
TKT Doelstellingen en activiteiten

1. Promoten van kwaliteit & competenties:  
De algemene doelstelling van het TKT is bevorderen van de kwaliteit van IAF’s in Nederland door
▪ Bewaken volledigheid en tijdigheid van de uitgevoerde kwaliteitstoetsingen
▪ Bevorderen en bewaken kwaliteit uitgevoerde kwaliteitstoetsingen

Aansluiten bij de Strategische doelen IIA Nederland 

IIA organisatie – Leden worden op professionele wijze ondersteund (procedures, data en technische 
infrastructuur)
▪ De zelfstandige administratie (spreadsheets) van de uit te voeren en uitgevoerde toetsingen zal zo 

mogelijk verder geïntegreerd worden in ZOHO. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de data 
verbeterd.

▪ De tweejaarlijkse analyse van de toetsingsresultaten zal in 2023 worden uitgevoerd. Dit geeft 
geactualiseerde aandachtspunten en tips voor de CAE’s en IAF’s

Aansluiten bij de Speerpunten IIA Nederland 2023

2. Behartigen van de belangen van de leden
▪ In de aanpassing van het reglement is opgenomen dat het TKT de toetsende partijen / 

eindverantwoordelijke reviewed en op de website zet. Het TKT neemt deze verantwoordelijkheid 
over de CAE. In 2023 zal het TKT hier uitvoering aan geven



TKT: Verslag Activiteiten 2022

Toetsingen

▪ In totaal werden in 2022 (t/m 31/10/22) 22 toetsingen afgerond. Dit betrof 11 toetsingen daterend uit 2022 en 11 toetsingen uit 2021. 

▪ Het bewaken van de tijdigheid van de uit te voeren toetsingen vergt veel aandacht. Om verschillende redenen dient individueel uitstel verleend te 
worden of is het rapport niet tijdig afgerond.  

▪ Er zijn in 2022 2 round tables georganiseerd. In deze round tables werd onder meer aandacht besteed aan de 3 projecten 2022 van het TKT:

• De uitwerking van de normen te hanteren voor het aantal te beoordelen dossiers in kwaliteitstoetsingen

• De uitwerking van de eisen voor kwaliteitstoetsingen op basis van een “self assessment met independent validation”

• De aanpassing van het reglement. 

▪ In 2022 is een grondige aanpassing van het reglement voorbereid. De laatste aanpassing was van 2019. In de aanpassingen is aandacht besteed 

aan onder andere:

• De vereiste zelfstandige leesbaarheid van het toetsingsrapport

• Vertrouwelijkheid van de informatie en het gebruik van informatie uit toetsingsrapporten voor algemene doelstellingen

• Een duidelijkere omschrijving van de taken van de eindverantwoordelijke van de toetsende partij, CAE en het TKT



TKT: Activiteiten 2023
• Naar de mening van het TKT wordt door een behoorlijk aantal leden nog te weinig aandacht besteed aan de tijdigheid 

van de uit te voeren kwaliteitstoetsingen. Dit komt tot uitdrukking in:

• In relatief veel situaties dient uitstel verleend te worden

• De toetsingen worden veelal opgestart in het 3e en 4e kwartaal. Hierdoor is het rapport niet beschikbaar voor het einde van het jaar.

Afronding van toetsingen is afhankelijk van capaciteit bij de toetsende partijen

• In 2023 zal het TKT nog meer aandacht besteden aan de tijdigheid van de uit te voeren kwaliteitstoetsingen:

• In 2023 zal het TKT nog duidelijker communiceren en de tijdlijnen bewaken. Ook zal het bestuur - zo nodig - geïnformeerd  worden 
over individuele leden

• Daarnaast zal het TKT in 2023:

• de kwaliteit van de toetsingsadministratie (gebaseerd op de ledenadministratie) verder verbeteren

• de management informatie voor het TKT en aan het bestuur verder verbeteren

• de reglementsaanpassing implementeren. Dit betreft met name de implementatie van het proces ter beoordeling van 
eindverantwoordelijken 

• In het kader van het bevorderen en bewaken kwaliteit uitgevoerde kwaliteitstoetsingen zullen round tables
georganiseerd worden. De onderwerpen zijn nog te bepalen.



TKT: 2023 - Budget / ondersteuning
▪ Ondersteuning door bureau bij:  

• De beantwoording van de 1e lijns vragen van getoetste organisaties en toetsers
• Het voeren van de administratie
• Voorbereiding van brieven
• Voorbereiding en notulering van vergaderingen

▪ Vaktechnische ondersteuning door Manager Vaktechniek bij
• Bijzondere vaktechnische vragen
• Voorbereiding en begeleiding round tables

▪ Betrokkenheid van de Directeur bij het (telefonisch) benaderen / informeren van leden in 
complexe situaties.

Over de taakverdeling tussen de Directeur / Manager Vaktechniek / Het Bureau / Het TKT zijn in 
2022 goede afspraken gemaakt. Deze zullen in 2023 verder geïmplementeerd worden.


