijdrage voor de eerste registratie met 

slechts 0,3% verhoogd. Het tarief voor vervolgregistratie is 

met 1,4% verhoogd. Het verschil tussen beide tarieven is 

daarmee verder verkleind. Op termijn zouden deze tarie-

ven, ongeacht de hoeveelheid registraties, gelijk moeten 

zijn. We hebben het dagtarief voor beoordelaars, dat het 

leeuwendeel van onze inkomsten bepaalt, eveneens met 

1,4% aangepast. De volgende tabel geeft de tariefontwik-

keling weer.

Tariefontwikkeling 2017 2016

CBS-index 1,3% 1,4%

Tarief (lead)assessor 1,4% 0,0%

Tarief vakdeskundige 1,4% 0,0%

Jaarlijkse bijdrage eerste registratie 0,3% -3,6%

Overige tarieven 1,4% 1,4%
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BIJLAGE 3 

Ons werk in cijfers

Vertrouwen vraagt mede om de mogelijkheid tot con-

trole. In deze bijlage treft u een getalsmatig overzicht 

aan van onze activiteiten in 2017. Ter vergelijking hebben 

we in een aantal gevallen ook eerdere cijfers toegevoegd.

VERLEENDE ACCREDITATIES PER 31  DECEMBER 2017

Norm Uitleg Nederland 
2017

Buitenland 
2017

Totaal 
2017

Nederland 
2016

Buitenland 
2016

Totaal 
2016

C E RT I F I C AT I E

ISO/IEC 17065 Producten en diensten 45 3 48 43 3 46

ISO/IEC 17021 Managementsystemen 45 19 64 44 21 65

ISO/IEC 17024 Personen 5 0 5 6 0 6

Subtotaal certificatie 95 22 117 93 24 117

I N S P E C T I E

ISO/IEC 17020 Inspectie 129 2 131 127 2 129

Subtotaal inspectie 129 2 131 127 2 129

L A B O R ATO R I A  RVA - M E R K

ISO/IEC 17025 Kalibratie 55 0 55 55 0 55

ISO/IEC 17025 Testen 245 8 253 243 9 252

ISO/IEC 17043 Ringonderzoeken 15 1 16 14 2 16

ISO 15189 Medische laboratoria in MLA 170 5 175 105 4 109

ISO Guide 34 Referentiematerialen 2 0 2 2 0 2

Subtotaal laboratoria 487 14 501 419 15 434

ISO 14065 EMAS/Emissie 4 1 5 5 0 5

Verordening (EG)  
Nr. 1221/2009 (EMAS)

Verificatie EMAS 1 0 1 1 0 1

Totaal RvA-merk 716 39 755 645 41 686

Laboratoria CCKL-merk

CCKL Praktijkrichtlijn* Medische laboratoria 70 0 70 141 0 141

Totaal aantal verleende accreditaties 786 39 825 786 41 827

* Deze accreditaties vallen buiten de kaders van het zelfstandig bestuursorgaan.
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GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VERLEENDE ACCREDITATIES 
PER 31  DECEMBER 2017

Land 2017 2016 2015

Nederland (ZBO) 716 645 582

Rest Europa* 4 3 5

Rest wereld 35 38 42

Totaal 755 686 629

* Op verzoek van de lokale accreditatie-instelling.

TOTAAL AANTAL ONTVANGEN COMPLETE AANVRAGEN  
VOOR NIEUWE ACCREDITATIES PER JAAR

2017 2016 2015

Initieel* 83 94 90

Uitbreiding 249 272 256

Totaal 332 366 346

* Inclusief de ISO 15189-transitieaanvragen.

NIEUWE ACCREDITATIES PER SOORT  
(AANTAL EN DOORLOOPTIJD VAN AANVRAAG TOT BESLUIT )

Nieuwe 
accreditaties

Gem. doorlooptijd 
in kalenderdagen

Nieuwe 
accreditaties

Gem. doorlooptijd 
in kalenderdagen

Besluit in 2017 2017 2016 2016

Certificatie 7 247 4 217

Inspectie 5 149 8 232

Kalibratielaboratorium 2 337 2 274

Testlaboratorium 12 305 8 342

Medisch laboratorium 66 339 62 334

EMAS/Emissie 1 61 0 0

Overig 1 309 0 0

Totaal 94 314* 84 318*

* Dit is een gewogen gemiddelde.
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Van de 94 nieuwe accreditaties (inclusief transities van 

CCKL naar ISO 15189) kenden acht aanvragen5 een door-

looptijd van meer dan twaalf maanden. Dat had de volgende 

oorzaken:

5  In 2016: zes aanvragen.

•	 In vier gevallen6 had de klant meer tijd nodig om 

noncompliances op te heffen.

