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Voorwoord

We leven in een turbulente wereld. Een wereld 
waarin we te maken hebben met corona, de inval  
in Oekraïne, de toenemende achterdocht in onze 
samenleving… Toch is het belangrijk om optimis
tisch te blijven, om vertrouwen te houden en uit  
te stralen.

Vertrouwen komt niet vanzelf. Burgers en bedrijven 
willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van pro
ducten en diensten. Ook in 2021 hebben bestuur, 
management en medewerkers van de Raad voor 
Accreditatie (RvA) hun schouders weer onder de 
kracht van de kwaliteitsinfrastructuur gezet. Om  
bij te dragen aan een vrij handelsverkeer en de  
kwaliteit van producten en diensten.

Afgelopen jaar was ook het jaar waarin twee 
belangrijke doorlichtingen van de RvA plaats
vonden: de ZBO-evaluatie in opdracht van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) en de peerreview door collega’s van de  
European cooperation for Accreditation (EA).  
De RvA heeft bij beide laten zien wat hij waard is. 

Mooi is dat de aanbevelingen van de ZBOevaluatie 
uitstekend aansluiten bij de nieuwe strategie: het 
klantproces verder digitaliseren en de communica
tie met klanten waar nodig verbeteren. En samen 
met beleidspartners blijven zoeken naar manieren 
om de maatschappelijke waarde van accreditatie  
te vergroten. Het is verheugend dat het ministerie 
van EZK zich daarvoor merkbaar openstelt.

De raad van toezicht is nauw betrokken bij het werk 
van de RvA. Zodat u kunt blijven vertrouwen in de 
kracht van accreditatie.

Namens de raad van toezicht,
Yvonne van Rooy, voorzitter

https://www.rva.nl/wp-content/uploads/2022/02/ZBO-evaluatie-RvA-eindrapport-AEF-SEO-voor-publicatie.pdf
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Inleiding

Voor u ligt het publieksverslag van de Raad voor 
Accreditatie (RvA). Hierin leggen wij verantwoor
ding af over onze activiteiten en resultaten in 2021. 
Als organisatie die vertrouwen uitspreekt, vinden 
wij het belangrijk om zelf ook transparant te zijn. 
Met dit verslag informeren wij onze belanghebben
den over de uitvoering van onze kerntaak: accredi
tatie verlenen. Als nationale accreditatie instantie 
beoordeelt de RvA het werk van bedrijven en 
instellingen die testen, inspecteren en certificeren; 
de zogenoemde TIC- industrie. Dat doen we op 
basis van normen en schema’s.

Met vertrouwen vooruit: dat is ons motto. We stre
ven continu naar doorontwikkeling en verbetering 
van onze processen, dienstverlening en samen
werkingen. Verbetering stond in 2021 nadrukkelijk 
centraal. De RvA zat als het ware voor even aan de 
andere kant van de tafel, tijdens twee belangrijke 
beoordelings momenten: de vijfjaarlijkse evaluatie 
door het ministerie van Economische Zaken en  
Klimaat en de vierjaarlijkse peerreview vanuit de  
EA (European cooperation for Accreditation). 
Twee mooie kansen om te achterhalen wat we al 
goed doen en waar we verder kunnen optimali
seren. Vandaar de titel van dit verslag: Met  
vertrouwen verbeteren.

Roeland Nieuweboer en Joep de Haas 
Bestuursteam RvAMET 

VE�T�OUWEN 
VOO�UIT:
        IS ONS    
     TTO. 
DAT IS ONS 
MOTTO. 

https://www.rva.nl/wp-content/uploads/2022/02/ZBO-evaluatie-RvA-eindrapport-AEF-SEO-voor-publicatie.pdf
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1 Met vertrouwen verbeteren

Onze ambitie is om accreditatie – als onderdeel 
van de hele kwaliteitsinfrastructuur – relevant  
te houden en toekomstbestendig te maken. 
Daarom werken wij hard aan een organisatie die 
meer en meer robuust en innovatief is. Die open-
staat voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.  
Die haar ramen en deuren verder opent en actief 
naar buiten gaat. Dat doen we in lijn met de  
strategie die zich in 2020 ontvouwde en die zich 
in 2021 verder ontwikkelde.

Onze missie en visie
De RvA heeft een goede reputatie bij zijn klanten. 
We werken continu aan een doorontwikkeling en 
verbetering van onze dienstverlening. En er is nog 
een wereld te winnen. Eerder bleek al dat onze  
missie en visie aan actualisering toe waren. Eind 
2020 hebben we daarom een nieuwe missie en  
visie geformuleerd, die de opgave waarvoor we 
staan ondersteunen.

De waarde van accreditatie
Deze nieuwe missie en visie maken ons werk 
onderscheidend, en leggen de relatie met al die 
bedrijven en instellingen die testen, inspecteren en 
certificeren. Zij zijn het die met een certificaat of 
testrapport als eerste het vertrouwen in de kwaliteit 
van producten en diensten uitspreken. Zij hebben 
dus een belangrijke rol in onze samenleving en in 
het economische verkeer. De RvA beoordeelt hun 
werk. Dat is onze taak als nationale accreditatie 
instantie. Wij verrijken het vertrouwen met ons  
oordeel en leggen dat vast in een accreditatie
verklaring.

De RvA wil daarnaast bijdragen aan een duurzame 
en goed functionerende internationale samen
leving. Het onder accreditatie testen, inspecteren en 
certificeren van producten en diensten aan de hand 
van normen en schema’s stimuleert dat enorm.  
Wij plaatsen ons werk in een breder Europees en 
mondiaal verband. De hele kwaliteitsinfrastructuur, 
van normalisatie tot accreditatie, bevordert een 
open handelsverkeer. Want geen enkele nationale 
eco nomie, welvarend of opkomend, kan exporteren 
zonder aan normen te voldoen. 

Hoe luiden onze nieuwe missie en visie?

Burgers en bedrijven willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van producten en diensten.  
Met accreditatie verrijken wij dat vertrouwen. 

Dagelijks beoordelen wij de competente, consistente en onpartijdige bedrijfsuitoefening van  
bedrijven en instellingen. Deze bedrijven en instellingen testen, inspecteren en certificeren.  
Zij hebben een cruciale rol in de kwaliteit van producten en diensten. 

Wij doen ons werk op een deskundige, transparante en onbevooroordeelde wijze. Met een  
accreditatieverklaring bevestigen wij ons vertrouwen. Dit draagt bij aan een duurzame en goed  
functionerende internationale samenleving met een open handelsverkeer en ruimte voor innovatie.
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Met ons werk dragen we bovendien bij aan innova
tie. Er lijkt soms een tegenstrijdigheid tussen inno
vatie en normalisatie te bestaan. Dat is juist niet zo. 
Innovatie is nooit een doel op zich. Uiteindelijk gaat 
het erom nieuwe producten of diensten in de markt 
of maatschappij te brengen. Normalisatie is daarbij 
een ticket to trade. Het helpt bedrijven om aan te 
tonen dat ze een betrouwbare partner zijn. Juist 
dan is er kans op een daadwerkelijke toepassing en 
aansluiting!

De RvA als private toezichthouder
Deze missie en visie helpen ook om te verhelderen 
waar wij wel of niet ‘van zijn’. De RvA behoort niet 
tot de publieke toezichthouders. Zij hebben een 
eigen rol. Zij zien toe op basis van nationale en 
Europese wetgeving; zien toe om de naleving daar
van te bevorderen. Dat is iets anders dan de kwali
teitsbeoordeling die wij op basis van normen en 
schema’s uitvoeren. De RvA vervult daarmee de  
rol van private toezichthouder. 

Wij werken wel met publieke toezichthouders 
samen. Zo sluiten we informatieprotocollen af over 
de uitwisseling van informatie. We streven daarbij 
naar een geaccepteerd groeimodel dat tot goed 
publiek en privaat toezicht leidt, waarbij een  
administratieve lastenverlichting en het behoud  
van vertrouwelijkheid vooropstaan. 

De strategie voor 2021-2025
Het bestuursteam van de RvA heeft in 2021 werk 
gemaakt van de onderbouwing van de strategie  
die we in 2020 geformuleerd hebben. Een externe  
strategieconsultant begeleidde daarbij in de opzet  
en methodiek. Eerdere gesprekken met klanten en 
stake holders vormden een belangrijke basis. De raad 
van toezicht heeft actief deelgenomen aan deze 
strategievorming en zich achter onze strategie voor 
20212025 geschaard. Met deze strategie gaan we  
de komende jaren aan de slag.

