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CKT leden

•

Op 1 januari 2018 bestaat de CKT uit de volgende leden:

Naam:

Organisatie:

Guus van Gameren (Vz)
Anoek Bastiaens

Nationale Nederlanden

Arnoud Daan

ASR

Thijs Smit

SHV

Vacature (werving loopt)
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Realisatie jaarplan 2017 (1)
De doelstellingen van het College Kwaliteitstoetsing voor 2017 waren:

1. Actieve benadering toetsingen focussen op de top 50 CAE’s
2. Normstelling NBA is input voor verlenging en vorm accreditatie
Accreditatie indien nog nodig vooraf regelen. NOREA toetsen
voortzetten conform afspraak NOREA accreditatie, NOREA
normering wordt in 2017 niet aangepast
3. CKT: vervanging van vertrekkende leden met tenminste één lid
4. Toetsersbestand verder uitbreiden met teamleiders om duurzame
samenstelling te bereiken
5. Delen kennis en ervaring in round tables voor de toetsers
continueren
6. Normering kwaliteitstoetsing in Nederland beter borgen in
reglement
7. Plan van aanpak van stakeholdermanagement richting
SB/auditcommissie mede in het kader nieuwe governancecode.
8. Methodologie implementeren (nw. Governance code, maturity
model)
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Realisatie jaarplan 2017 (2)
Wat is bereikt?
•

Ad 1: Benadering naar marktsegment ingevuld en gericht contacten
gelegd

•

Ad 2: Accreditatie NBA verlengd. NOREA loopt nog door

•

Ad 3: CKT uitgebreid met 1 persoon per 01-01-2018

•

Ad 4: Teamleider toegevoegd en ook enkele toetsers

•

Ad 5: Round tables zijn georganiseerd en goed bezocht

•

Ad 6: Er is een nieuw reglement maar normering is nog niet inhoudelijk
geregeld; er is geen borging voor een level playing field

•

Ad 7: Via werkgroep input geleverd

•

Ad 8: Input geleverd is grotendeels verwerkt; ambition model is nog
onderhanden werk
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Doelstelling/activiteiten 2018
Doelstelling CKT:
De doelstellingen van het CKT voor 2018 zijn:
•

Verrichten tenminste 16 IIA toetsingen

•

Verbreden toetserbestand met vakvolwassen teamleiders voor met
name de grotere toetsingen

•

Betere voorlichting inzake toetsingen vanuit IIA

•

Opzetten kennismanagement groep samen met TKT

•

Delen know how met KOA en NBA

Hierbij haken wij aan bij de volgende speerpunten die IIA Nl voor 2018 heeft
gesteld (zie Annex):
•

A: Professionalism

•

C: IIA as leader
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