•	 In vier gevallen7 had de RvA onvoldoende of te laat 

beoordelaars of experts beschikbaar.

6  In 2016: twee gevallen.
7  In 2016: vier gevallen.

UITBREIDINGEN VAN DE SCOPE VAN ACCREDITATIE PER SOORT  
(AANTAL EN DOORLOOPTIJD VAN AANVRAAG TOT BESLUIT )

Uitbreidingen Gem. doorlooptijd 
in kalenderdagen

Uitbreidingen Gem. doorlooptijd 
in kalenderdagen

Besluit in 2017 2017 2016 2016

Certificatie 55 210 85 156

Inspectie 32 87 38 119

Kalibratielaboratorium 6 232 5 123

Testlaboratorium 123 128 141 141

Medisch laboratorium 17 245 5 241

EMAS/Emissie 1 104 0 0

Overig 4 78 2 132

Totaal 238 151* 276 144*

* Dit is een gewogen gemiddelde.

Van de afgehandelde uitbreidingen kenden er acht8 een 

doorlooptijd van meer dan twaalf maanden. Dat had de  

volgende oorzaken:

8  In 2016: zes gevallen.

•	 In zes gevallen9 had de klant meer tijd nodig om 

noncompliances op te heffen.

•	 In twee gevallen10 lag de oorzaak vooral aan de kant  

van de RvA.

9  In 2016: vijf gevallen.
10  In 2016: één geval.
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VERDELING VAN DE GEFACTUREERDE TIJD OVER HET SOORT ONDERZOEK

Type beoordeling 2017 (totaal aantal 
dagen 8.817 = 100%)

2016 (totaal aantal 
dagen 8.075 = 100%)

2015 (totaal aantal 
dagen 7.218 = 100%)

Initiële beoordeling 5% 5% 6%

Uitbreiding 8% 7% 10%

Herbeoordeling 23% 18% 13%

Controlebeoordeling 43% 45% 54%

Bijwoning 10% 8% 5%

Transitie naar ISO 15189 11% 17% 12%

Totaal 100% 100% 100%

VERDELING VAN DE GEFACTUREERDE TIJD,  
OP GESPLITST NAAR ROL IN HET BEOORDELINGSTEAM

Rol 2017 (totaal aantal 
dagen 8.817 = 100%)

2016 (totaal aantal 
dagen 8.075 = 100%)

2015 (totaal aantal 
dagen 7.218 = 100%)

Leadassessor 44% 45% 47%

Assessor 10% 8% 7%

Vakdeskundige 46% 47% 46%

Totaal 100% 100% 100%

VERDELING VAN DE GEFACTUREERDE BEOORDELINGSTIJD,  INCLUSIEF DE 
BEOORDELING VAN CORRIGERENDE MAATREGELEN EN BIJWONINGEN

Inzet 2017 (totaal aantal 
dagen 8.817 = 100%)

2016 (totaal aantal 
dagen 8.075 = 100%)

2015 (totaal aantal 
dagen 7.218 = 100%)

Op locatie klant 47% 50% 49%

Voorbereiding/rapportage 50% 48% 48%

Reizen buiten Nederland 3% 2% 3%

Totaal 100% 100% 100%

AANTAL BEOORDELINGEN VOLGENS DE CCKL PRAKTIJKRICHTLIJN

Type beoordeling 2017 2016 2015

Initiële beoordeling 0 0 0

Controlebeoordeling 11 55 69

Documentencontrole 0 0 7

Herbeoordeling 2 4 5

Totaal 13 59 81
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GESCHILLEN, SCHORSINGEN EN INTREKKINGEN