Onze strategische doelen
De hoofdambities van onze strategie:
•	 We willen relevant en toekomstbestendig zijn, 

door markt en klantgerichter te werken, met 
nieuwe waardeproposities, door ‘klanten helpen 
leren’ als uitgangspunt te nemen en door een 
betere dienstverlening met kortere doorloop
tijden te bieden.

•	 Daarvoor hebben wij competente mensen en 
krachtige teams nodig.

•	 Communicatie is heel belangrijk. Het opent 
deuren naar (nieuwe) netwerken en vergroot  
de bekendheid met accreditatie.

•	 We zijn ons bewust van het belang van infor
matieveiligheid in het kader van onze reputatie 
en de belangen van onze klanten.

•	 Samen met publieke toezichthouders en 
beleidsdepartementen werken we aan een  
versterking van het toezichtstelsel en de  
kwaliteitsinfrastructuur.

Een vliegende start
Tijdens de uitwerking van deze strategie hebben we 
al de eerste stappen gezet. Een soort ‘Le Mansstart’. 
Het begon met de formulering van onze nieuwe 
missie en visie in 2020 en de vraag aan collega’s van 
de afdeling Operations om hun ideale organisatie
opzet te ontwikkelen. Terwijl het diepere gesprek 
hierover vorderde, dachten we ook na over de 

NO
�M

ALISATIE

ACC�E DITATIE

CONFO�MITEITS-

BEOO�DELING
KWALITEITS-

INF�AST�UCTUU�
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gewenste teamontwikkeling. In 2021 hebben we de 
transitie naar krachtige teams ingezet. Verder heb
ben we dit jaar een senior communicatieadviseur 
aangetrokken en een aanpak opgezet om aan onze 
informatieveiligheid te werken.

Werken aan verbetering
Waar zien we mogelijkheden om onze dienstver
lening te verbeteren, op basis van de feedback die 
we ontvangen? Ook in 2021 hebben we ons over  
die vraag gebogen en een aantal verbeterslagen 
doorgevoerd.

De afhandeling van klachten
Naar aanleiding van feedback van klanten hebben 
we het proces rond de afhandeling van klachten 
onder de loep genomen. Hoe kunnen we dit duide
lijker en laagdrempeliger maken? Zodat indieners 
van klachten beter weten waar ze aan toe zijn? In 

het eerste kwartaal van 2022 starten we met een 
aangepaste werkwijze. Een logisch gevolg hiervan is 
een stijging van het aantal gemelde klachten. Dit 
geeft ons weer de mogelijkheid om ons werk beter 
te doen.

Nieuwe trainingen voor klanten
Geaccrediteerde bedrijven en instellingen willen 
het accreditatieproces zo soepel en succesvol 
mogelijk doorlopen. Onder de noemer klantgericht-
heid ontwikkelde een groep collega’s daarom de 
training (Weg)wijs in accreditatie voor geaccrediteer-
den. Met deze training helpen wij klanten die zich 
optimaal willen voorbereiden op een (her)beoor
deling of uitbreidingsonderzoek. De training is 
bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen of kwali
teitsmedewerkers. Of voor wie betrokken is bij het 
behouden van de accreditatie.
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In oktober 2021 attendeerden wij onze klanten op 
de eerste training in februari 2022. Het aantal reac
ties was overweldigend. Binnen twee dagen was de 
training volgeboekt. Hieruit blijkt wel dat we in een 
behoefte van onze klanten voorzien. Voor 2022 
organiseren we daarom meer van deze trainingen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website: www.rva.nl/trainingwegwijs. Ook willen 
we een aparte training gaan aanbieden voor 
(potentiële) nieuwe klanten van de RvA.

De transitie naar ISO/IEC 17025:2017
In 2017 werd de norm ISO/IEC 17025:2017 (General 
requirements for the competence of testing and  
calibration laboratories) gepubliceerd. Deze norm 
vervangt de gelijknamige norm ISO/IEC 17025:2005. 
De voor deze norm geaccrediteerde laboratoria 
hadden tot 1 juni 2021 de tijd om aan te tonen dat 

ze aan de nieuwe versie van de norm voldeden.  
Op 1 januari 2021 bleek dat negentien van de iets 
meer dan driehonderd geaccrediteerde laboratoria 
dit nog niet hadden gedaan. In de vijf resterende 
maanden is het gelukt om ook deze accreditaties 
naar de nieuwe versie om te zetten.

Uit de evaluatie blijkt dat onder andere de nauwe 
betrokkenheid bij de totstandkoming van de 
nieuwe versie van deze norm, de juiste voorlichting 
over de wijzigingen en de goede monitoring en  
sturing ertoe hebben geleid dat de transitie voor 
deze geaccrediteerde laboratoria en voor de RvA 
organisatie soepel en succesvol verlopen is. Uit de 
evaluatie komen ook diverse verbeterpunten naar 
voren. Deze lessen nemen we mee in toekomstige 
transitietrajecten.

https://www.rva.nl/trainingwegwijs
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In dialoog met onze stakeholders
Ook in 2021 gingen we regelmatig in gesprek met 
onze belangrijkste stakeholders. Wat is voor hen de 
waarde van accreditatie? Met welke ontwikkelingen 
hebben zij te maken? Hoe kijken zij aan tegen ons 
beleid en onze dienstverlening? Enzovoort. Een 
korte schets van de stappen die we hierin hebben 
gezet.

VvS
In 2020 is onze positie en manier van werken ten 
aanzien van schema’s en schemabeheerders geëva
lueerd. De aanbevelingen en gezichtspunten geven 
mogelijkheid om een nieuw soort samenwerkings
relatie te vestigen. De RvA heeft hierover in 2021 
intensief contact gehad met de Vereniging van 
Schema beheerders (VvS) en is zelfs uitgenodigd 
om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn. Dat gaf 
over en weer een beter beeld van elkaars wensen 

en standpunten. Naar aanleiding van deze ont
moetingen lijkt een gezamenlijke oplossing voor 
een nieuwe manier van werken steeds dichterbij  
te komen.

NVCi en Fenelab
Met de besturen van de Nederlandse Vereniging 
Certificatieinstellingen (NVCi) en de Federatie 
van Nederlandse Laboratoria (Fenelab) hebben we 
verkend hoe we tot meer bestuurlijk georiënteerde 
overleggen kunnen komen. Een van de agendapun
ten is dat wij veel meer gezamenlijk zouden kunnen 
optrekken bij grote maatschappelijke vraagstukken, 
bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie. 
De door de RvA actief gesteunde beweging om 
nietmedische laboratoria die bij Fenelab zijn aan
gesloten tijdens de coronapandemie in te zetten 
voor het vergroten van de landelijke testcapaciteit 
is in dat licht een succes te noemen.

Adviespanel belanghebbenden ‘nieuwe stijl’

In 2021 hebben we de werking van het adviespanel belanghebbenden tegen het licht gehouden.  
De variatie in participatie en een sluimerende ontevredenheid bij de leden gaven aanleiding om 
hierover het gesprek aan te gaan.

Besloten is om het adviespanel in 2022 anders te gaan inrichten. Het panel krijgt een thema gerichte 
opzet en de samenstelling van deelnemers wisselt deels, afhankelijk van het geagendeerde thema. 
Met deze vernieuwing willen we:
•	  een bredere vertegenwoordiging van belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen die de  

kwaliteitsinfrastructuur en accreditatie raken stimuleren;
•	 	de kennis en kunde van deelnemers op een wendbare, effectieve en toekomstgerichte wijze 

inzetten, om samen met onze belanghebbenden bij te dragen aan het vertrouwen van burgers  
en bedrijven in de kwaliteit van producten en diensten;

•	  de interesse en betrokkenheid van (potentiële) deelnemers vergroten, door voor hen actuele  
en relevante onderwerpen te agenderen. 

Dit adviespanel ‘nieuwe stijl’ leent zich minder goed voor het jaarlijkse advies over de borging van 
onze onpartijdigheid. Daarom stellen we in 2022 als pilot een jaarlijks onpartijdigheidsoverleg in,  
met volledige focus op deze taak.
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Medische beroepsverenigingen
Ook de negen medische beroepsverenigingen die 
betrokken zijn bij medische laboratoria zijn voor 
ons een belangrijke stakeholder. De RvA heeft  
de wens om met hen een gezamenlijk overleg te 
realiseren. Dat lijkt vooralsnog nog een brug te ver.  
Wij denken dat er veel zaken te bespreken zijn die 
alle beroepsverenigingen aangaan. We hebben 
afgelopen jaar veelvuldig en constructief contact 
met deze beroepsverenigingen gehad, mede in het 
kader van de coronapandemie én vanwege een 
nieuwe eis vanuit de EA (European cooperation for 
Accreditation) rond het gebruik van accreditatie
merken en logo’s, omdat deze tot enige discussie 
leidde.

