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Bijlage 16  Over de Resultatenaudit     Terug naar document 
 
In cyclusjaar 4 kunt u een vrijstelling voor de resultatenaudit toegekend krijgen. Om gebruik te kunnen maken 
van deze vrijstelling dient u hier uiterlijk één maand voor het einde van de Meetperiode een verzoek voor in 
te dienen bij Blik op Werk. Blik op Werk kan de vrijstelling toekennen, indien uw organisatie aan onderstaande 
eisen voldoet: 

 In de eerste drie jaren van de meetcyclus is aan alle Normen voldaan (zonder re-audit, 
aantekeningen of andere bijzonderheden); 

 Deelnemers aan het Tevredenheidsonderzoek zijn iedere meetperiode tijdig en compleet 
aangeleverd (geen heropenen portal); 

 Uit de Auditrapportage van de resultatenaudit en uit de rapportage van het Tevredenheidsonderzoek 
van cyclusjaar 4 blijkt dat ook aan alle Normen is voldaan; 

 Uw keurmerk is niet Geschorst of Ingetrokken geweest; 
Aanvullend voor dienst 11: 

 de Audit Toezicht in de klas is zonder verbeterplan met minimaal een voldoende beoordeeld (meer 
 

 Er zijn geen bevindingen of afwijkingen geconstateerd tijdens andere Audits. 
 
Vervolgens zorgt u over cyclusjaar 4 voor de volgende zaken: 

 U heeft uiterlijk 2 weken voor het einde van de Meetperiode alle Clienten, Cursisten en/of 
Werknemers en Opdrachtgevers voor het Tevredenheidsonderzoek via de portal van Panteia 
geüpload; 

 Alle resultaatgegevens zijn uiterlijk drie weken na het beëindigen van de meetperiode aangeleverd; 
 De omzetverklaring van het afgesloten boekjaar voorafgaand aan het einde van de meetperiode is 

uiterlijk drie weken na het beëindigen van de Meetperiode aangeleverd; 
 De facturen van Blik op Werk zijn voldaan. 

 
Vervolgens vindt de beoordeling van uw verzoek plaats. Bij goedkeuring ontvangt u binnen twee weken een 
felicitatiemail. Wanneer Blik op Werk besluit geen vrijstelling van de resultatenaudit te verlenen of indien de 
gegevens niet op tijd zijn aangeleverd, ontvangt u het verzoek om een Audit in te plannen. 
 
Bedrijven die langer dan 4 jaar Keurmerkhouder zijn, kunnen onder de volgende voorwaarden eens per twee 
jaar een vrijstelling voor de resultatenaudit toegekend krijgen: 

 Geen afwijkingen bij aanleveren gegevens, dus geen correctie door Auditor. 
 Alle jaren aan alle Normen hebben voldaan. 
 Minimaal een klanttevredenheid van gemiddeld een 8 of hoger over 4 jaar gemeten of bij een 

doorlopende cliëntenaudit gemiddeld een 7 of hoger over 4 jaar gemeten. 
Een en ander is ter beoordeling aan Blik op Werk. Dienst 11 (Inburgeringscursussen en duale trajecten) is van 
deze tweejaarlijkse vrijstelling uitgesloten. 
  