Een geschil is een meningsverschil tussen de beoordeelde 

partij en de RvA-beoordelaar over de interpretatie van de 

normvereisten. Organisaties kunnen hun accreditatie tij-

delijk verliezen, als blijkt dat zij niet langer aan de gestelde 

normen voldoen. Het gaat dan om een schorsing. Zij krijgen 

in dat geval zes maanden de tijd om de benodigde verbete-

ringen door te voeren en te laten beoordelen. Het kan ook 

zijn dat organisaties hun accreditatie permanent verlie-

zen. Er is dan sprake van een intrekking: de accreditatie-

overeenkomst wordt ontbonden. Schorsingen en intrek-

kingen zijn vrijwillig of opgelegd. In beide gevallen mag 

een organisatie het accreditatiemerk niet meer voor de 

betreffende werkzaamheden gebruiken.

GESCHILLEN

Per ultimo 2017 2016 2015

Totaal aantal geschillen 88 89 52

Afwijking ongewijzigd gehandhaafd 17% 28% 42%

Afwijking gehandhaafd, maar geherformuleerd 19% 20% 25%

Afwijking ingetrokken 18% 30% 31%

Andere uitkomst geschil 0% 1% 0%

In behandeling 18% 7% 0%

Niet ontvankelijk 28% 14% 2%

Totaal 100% 100% 100%

GESCHORSTE ACCREDITATIES (GEHEEL)

Accreditatiecategorie Vrijwillig 
2017

Opgelegd 
2017

Totaal 
2017

Vrijwillig 
2016

Opgelegd 
2016

Totaal 
2016

Certificatie 0 1 1 3 3 6

Inspectie 0 6 6 2 0 2

Kalibratielaboratoria 2 0 2 0 0 0

Testlaboratoria 1 2 3 1 1 2

Medische laboratoria 0 1 1 0 0 0

Overig 0 0 0 0 0 0

Totaal RvA-merk 3 10 13 6 4 10

Het betreft hier alleen schorsingen voor de gehele scope. 

Voor de deel-schorsingen – schorsingen die een deel van 

een werkgebied betreffen – verwijzen wij graag naar onze 

website (www.rva.nl).

https://www.rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/schorsingen-en-intrekkingen
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INGETROKKEN ACCREDITATIES (GEHEEL)

Accreditatiecategorie Vrijwillig 
2017

Opgelegd 
2017

Totaal 
2017

Vrijwillig 
2016

Opgelegd 
2016

Totaal 
2016

Certificatie 7 0 7 8 1 9

Inspectie 2 1 3 5 0 5

Kalibratielaboratoria 2 0 2 3 0 3

Testlaboratoria 9 0 9 7 1 8

Medische laboratoria 2 0 2 1 0 1

Overig 1 0 1 0 0 0

Totaal RvA-merk 23 1 24 24 2 26

INGETROKKEN ACCREDITATIES ( VOOR EEN DEEL VAN DE WERKGEBIEDEN)

Accreditatiecategorie Vrijwillig 
2017

Opgelegd 
2017

Totaal 
2017

Vrijwillig 
2016

Opgelegd 
2016

Totaal 
2016

Certificatie 1 0 1 2 0 2

Inspectie 0 0 0 0 0 0

Kalibratielaboratoria 1 0 1 2 0 2

Testlaboratoria 2 0 2 2 0 2

Medische laboratoria 12 0 12 1 0 1

Overig 0 0 0 0 0 0

Totaal RvA-merk 16 0 16 7 0 7

Dit zijn de meest voorkomende redenen van intrekking:

•	 De activiteiten hoefden niet meer onder accreditatie te 

worden uitgevoerd of de instelling voerde de activitei-

ten niet meer uit (dertienmaal).

•	 Er geldt sinds 2012 een restrictiever buitenlandbeleid 

of er is sprake van overdracht naar een lokale accredi-

tatie-instelling (tweemaal).

•	 Er was sprake van een overname op een andere scope 

(zesmaal).

•	 De klant kon of wilde niet voldoen aan de RvA-beleids-

regels (te weinig personeel, niet-opheffen schorsing of 

niet-betalen factuur; tweemaal).
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   Wij zorgen ervoor 

dat uw vertrouwen in producten en diensten 

          gerechtvaardigd is
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