Executive Board van de EA
De voorzitter van de raad van bestuur van de RvA  
is sinds 1 januari 2021 lid van de Executive Board  
van de EA. 2021 heeft sterk in het teken gestaan van 
de gevolgen van de Brexit voor het lidmaatschap 
van de Britse nationale accreditatieinstantie UKAS 
en een aantal beleidsmatige zaken die spelen bij 
IAF (International Accreditation Forum), zoals de 
opbouw van een internationale database en de 
fusie van IAF met ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation).
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Accreditatie is mensenwerk
De mensen van de RvA maken de RvA. Zij bedienen 
onze klanten, hanteren onze procedures en dragen 
allemaal bij aan dat ene product: het verlenen of 
verlengen van een accreditatie. Wij zijn een com
pacte organisatie. Dat betekent dat we iedereen 
nodig hebben. De ontwikkeling van onze organisatie 
steunt op de participatie van alle collega’s. Dit vanuit 
het idee dat zij veel talent en potentieel hebben, en 
dat graag meer en meer inzetten. En dat mag ook 
voor hun eigen ontwikkeling zijn.

Op weg naar krachtige teams
Wij vinden het belangrijk dat collega’s volop partici
peren, hun talenten aanwenden en hun autonomie 
vergroten. Daarom hebben we collega’s van de 
afdeling Operations (de projectcoördinatoren 
accreditatiebeoordelingen) gevraagd om zelf hun 
ideale organisatieopzet te ontwikkelen. In 2020 
hebben zij daar hun gedachten over laten gaan en 
in 2021 zijn zij bezig geweest met hun teamontwik
keling, onder de noemer krachtige teams. Ook de 
technisch coördinatoren accreditatie en de lead 
assessors namen als groep deel aan deze sessies. 

Het managementteam van de RvA heeft in 2021 
twee keer een dag aan zijn teamsamenwerking en 
ontwikkeling besteed. In 2022 volgt de stafafdeling.

Benadering van de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Het lijkt steeds 
moeilijker om vacatures van bepaalde specialismen 
en van projectcoördinatoren accreditatiebeoorde
lingen bij de afdeling Operations tijdig te vervullen.  
De match tussen de functiebeschrijving en het profiel 
van de kandidaat is steeds moeilijker te maken, en  
dat start al met een geringe respons. 

We realiseren ons dat de RvA (nog) geen bekende 
merknaam is. Het vooruitzicht op een inwerkperi
ode bij een organisatie waarin de collega’s vanwege 
de coronapandemie grotendeels thuiswerken helpt 
daar ook niet bij. Gelukkig hebben in 2021 onder 
andere twee IT’ers en een communicatieadviseur 
de weg naar de RvA gevonden. Een en ander leidt 
er wel toe dat we de benadering van de arbeids
markt tot prioriteit maken en daar gericht hulp bij 
zoeken.

Werken tijdens de coronapandemie
De coronapandemie heeft ook in 2021 veel effect 
op de RvA gehad, zowel op de uitvoering van het 
werk als op het werkplezier. De meeste beoordelin
gen voerden we remote uit, via Microsoft Teams. 
Dat leverde voor en nadelen op, kansen en bedrei
gingen. Dankzij de inzet van collega’s en de flexi
biliteit van klanten heeft het beoordelingswerk 
ondanks alle beperkingen goed doorgang kunnen 
vinden. 

Intern zorgden we ervoor dat mensen goed aange
haakt bleven. Zo is ons ‘Coronanieuwsbulletin’ om 
collega’s over alle maatregelen te informeren inmid
dels veertig keer verschenen en is de livestream van 
het bestuursteam op maandagochtend (‘Koffietijd’) 
inmiddels vaste prik.

109
medewerkers 
in loondienst

14
nieuwe medewerkers 
in loondienst
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Interview
Werken in coronatijd 
Wat betekende de coronapandemie voor de RvA? 
Mylène Pijnenburg, manager Internal Operations, 
en Frank Bouwkamp, technical assessor, winden  
er geen doekjes om: ‘Het was best heftig. Ineens 
zat iedereen thuis en konden we niet meer naar 
klanten toe. Dan moet je razendsnel schakelen.’

Hoe maak je die switch, als organisatie?
Mylène: ‘Het begon bij de medische labs. Toen wij 
nog dachten dat het wel zou meevallen, gaven zij al 
aan geen bezoek meer te willen ontvangen. Binnen 
twee, drie weken zat heel Nederland op slot en 
konden we nergens meer heen. Dan moet de knop 
om: hoe gaan we onze mensen faciliteren om op de 
digitale werkvloer alsnog hun werk te kunnen doen? 
We besloten om over te stappen op remote beoor
delingen. Maar dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan. Het was flink pionieren.’

Frank: ‘Ik vond het zeker in het begin spannend. 
Voor het kantooronderzoek was de overgang niet 
zo groot. Of je nu thuis of bij de klant zit: je kijkt 
naar dezelfde documenten. Maar voor de bijwonin
gen, waarbij we meelopen met audits die bedrijven 
en instellingen bij hun eigen klanten uitvoeren, was 
het een stuk ingewikkelder. Je doet er alles aan om 
die beoordelingen representatief te laten zijn.  
Bijvoorbeeld door camera’s in te zetten, zodat je je 
ogen en oren op locatie hebt. Maar het blijft lastig. 
Want je weet niet zeker of je alles ziet en hoort. Je 
mist ook de nodige context: de onderlinge sfeer, de 
nonverbale signalen... En soms valt de verbinding 
ineens weg. Dan is het over en uit.’

Mylène: ‘Trialanderror. Maar we moesten wel. Er 
was gewoon geen tijd om het rustig uit te denken, 
te testen en te evalueren.’

DE EE�STE  
PANIEK SLOEG  
AL VLUG OM IN  
‘DIT GAAN WE  
MET ELKAA� 
�EGELEN’. 
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Hoe was dat voor jullie klanten?
Mylène: ‘De een zag nieuwe mogelijkheden en 
wilde op korte termijn een uitbreidingsbeoordeling 
ondergaan; bijvoorbeeld voor het testen van medi
sche mondkapjes. De ander had het veel te druk 
om ons digitaal te ontvangen en vroeg juist om uit
stel. We hebben steeds per situatie bekeken wat 
redelijk was: kunnen we deze beoordeling nog even 
opschuiven, zetten we dit jaar een kleiner team 
in…? En natuurlijk moesten ook onze klanten een 
drempel over, met die remote beoordelingen. Je 
loopt inhoudelijk en digitaal tegen allerlei uitdagin
gen aan. Maar als je daarover het gesprek voert, zijn 
er eigenlijk altijd wel oplossingen te bedenken.’

Frank: ‘We zagen bij klanten, maar ook bij klanten van 
onze klanten, een enorme bereidwilligheid om ons zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Extra camera’s, een 
tolk die de hele dag alles voor ons vertaalde: niets was 
te veel. Dat vind ik bewonderenswaardig. Want het 
komt er allemaal nog eens bij, terwijl zo’n beoordeling 
op zichzelf vaak al spannend genoeg is.’

Kun je je organisatie in zo’n hectische tijd toch 
blijven verbeteren?
Mylène: ‘Ja, maar het is wel veel lastiger. Een van 
onze speerpunten is de transitie naar krachtige 
teams. Tijdens de coronapandemie hebben we die 
ontwikkeling tegen de klippen op toch doorgezet. 
Remote nieuwe teams vormen: beslist een uitda
ging. Sommigen vinden hun weg wel. Die zoeken 
zelf contact met collega’s, maken wandelafspraken. 
Anderen moet je er actief bij betrekken. Daarnaast 
hebben we de afgelopen twee jaar natuurlijk ook 
nieuwe mensen aangenomen. Hoe zorg je dat zij 
onderdeel worden van de organisatie, als iedereen 
thuiswerkt?’

Frank: ‘Voor je het weet, verlies je elkaar uit het oog. 
Zeker als je geen directe collega’s bent. Leuk vind ik 
dat er allerlei initiatieven zijn genomen om het 

onderlinge contact te stimuleren. Zoals het weke
lijkse “digitale koffiemomentje”.’ 

Mylène: ‘Op die manier probeer je het deels te 
ondervangen. Maar je merkt eigenlijk nu pas hoe 
belangrijk het is om regelmatig fysiek bij elkaar te 
zitten. Om écht contact te hebben. Ik hoor van veel 
collega’s hoezeer ze dat hebben gemist.’

