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Onderwerp: uitkomst Tussentijdse Toets en Thematische Toets 2020 

 

 

Geachte M. Rouwers, 

In 2020 heeft uw organisatie twee toetsen gehad, een (reguliere) tussentijdse toets en een 

thematische toets met als thema Integriteit. In deze brief leest u de uitkomst daarvan. 

Resultaat tussentijdse toets 

In de tussentijdse toets controleren we of er omstandigheden of gebeurtenissen zijn 

waardoor uw organisatie actie moet ondernemen om aan de Erkenningsnormen te blijven 

voldoen.  

Onze auditor heeft geconstateerd dat: er geen gebeurtenissen of omstandigheden bij het 

CBF bekend zijn op basis waarvan wij nieuwe afspraken moeten maken. 

Uw Erkenning wordt gecontinueerd onder de voorwaarde dat u de volgende afspraken 

nakomt: 

Geen nieuwe afspraken. 

Thematische toets Integriteit 

In een thematische toets besteden we aandacht aan een specifiek thema waarop we 

organisaties toetsen. In 2020 was dit thema ‘Integriteit.’ We hebben getoetst of uw 

organisatie voldoet aan de normen die gelden voor dat thema.  

Organisaties die nog niet aan deze normen voldoen krijgen een aanwijzing van ons. Na 

1 september 2021 neemt een auditor contact op met uw organisatie om de opvolging van 

deze aanwijzingen te toetsen. 

Resultaat thematische toets integriteit 

Uw organisatie heeft van ons geen aanwijzingen gekregen in de thematische toets 

integriteit 2020 

Een uitgebreide toelichting op onze bevindingen en wat wij van organisaties verwachten 

leest u in het rapport ‘ThemT2020 Integriteit - Vlinderkind’. Dat rapport is gelijktijdig met 

deze brief verzonden. 



Waarom ontvangt u nu pas bericht? 

Ieder jaar tussen 1 mei en 1 september leveren alle organisaties gegevens aan in de 

Jaarlijkse Check en Reflectie. Organisaties controleren hun gegevens en vullen toetsvragen 

en reflectievragen in. Als gevolg van Covid-19 hebben veel organisaties langer de tijd nodig 

gehad om hun gegevens aan te leveren. Het CBF heeft hierdoor in de terugkoppeling van 

de resultaten vertraging opgelopen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Harmienke Kloeze 

Directeur-bestuurder CBF 
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