Wat zien jullie als de belangrijkste winstpunten?
Frank: ‘Ik woon in Groningen en reis normaal het 
hele land door. Nu klapte ik ’s avonds mijn laptop 
dicht en was ik meteen bij mijn gezin. Daardoor heb 
ik bijvoorbeeld de ontwikkeling van mijn dochtertje 
van drie de afgelopen twee jaar veel intenser mee
gemaakt.’

Mylène: ‘Thuiswerken heeft zeker zijn voordelen. 
En we hebben het gemak van online vergaderen 
ervaren: mensen hoeven niet meer per se naar kan
toor te komen om bij een afspraak te zijn.’

Frank: ‘Maar dat we in deze extreem lastige periode 
toch een gerechtvaardigd vertrouwen in het werk 
van onze klanten hebben kunnen uitspreken vind ik 
de belangrijkste opsteker.’

Mylène: ‘Daar sluit ik me helemaal bij aan. De eer
ste paniek sloeg al vlug om in “dit gaan we met 
elkaar regelen”; een soort crisismanagement. Daar 
ben ik trots op. Inmiddels zijn we bijna twee jaar 
verder. De wereld gaat weer open. Hoe we de les
sen van de afgelopen tijd meenemen? Daar gaan 
we ons in 2022 over buigen. We hebben onlangs 
onderzoek gedaan naar de ervaringen met remote 
beoordelen. Een van de conclusies is dat dit instru
ment de beoordelingen op locatie nooit helemaal 
kan vervangen, maar dat het voor sommige situa
ties heel geschikt is. Het zal dus zeker zijn plek  
krijgen in ons beoordelingsinstrumentarium.’
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Onze freelance assessoren
Om onze beoordelingswerkzaamheden bij klanten 
op een goede manier uit te voeren, hebben we  
in onze beoordelingsteams uiterst competente  
mensen nodig. Het vinden, binden en boeien van 
free lance assessoren (technical assessors, technical 
experts en lead assessors) staat hierbij centraal. 

Assessoren aantrekken en opleiden
Dat vinden is, gezien de krappe arbeidsmarkt, niet 
altijd makkelijk. Toch zijn er in 2021 69 nieuwe asses
soren voor de RvA aan de slag gegaan. Het gaat om 
deskundigen met uiteenlopende achtergronden: 
van medische pathologie tot organische landbouw, 
cybersecurity, autostoeltjes, laadpalen en gas
verbrandingstoestellen. Dit laat ook zien dat er op 
steeds meer gebieden vraag is naar accreditatie. 

Nieuwkomers leiden we op tot zelfstandige asses
soren. In 2021 zijn we gestart met het uitbreiden van 
de trainingsdagen voor een aantal normen. Zo zijn 
assessoren nog beter toegerust om beoordelingen 
uit te voeren. Begin 2022 starten de eerste trainin
gen ‘nieuwe stijl’. In deze trainingen is er niet alleen 
aandacht voor de vakinhoudelijke kant, maar ook 
voor de soft skills van assessoren. Een gevoel van 
comfort en veiligheid is essentieel in de dialoog over 
gevonden afwijkingen, de zogenoemde nonconfor-
mities. Alleen zo zijn klanten in staat om te leren.

Meer vraag naar medisch specialisten
De hoge werkdruk en een verminderde beschik
baarheid hebben ook in 2021 impact gehad op de 
inzetbaarheid van assessoren in de zorg. Het plan
nen van beoordelingen was soms een uitdaging.  
We hebben daarom extra aandacht besteed aan  
de actieve werving van medisch specialisten.  
Medische beroepsverenigingen hebben ons daarbij 
geholpen. 

Eind 2021 stuurde de RvA een enquête naar alle 
assessoren van medische laboratoria, om te achter
halen wat voor hen de voornaamste drijfveren zijn 
om voor ons te werken en wat potentiële redenen 
zijn om te stoppen. Hun feedback nemen we mee 
om in 2022 gericht verder te werken aan onze 
manieren van ‘vinden, binden en boeien’.

Hoe functioneert de RvA als ZBO?
Sinds 2010 is de RvA een zelfstandig bestuursorgaan 
(ZBO) van het ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat. Als ZBO voeren wij een overheidstaak 
uit, juist op afstand van de overheid. We hebben 
bevoegdheden en kunnen besluiten nemen, maar 
moeten ook voldoen aan de relevante bepalingen 
van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Het 
ministerie houdt daar toezicht op. Elke vijf jaar vindt 
er een wettelijke evaluatie plaats. In 2021 hebben we 
opnieuw zo’n evaluatie doorlopen.

Doeltreffend en doelmatig
In opdracht van het ministerie hebben twee onder
zoeksbureaus de periode 20162020 geëvalueerd, 
waarbij vier hoofdonderwerpen aan de orde kwa
men: onze governancestructuur, doeltreffendheid, 
doelmatigheid en maatschappelijke bijdrage. Zij 
voerden dit onderzoek uit via deskresearch, inter
views met stakeholders, een enquête onder klanten 
(met een respons van 61%) en een vijftal focus
groepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

740
freelance 
assessoren

69
nieuwe freelance 
assessoren
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gebruikersraad, klanten, het adviespanel belang
hebbenden, assessoren en de ondernemingsraad.

De algehele conclusie is dat de RvA zijn taak gedu
rende de evaluatieperiode op een doeltreffende  
en doelmatige wijze heeft uitgevoerd. Daarbij is de 
RvA ondersteund door een effectieve interne en 
externe governancestructuur. Ook toont de RvA 
zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen. 
De RvA heeft in deze periode een aanzienlijke pro
fessionaliseringsslag gemaakt, met de introductie 
van het tweehoofdige bestuur, de digitalisering van 
de organisatie en de ontwikkeling naar risicogericht 
beoordelen.

Aanbevelingen voor de komende jaren
De evaluatie leverde ook verschillende aandachts
punten op, die in de vorm van vier aanbevelingen  
in het rapport zijn opgenomen:

1  Blijf investeren in digitalisering en risicogericht  
werken, en heb daarbij oog voor andere veran
derkundige aspecten.

2  Investeer in de communicatie richting gebruikers  
en assessoren. 

3  Blijf samen met beleidspartners zoeken naar  
manieren om de maatschappelijke waarde van 
accreditatie te vergroten. 

4  Verken (met gebruikers) de mogelijkheden om 
doorlooptijden te verkorten en administratieve  
lasten te beperken. 

Het bestuursteam van de RvA kan zich hier goed  
in vinden. Sterker nog, het sluit mooi aan bij de 
aspiraties en doelstellingen van onze organisatie, 
verwoord in ons strategische plan voor 20212025.
We zijn er ook al actief mee bezig.

U kunt het volledige evaluatierapport inzien 
via deze link. 

https://www.rva.nl/wp-content/uploads/2022/02/ZBO-evaluatie-RvA-eindrapport-AEF-SEO-voor-publicatie.pdf
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Peerreview van de RvA vanuit de EA
In 2021 stond er nog een tweede belangrijke evalua
tie van de RvA op het programma. Eens in de vier 
jaar ondergaan we, zoals alle erkende nationale 
accreditatieinstanties, een peerreview vanuit de 
EA. Dit overkoepelende orgaan heeft de taak om  
de harmoni satie tussen zijn leden te bevorderen. 
Om onder tekenaar van de Multilateral Agreement 
(MLA) van de EA te blijven, moeten we aantonen 
dat we aan de eisen van de Europese Verordening 
765/2008 en de internationale norm ISO/IEC 17011 
voldoen. Dat gebeurt via een onpartijdig proces van 
collegiale toetsing.

Onderzoek door Europese 
samenwerkingspartners
Eind 2021 voerde een elfkoppig onderzoeksteam, 
afkomstig van negen Europese collegaaccreditatie 
instanties, een week lang een intensieve (remote) 
evaluatie van ons werk uit. We hebben deze week 

uitgebreid voorbereid, via overleggen met en brie
fings aan collega’s. Voorafgaand aan de beoordeling 
heeft er een interne audit plaatsgevonden. Ook is de 
jaarlijkse managementreview uitgevoerd en uitvoerig 
binnen het managementteam besproken. Omdat 
deze peerreview vooral uit dossieronderzoek 
bestond, waren er veel RvAcollega’s bij betrokken. 
Het werk verliep in goede sfeer. En hoewel de evalu
atie een enorme inspanning van ons vergde, was het 
een verademing om weer eens samen op kantoor  
te zijn.

Waar liggen verbetermogelijkheden?
Op de slotdag deelde het onderzoeksteam zijn 
conclusies. De teamleden gaven aan de kwaliteit 
van ons werk te waarderen en onder de indruk te 
zijn van de professionaliteit, expertise en kennis van 
RvAcollega’s. Zij vertelden dat ze naar aanleiding 
van de evaluatie dertien nonconformities en twaalf 
comments aan de Multilateral Agreement Council 
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van de EA zouden rapporteren. Voor een non-
conformity moet een omvang en impactanalyse 
worden opgesteld, evenals een plan van aanpak. 
Een comment vergt een minder diepgaande reactie. 
Het aantal nonconformities en comments is ongeveer 
gelijk aan vier jaar geleden, met als kanttekening dat 
er dit keer veel meer dossiers zijn onderzocht. Dit 
heeft te maken met de remote uitvoering van deze 
peerreview, waardoor er nauwelijks bijwoningen 
plaatsvonden.

Het bestuur en managementteam van de RvA zijn 
verheugd over de uitkomsten van deze peerreview 
en werken waar nodig zeker aan verbetering. We 
hebben ons plan van aanpak ter beoordeling en 
goedkeuring aan het onderzoeksteam voorgelegd. 
Na acceptatie zal de Multilateral Agreement Coun
cil een beslissing nemen over het verlengen van 
onze MLAstatus.

Het (geanonimiseerde) evaluatierapport stellen  
we na publicatie beschikbaar via onze website 
(www.rva.nl).

Digitalisering en 
informatiebeveiliging
De vraag hoe we het accreditatieproces en onze 
organisatie kunnen blijven verbeteren gaat voor een 
belangrijk deel ook over digitalisering en informatie
beveiliging. In 2021 hebben deze onderwerpen weer 
de nodige aandacht gehad.

Onze digitale transformatie
De RvA wil toe naar een veel meer ITgedreven 
dienstverlening. Het programma Digishift Rv@, dat 
we eind 2018 hebben opgestart, is daarin een eerste 
stap. Projecten binnen dit programma voldoen aan 
de nieuwste wet en regelgeving voor informatie
veiligheid, zoals de Algemene verordening gege
vensbescherming (AVG). Daarnaast dragen ze bij 
aan een betere dienstverlening aan klanten, betere 

communicatie met klanten tijdens beoordelings
processen en een efficiëntere inrichting van onze 
werkprocessen.

In 2021 hebben we wederom veel bereikt:

•	 Met onze vernieuwde website hebben we een 
toekomstbestendig platform gerealiseerd, dat 
aan de nodige toegankelijkheids- en veilig-
heidseisen voldoet en dat een goede basis 
vormt voor de (toekomstige) digitale dienst
verlening van de RvA.

•	 We hebben onze rapportagetool verder door-
ontwikkeld en verbeterd, op basis van feedback 
van klanten en collega’s. Zij zijn in toenemende 
mate tevreden over de werking en performance 
van deze tool.

•	 Voor het plannen van beoordelingen hebben 
we nieuwe planningssoftware ontwikkeld, die 
we vanaf januari 2022 in gebruik nemen.

•	 Alle bron en klantenscopes staan in de nieuw 
ontwikkelde database en zijn toegankelijk voor 
onze bedrijfsprocessen. Een bronscope is een 
‘productcatalogus’ waaruit je kunt kiezen, als 
opstap naar (de ontwikkeling van) een geldige 
accreditatie.

•	 We hebben een belangrijke stap gezet in de 
afhandeling van klachten, meldingen en  
signalen en interpretatiegeschillen: de interne 
kwaliteits processen worden door een nieuw 
softwarepakket (BizzMine) beter ondersteund.

•	 Om het remote en hybride werken vanuit  
kantoor te kunnen faciliteren en ondersteunen, 
hebben we geïnvesteerd in audiovisuele hulp-
middelen.

https://www.rva.nl
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Informatieveiligheid en privacy
Informatieveiligheid en privacy zijn overal grote 
thema’s, ook bij de RvA. We hebben dagelijks te 
maken met een veelheid aan informatie waarmee 
we zorgvuldig moeten omgaan. Ons beleid is  
gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO). 

Eind 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van 
dit beleid, en in 2020 zijn we overgegaan op de 
implementatie. Ook in 2021 hebben we weer de 
nodige stappen gezet:

•	 We hebben de contacten met de informatie-
beveiligingsorganisatie van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat versterkt. De 
RvA kan daar waar nodig gebruikmaken van de 
kennis en organisatie van het ministerie.

•	 In 2020 hebben we een adviseur Kwaliteit,  
Privacy en Informatieveiligheid aangesteld.  
Doel van deze functie is zorg te dragen voor een 
samenhangend pakket van maatregelen die de 
informatieveiligheid en privacy binnen onze 
organisatie waarborgen. In 2021 hebben we op 
basis van de BIO een zelfassessment uitgevoerd, 
om te bepalen waar we als organisatie staan. De 
resultaten daarvan vormen de basis voor een 
vervolgaanpak.

•	 We besteden in overleggen en bijeenkomsten  
met collega’s geregeld aandacht aan informatie-
veiligheid en privacy, om mensen meer bewust 
te maken van de risico’s op dit gebied.

Met vertrouwen vooruit
Afgelopen jaar was een jaar van aanpassing en 
vooruitgang. Dat was alleen mogelijk door het harde 
werk van onze collega’s en freelance assessoren. En 
door de goede samenwerking met onze klanten, 
stakeholders en internationale partners. We kijken 
daarom met vertrouwen vooruit naar het komende 
jaar, waarin we onze strategische ambities verder 
vormgeven. Bijvoorbeeld door de verdere digitali
sering van onze klantprocessen. Door de uitrol  
van onze communicatiestrategie, waarmee we  
de waarde van accreditatie en de hele kwaliteits
infrastructuur uitdragen en de erkenning van het 
instrument bij ons publiek vergroten. Maar ook 
door onze inzet op risicogestuurd accrediteren en 
de verbreding van onze dienstverlening.

We blijven kortom verbeteren. Het plan van aanpak 
op basis van de waardevolle aanbevelingen en ver
beterpunten uit de ZBOevaluatie en peerreview 
geeft dat proces veel vaart. We hebben er dan ook 
alle vertrouwen in dat de RvA een centrale rol blijft 
spelen in het versterken van het vertrouwen in de 
kwaliteit van producten en diensten.

WIJ KIJKEN MET 
VERT�OUWEN 
VOO�UIT NAA� DE 
KOMENDE JA�EN.
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2 Toezicht en advies

De RvA mag en moet in hoge mate van zelfstan-
digheid functioneren. Toezicht op ons werk en 
advies bij de besluitvorming over accreditatie zijn 
daarbij van groot belang. Dit borgt de deskundig-
heid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van  
de RvA en levert een kritische toets op onze  
activi teiten en bedrijfsvoering.

1 Raad van toezicht
De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur 
de doelstellingen van de RvA realiseert en staat het 
bestuur met advies bij. Selectie van de leden vindt 
plaats op basis van kennis en competenties. 

2 Commissie accreditaties
De commissie accreditaties bestaat momenteel uit 
vijf leden, benoemd op basis van hun deskundig
heid op de accreditatiegebieden, integriteit en 
onafhankelijkheid. De commissie heeft als taak  
om het bestuur te adviseren over het verlenen van 

accreditaties. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid 
om het bestuur te adviseren over schorsingen en 
intrekkingen van accreditaties.

In 2021 namen we na negen jaar afscheid van prof. 
em. dr. ir. Olaf Fisscher. De RvA heeft bijzonder  
veel waardering voor zijn actieve betrokkenheid en 
waardevolle adviezen, als lid en als voorzitter van 
deze commissie. Ir. Kees Pasmooij heeft per 1 juli 
2021 de voorzittersrol overgenomen. Ook heeft de 
commissie in 2021 twee nieuwe leden verwelkomd: 
prof. dr. Mariëlle Stoelinga en prof. dr. ir. Petra de 
WeerdNederhof. Beide benoemingen dragen bij 
aan de gewenste kwaliteit en diversiteit. We zijn 
verheugd over hun komst.

3  College van voorzitters bezwarencommissie
Bij bezwaren tegen een beslissing van het bestuur 
van de RvA wordt een lid van dit college ingescha
keld. De leden van dit college zijn strikt  
onafhankelijk.

�vA5COMMISSIE ACC�EDITATIES2

�AAD VAN TOEZICHT1

COLLEGE VAN VOO�ZITTE�S 
BEZWA�ENCOMMISSIE3 GEB�UIKERS�AAD7

6 ADVIESPANEL BELANGHEBBENDEN

4 MINISTE�IE VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
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4  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. 

Elke vijf jaar vindt er een evaluatie van de RvA als 
zelfstandig bestuursorgaan plaats. In 2021 hebben 
we weer een wettelijke evaluatie gehad.

Voor zover het de inhoudelijke kant van het werk 
betreft, kan het ministerie hierbij vertrouwen op de 
peerreviews vanuit de EA (European cooperation 
for Accreditation), die de RvA eens per vier jaar 
ondergaat. In 2021 hebben we opnieuw een  
peer review doorlopen.

5 Raad van bestuur
De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk 
voor de realisatie van de doelstellingen en de 
bedrijfsvoering van de RvA. Het tweehoofdige 
bestuursteam wordt onder andere geadviseerd 
door twee adviespanels: het adviespanel belang
hebbenden en de gebruikersraad.

6 Adviespanel belanghebbenden
Dit panel bestaat uit vertegenwoordigers van over
heden, directe klanten van de RvA, directe klanten 
van onze klanten, schemabeheerders en weten
schappelijke instituten. In 2021 hebben we de leden 
gevraagd naar hun zienswijze op de inrichting van 
een wendbaarder adviespanel, dat beter aansluit  
op de behoeften van belanghebbenden. Mede op 
basis van hun feedback starten we in 2022 met een 
dynamisch, themagericht adviespanel: het strate
gisch adviesforum. Naast de vaste leden kunnen 

https://www.rva.nl/wp-content/uploads/2022/02/ZBO-evaluatie-RvA-eindrapport-AEF-SEO-voor-publicatie.pdf
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Multilateral Agreement Committee 
van de EA

Om ondertekenaar van de Multilateral Agreement 
(MLA) van de EA te blijven, moet de RvA aan de 
eisen van de Europese Verordening 765/2008 en de 
internationale norm ISO/IEC 17011 voldoen. Elke 
vier jaar wordt de RvA door een onderzoeksteam 
van de EA in de vorm van een peerreview beoor-
deeld. In 2021 hebben we weer een evaluatie gehad.

ook andere belanghebbenden bij bijeenkomsten 
aanschuiven, wanneer zij affiniteit met het gekozen 
thema hebben. 

Dit adviespanel ‘nieuwe stijl’ leent zich minder goed 
voor het jaarlijkse advies over de borging van onze 
onpartijdigheid. Daarom vindt er in 2022 een pilot 
plaats voor de inrichting van een onpartijdigheids
overleg, met volledige focus op deze taak. 

7 Gebruikersraad
De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers 
van onze directe klanten en adviseert de RvA over  
de tarieven, de servicegraad en de kwaliteit van de 
dienstverlening. In 2021 is de impact van de 
coronapandemie op ons werk een terugkerend 
agendapunt geweest. Daarnaast hebben we de 
gebruikersraad geïnformeerd over de plannen rond 

en de inhoud van de digitaliseringsprojecten die in 
(door)ontwikkeling zijn. Ook zijn onderwerpen met 
betrekking tot de krapte op de arbeidsmarkt en infor
matiebeveiliging aan de orde geweest. De gebruikers
raad was bovendien betrokken bij de evaluatie van 
de RvA als zelfstandig bestuursorgaan.

https://www.rva.nl/wp-content/uploads/2022/02/ZBO-evaluatie-RvA-eindrapport-AEF-SEO-voor-publicatie.pdf
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Leden van bestuursorganen en adviescommissies

In dit overzicht treft u de samenstelling aan 
van de bestuursorganen en adviescommissies 
per 1 maart 2022.

Raad van toezicht
•	 Mr. Yvonne van Rooy (voorzitter)
 2e termijn tot 1 december 2024
•	 Dr. ir. Ineke Mastenbroek (vicevoorzitter)
 2e termijn tot 13 maart 2022
•	 Prof. dr. Jaap van den Heuvel 
 2e termijn tot 1 augustus 2023
•	 Ron de Mos 
 1e termijn tot 15 oktober 2023
•	 Ir. Peter van Rhede van der Kloot 
 2e termijn tot 31 augustus 2023

Voor het verslag van de raad van toezicht over 2021 
verwijzen wij u naar ons financieel jaarverslag over 
2021, dat u kunt downloaden via onze website 
(www.rva.nl/jaarverslagen). Hier vindt u ook meer 
informatie over de leden van de raad van toezicht 
en hun nevenfuncties.

Raad van bestuur
•	 Mr. Roeland Nieuweboer (voorzitter raad van 

bestuur)
•	 Mr. Joep de Haas (lid raad van bestuur)

https://www.rva.nl/jaarverslagen
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Commissie accreditaties
•	 Ir. Kees Pasmooij (voorzitter)
•	 Prof. dr. Bert Bakker
•	 Dr. Guillaume Counotte
•	 Prof. dr. Mariëlle Stoelinga
•	 Prof. dr. ir. Petra de WeerdNederhof

College van voorzitters bezwarencommissie
•	 Mr. Aniel Pahladsingh
•	 Drs. Arend Koenes
•	 Mr. Mark van Zijl

Adviespanel belanghebbenden
In 2021 waren onderstaande personen lid van het 
adviespanel belanghebbenden. Het adviespanel 
‘nieuwe stijl’ kent een wisselende samenstelling.

De leden in 2021:
•	 Prof. dr. Philip Eijlander (wetenschappelijke  

instituten, voorzitter)
•	 Dr. Ruben Baumgarten (medische laboratoria)
•	 Mr. Jan van den Bos (inspectieraad, rijksinspecties)
•	 Ir. Nic Hendriks (NVCi, certificatie- en inspectie- 

instellingen)
•	 Drs. Hans van den Heuvel (LTO, primaire sector)
•	 Ir. Jaap Hogeling (VNO-NCW, industrie)
•	 Ing. Ties Joosten (laboratoria en inspectie- 

instel lingen)
•	 Dr. Peter van der Knaap (ministerie VWS,  

toezichthouders overheid)
•	 Drs. Alieke Koopman (ministerie EZK, ministeries)
•	 Dr. Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland,  

normalisatie)
•	 Dr. Marc Pieksma (VSL, metrologie)
•	 Ir. Frans Stuyt (VvS, schemabeheerders)
•	 Ir. Rik van Terwisga (NEN, normalisatie)
•	 Vertegenwoordiging Verbond van Verzekeraars

Gebruikersraad
•	 Dr. Sylvia Bruisten (medische laboratoria)
•	 Dr. Bouke Hepkema (medische laboratoria)
•	 Ing. Ties Joosten (Fenelab)
•	 Ir. Olaf van Panhuys (NVCi) 
•	 Pieter Vos (Fenelab)
•	 Wim van Vreeswijk (NVCi)

Graag bedanken we alle leden voor hun inzet 
en waardevolle adviezen in 2021.

DEZE VO�MEN VAN 
TOEZICHT EN ADVIES 
D�AGEN BIJ AAN EEN 
GE�ECHTVAA�DIGD 
VE�T�OUWEN IN 
ONS WE�K. 
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3 Ons werk in cijfers

Vertrouwen vraagt ook om de mogelijkheid tot controle.  
In dit hoofdstuk treft u een getalsmatig overzicht aan van  
onze activiteiten in 2021. Ter vergelijking hebben we in  
een aantal gevallen ook eerdere cijfers toegevoegd.

Verleende accreditaties per 31 december 2021

Het totale aantal verleende accreditaties was in 
2021 niet significant anders dan in 2020. Ook in 
2021 hebben we weer nieuwe accreditaties ver-
leend, maar door fusies, overnames en intrekkingen 

is het totale aantal verleende accreditaties de laat-
ste jaren constant. Een volledig overzicht van alle 
nieuwe accreditaties vindt u op onze website: 
www.rva.nl/nieuwe-accreditaties. 

Norm Uitleg Nederland 
2021

Buitenland 
2021

Totaal 
2021

Nederland 
2020

Buitenland 
2020

Totaal 
2020

c e r t i f i c at i e - i n s t e l l i n g e n            

iso/iec 17065 Producten en diensten 61 2 63 62 2 64
iso/iec 17021 Managementsystemen 44 15 59 46 15 61
iso/iec 17024 Personen 6 0 6 6 0 6

Subtotaal certificatie-instellingen 111 17 128 114 17 131

i n s p e c t i e - i n s t e l l i n g e n            

iso/iec 17020 Inspectie 131 1 132 133 1 134

Subtotaal inspectie-instellingen 131 1 132 133 1 134

l a b o r ato r i a  r va - m e r k            

iso/iec 17025 Kalibratie 63 0 63 59 0 59
iso/iec 17025 Testen 248 5 253 245 5 250
iso/iec 17043 Ringonderzoeken 14 1 15 14 1 15
iso 15189 Medische laboratoria 

in mla
227 7 234 230 7 237

en/iso 17034 Referentiematerialen 3 0 3 2 0 2

Subtotaal laboratoria 555 13 568 550 13 563

iso 14065 emas/Emissie 3 2 5 4 2 6
Verordening (eg) Verificatie emas 0 0 0 0 0 0
Nr. 1221/2009 
(emas)

           

Totaal aantal verleende accreditaties 800 33 833 801 33 834

https://www.rva.nl/nieuwe-accreditaties
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NEDE�LAND: 805

�EST WE�ELD: 28

EU�OPA: 5

GEOG�AFISCHE SP�EIDING VAN VE�LEENDE ACC�EDITATIES DOO� DE �VA

Verlicht regime per accreditatienorm
De RvA zet zijn beoordelingscapaciteit zo veel 
mogelijk risicogericht in. Bijvoorbeeld door een  
verlicht beoordelingsregime toe te kennen, op basis 
van de prestaties in de voorgaande accreditatie
cyclus. In dat geval voeren we niet drie maar twee 
controlebeoordelingen binnen de cyclus uit. Eind 
2021 was op 13% van onze klanten een verlicht 
beoordelingsregime van toepassing. De verdeling 
over de verschillende accreditatienormen zag er  
als volgt uit.

INSPECTIE-INSTELLINGEN

TESTLABORATORIA

MEDISCHE LABORATORIA

CERTIFICATIE-INSTELLINGEN

KALIBRATIELABORATORIA

20%
15%
13%
5%
4%
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*

Nieuwe accreditaties per soort (aantal en doorlooptijd van aanvraag tot besluit)

De gemiddelde doorlooptijd van initiële beoorde
lingen kwam in 2021 voor alle typen accreditaties 
samen uit op 356 kalenderdagen. Dit is een stijging 
ten opzichte van 2020 (336 kalenderdagen). De 

beperkingen als gevolg van de coronapandemie 
leidden ertoe dat we beoordelingen in voorko
mende gevallen moesten uitstellen, waardoor de 
gemiddelde doorlooptijd toenam.

  Nieuwe 
accreditaties

Gemiddelde 
doorlooptijd in 
kalenderdagen

Nieuwe 
accreditaties

Gemiddelde 
doorlooptijd in 
kalenderdagen

Besluit in 2021 2021 2020 2020

Certificatie-instellingen 3 251 4 253
Inspectie-instellingen 2 325 2 374
Kalibratielaboratoria 4 369 2 358
Testlaboratoria 6 424 5 331
Medische laboratoria 1 280 1 450
emas/Emissie 0 0 1 352
Overig 1 357 1 443

Totaal 17 356* 16 336

* Dit is een gewogen gemiddelde.
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Uitbreidingen van de scope van accreditatie per soort (aantal en doorlooptijd van aanvraag tot besluit)

De gemiddelde doorlooptijd van uitbreidingsbeoor
delingen was in 2021 lager dan in 2020. Dit is in lijn 
met de in 2019 ingezette trend. Over het algemeen 
hadden de beperkingen als gevolg van de corona

pandemie hier geen negatieve invloed op de 
gemiddelde doorlooptijd. Reden is dat we uitbrei
dingsbeoordelingen vaak eenvoudiger op afstand 
kunnen uitvoeren dan initiële beoordelingen.

  Uitbreidingen Gemiddelde 
doorlooptijd in 
kalenderdagen

Uitbreidingen Gemiddelde 
doorlooptijd in 
kalenderdagen

Besluit in 2021 2021 2020 2020

Certificatie-instellingen 32 181 47 195
Inspectie-instellingen 6 199 16 168
Kalibratielaboratoria 9 175 5 114
Testlaboratoria 109 144 110 143
Medische laboratoria 50 172 35 189
emas/Emissie 0 0 2 36
Overig 0 0 1 50

Totaal 206 167* 216 174*

* Dit is een gewogen gemiddelde.
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Geschillen, schorsingen en intrekkingen
Onze klanten hebben de mogelijkheid om een 
interpretatiegeschil in te dienen tegen een door het 
RvAbeoordelingsteam uitgeschreven afwijking 
(een zogeheten nonconformity). De behandeling 
van zo’n geschil kan tot handhaving, herformulering 
of intrekking van de afwijking leiden.

In 2021 zijn de meeste interpretatiegeschillen, net 
als in 2020, door medische laboratoria ingediend 
(ISO 15189). Negen interpretatiegeschillen van 
medische laboratoria zijn nietontvankelijk ver
klaard, omdat het geen interpretatie van de norm 
betrof. Het totale aantal geschillen is nagenoeg 
gelijk aan voorgaande jaren. Wel zien we een signi
ficante daling in het percentage afwijkingen dat 
ongewijzigd gehandhaafd blijft. Ook het percentage 
afwijkingen dat deels wordt ingetrokken is gedaald: 
van 18% in 2020 naar 5% in 2021. De aandacht die 
assessoren de afgelopen twee jaar aan een zorg
vuldige formulering van de afwijkingen hebben 
gegeven is terug te zien in de cijfers.

Interpretatiegeschillen per norm 
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De uitkomsten van interpretatiegeschillen

Per ultimo 2021 2020

Afwijking gehandhaafd 19 12
Afwijking ingetrokken 10 15
Afwijking (deels) geherformuleerd 9 12
In behandeling 7 6
Niet-ontvankelijk 14 12

Totaal aantal geschillen 59 57
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Geschorste accreditaties (voor de gehele scope)
Accreditatiecategorie Vrijwillig 

2021
Opgelegd 

2021
Totaal 

2021
Vrijwillig 

2020
Opgelegd 

2020
Totaal 

2020

Certificatie-instellingen 0 1 1 0 0 0
Inspectie-instellingen 0 1 1 0 1 1
Kalibratielaboratoria 0 0 0 0 0 0
Testlaboratoria 0 0 0 3 0 3
Medische laboratoria 0 0 0 1 1 2
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal RvA-merk 0 2 2 4 2 6

* Schorsing is op 14 april 2021 opgeheven.

Geschorste accreditaties (voor een deel van de werkgebieden)
Accreditatiecategorie Vrijwillig 

2021
Opgelegd 

2021
Totaal 

2021
Vrijwillig 

2020
Opgelegd 

2020
Totaal 

2020

Certificatie-instellingen 0 0 0 0 1 1
Inspectie-instellingen 0 0 0 0 1 1
Kalibratielaboratoria 0 0 0 2 0 2
Testlaboratoria 1 1 2 2 0 2
Medische laboratoria 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal RvA-merk 1 1 2 4 2 6

* Schorsing is op 20 juli 2021 opgeheven.

Ingetrokken accreditaties (voor de gehele scope)
Accreditatiecategorie Vrijwillig 

2021
Opgelegd 

2021
Totaal 

2021
Vrijwillig 

2020
Opgelegd 

2020
Totaal 

2020

Certificatie-instellingen 4 0 4 2 0 2
Inspectie-instellingen 4 0 4 2 0 2
Kalibratielaboratoria 0 0 0 1 0 1
Testlaboratoria 8 0 8 8 0 8
Medische laboratoria 4 0 4 3 0 3
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal RvA-merk 20 0 20 16 0 16

*  Diverse intrekkingen zijn inmiddels weer opgeheven (2x certificatie-instellingen, 3x inspectie-instellingen,  
3x testlaboratoria, 4x medische laboratoria).

Ingetrokken accreditaties (voor een deel van de werkgebieden)
Accreditatiecategorie Vrijwillig 

2021
Opgelegd 

2021
Totaal 

2021
Vrijwillig 

2020
Opgelegd 

2020
Totaal 

2020

Certificatie-instellingen 4 0 4 18 0 18
Inspectie-instellingen 1 0 1 0 0 0
Kalibratielaboratoria 0 0 0 0 0 0
Testlaboratoria 2 0 2 0 0 0
Medische laboratoria 30 0 30 32 0 32
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal RvA-merk 37 0 37 50 0 50
* Diverse intrekkingen zijn inmiddels weer opgeheven (2x certificatie-instellingen, 12x medische laboratoria).

*

*
*

*
*

*

*

*
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Ervaringen met remote beoordelen
Sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben 
we geen regulier klanttevredenheidsonderzoek 
meer uitgevoerd, omdat de vraagstelling van  
dat onderzoek niet goed aansloot bij de remote  
beoordelingen die we in deze periode uitvoerden.

Eind 2021, begin 2022 hebben we wel onderzoek 
gedaan naar de ervaringen met deze nieuwe manier 
van beoordelen. Doel van dit onderzoek is vast te 
stellen of, en zo ja, hoe de RvA in de toekomst meer 
gebruik kan maken van remote beoordelingen. Voor 
dit onderzoek zijn verschillende betrokkenen 
bevraagd: RvAmedewerkers, assessoren, geaccre
diteerde instellingen en de commissie accreditaties. 
De resultaten van dit onderzoek verwachten we in 
de loop van 2022.

De behandeling van klachten
De RvA hanteert, conform de Algemene wet 
bestuursrecht, een klachtenprocedure voor  
klachten over de RvA als bestuursorgaan. Deze 
procedure, QA008, is direct toegankelijk via onze 
website: www.rva.nl/regels-en-besluiten.

In 2021 hebben we vijftien klachten in behandeling 
genomen. De meeste klachten gingen over onze 
procedures, waarbij communicatie vaak een rol 
speelde. 

De bedoeling van deze klachtenprocedure is onder 
andere om waar mogelijk structurele verbeteringen 
in onze processen door te voeren. In één geval heeft 
dit geleid tot de start van een pilot voor het verbete
ren van de doorlooptijden van uitbreidingsaanvra
gen. We werken momenteel ook aan verschillende 
verbetertrajecten die herhaling van sommige klach
ten uit 2021 in de toekomst kunnen voorkomen.

AANTAL IN BEHANDELING GENOMEN KLACHTEN OVE� DE �VA 
(MET VERDELING NAA� WE�KGEBIED INDIENER)

2019

2020

5

2

9

9

9

5

4 27

16

OVE�IG

KALIBRATIE-, TEST- EN  
MEDISCHE LABORATORIA

CERTIFICATIE-INSTELLINGEN

INSPECTIE-INSTELLINGEN

2021
2 8 3 2 15

https://www.rva.nl/regels-en-besluiten
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Meldingen en signalen
Bij ongenoegen of twijfels over het werk van een 
geaccrediteerde organisatie kan er bij de RvA een 
melding of signaal worden ingediend. In het eerste 
geval onderzoekt de RvA de melding bij de geaccre
diteerde partij en vindt er een terugkoppeling aan  
de indiener plaats. Bij een signaal betrekt de RvA de 
informatie naar eigen inzicht bij het toezicht op de 
geaccrediteerde organisatie. De indiener ontvangt 
dan geen terugkoppeling.

De ontvankelijke meldingen en signalen betroffen 
ook in 2021 vooral inspectie en certificatieinstel
lingen (63%), hoewel minder dan in 2020 (82%).  
Net als afgelopen jaar gingen de meldingen en sig na
len met name over de werkwijze van en de klacht
afhandeling door geaccrediteerde organisaties.

We onderzoeken meldingen en signalen in principe 
tijdens de eerstvolgende reguliere beoordeling. Het 
bestuur van de RvA kan naar aanleiding van een 
melding of signaal tot een extra beoordeling beslui
ten als de inhoud van het gesignaleerde zodanig 
ernstig lijkt, dat er aan de betrouwbaarheid van  
het werk van de geaccrediteerde organisatie moet  
worden getwijfeld. 

In 2021 is vijf keer tot een extra beoordeling beslo
ten (tegen negen keer in 2020). Twee onderzoeken 
lopen nog. In twee gevallen bleek de twijfel (deels) 
gerechtvaardigd en heeft de betreffende organisa
tie maatregelen moeten nemen om herhaling in  
de toekomst te voorkomen. In één geval bleek de 
twijfel onterecht.

AANTAL BINNENGEKOMEN MELDINGEN EN SIGNALEN 
OVE� GEACC�EDITEERDE O�GANISATIES

NIET-ONTVANKELIJK

SIGNALEN

MELDINGEN

2019

2020

9

7

50

39

36

30

95

76

De behandeling van bezwaren, beroepen 
en WOB-verzoeken
In 2021 zijn er twee bezwaren ingediend. In beide 
gevallen betrof het een situatie waarin de RvA na 
goede beoordelingsresultaten bij een herbeoorde
ling geen verlicht beoordelingsregime toekende. 
Eén bezwaar is nietontvankelijk verklaard en één 
bezwaar is gegrond verklaard. 

We hebben in 2021 geen WOBverzoeken  
ont vangen.

2021
2 24 26 52
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4 Beknopt financieel overzicht

De RvA is een private stichting. We hebben zowel 
statutair als op grond van de Europese Verordening 
765/2008 geen winstdoelstelling. Onze onafhan-
kelijkheid is geborgd via de Wet aanwijzing natio-
nale accreditatie-instantie en door een gedegen 
gover nancestructuur met een raad van toezicht, 
commissie accreditaties, college van voorzitters 
bezwaren commissie, adviespanel belanghebben-
den en gebruikersraad. 

Wij borgen onze onafhankelijkheid ook door een 
gezonde vermogenspositie. Daarmee zijn we weer
baar voor financiële risico’s die kunnen ontstaan  
(bijvoorbeeld als klanten zouden besluiten om de 
accreditatie te beëindigen) en kunnen we onvoor

ziene omstandigheden opvangen (zoals gevolgen 
van de coronapandemie).

Jaarrekening
Onderstaande cijfers zijn als samenvatting over
genomen uit de vastgestelde jaarrekening 2021. De 
volledige jaarrekening kunt u downloaden via onze 
website (www.rva.nl/jaarverslagen) of bij ons 
opvragen via communicatie@rva.nl.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van 
de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Sinds 
2018 wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 
640 ‘Organisatieszonderwinststreven’ (RJ 640) 
gehanteerd.

Winst-en-verliesrekening (x € 1000)
Resultaten Begroot 2021 2021 2020
Netto-omzet 14.425 14.087 13.231
Lasten      
 Personeel 8.590 8.375 8.343
 Kosten uitbesteed werk 3.425 3.718 3.214
 Reis- en verblijfskosten 520 191 260
 Afschrijvingen vaste activa 200 204 116
 Overige kosten 2.057 1.658 1.711

Totale lasten 14.792 14.146 13.644

Som van baten en lasten -367 -59 -413

Rentelasten – -15 –

Resultaat -367 -74 -413

Bestemming resultaat

Kosten ten laste van bestemmingsfonds 167 164 211
Toevoeging aan bestemmingsfonds – – –
Mutatie egalisatie- en overige reserve -200 90 -202

https://www.rva.nl/jaarverslagen
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Per 31 december 2021 bedraagt het weerstands
vermogen (eigen vermogen / bestemmingsfonds) 
3.660.370 euro. Per saldo neemt het weerstands
vermogen toe met 89.873 euro. Per ultimo 2020 
bedroeg het weerstandsvermogen 3.570.497 euro. 

De impact van de coronapandemie op de financiële 
resultaten is, mede dankzij kostenbesparende 
maatregelen, beheersbaar gebleven. 

Balans per 31 december (x € 1000) na resultaatbestemming
Activa 2021 2020
Vaste activa 1.274 754
Vorderingen en overlopende activa 3.327 3.188
Liquide middelen 1.752 2.402

Totaal 6.353 6.344

Passiva 2021 2020
Eigen vermogen 3.723 3.797
Langlopende schulden 179 244
Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.451 2.303

Totaal 6.353 6.344
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Verdeling van de gefactureerde tijd

Over het soort onderzoek: 

Type beoordeling 2021 (totaal aantal 
dagen 7.649 = 100%)

2020 (totaal aantal 
dagen 7.897 = 100%)

2019 (totaal aantal 
dagen 8.724 = 100%)

Initiële beoordeling 4% 5% 7%
Uitbreiding 8% 9% 8%
Herbeoordeling 31% 23% 18%
Controlebeoordeling 48% 55% 57%
Bijwoning 9% 8% 9%

Transitie naar iso 15189 0% 0% 1%

Totaal 100% 100% 100%

Opgesplitst naar de rol in het beoordelingsteam: 

Rol 2021 (totaal aantal 
dagen 7.649 = 100%)

2020 (totaal aantal 
dagen 7.897 = 100%)

2019 (totaal aantal 
dagen 8.724 = 100%)

Lead assessor 43% 46% 43%
Assessor 11% 10% 11%
Vakdeskundige 46% 44% 46%

Totaal 100% 100% 100%

Inclusief de beoordeling van corrigerende maatregelen en bijwoningen:

Inzet 2021 (totaal aantal 
dagen 7.649 = 100%)

2020 (totaal aantal 
dagen 7.897 = 100%)

2019 (totaal aantal 
dagen 8.724 = 100%)

Op locatie klant/remote* 49% 47% 48%
Voorbereiding/rapportage 51% 52% 49%
Reizen buiten Nederland 0% 1% 3%

Totaal 100% 100% 100%

* Voor 2021 zijn, net als in 2020, de remote beoordelingen meegenomen als zijnde ‘op locatie’.
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