Pm’ers auditeren en werken aan visieontwikkeling

Inspirerend
intern auditen
Hoe maak je als kinderopvangorganisatie van de interne audit een
krachtige tool voor continue kwaliteitsverbetering? Met als gewenst
resultaat: kruisbestuiving tussen medewerkers, een scherpe visie op
kwaliteit, en concrete verbeteracties. Forte Kinderopvang ging er mee
aan de slag en is er enthousiast over.

Susan Goudsblom en Pieter Wolswinkel
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of wetgeving. Dat is zeker belangrijk,
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Na het vaststellen van een vernieuwd pedagogisch beleid en kernwaarden voor
haar organisatie besloot Forte Kinderopvang de auditwerkwijze begin vorig jaar
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• Niet alleen observaties vastleggen, maar ook concrete acties. Zo kan de groei

teitsverbetering? Een die echt inspireert tot het verbeteren van de
dienstverlening?

direct ingezet worden door het gehele team.
Wat Forte Kinderopvang al deed, en vanwege de positieve ervaring blijft doen, is
het uitvoeren van audit door pm’ers. Dit leidt tot kruisbestuiving tussen teams en
locaties. Forte heeft zo in vijf stappen van de interne audit een waardevolle tool
voor continue kwaliteitsverbetering gemaakt.
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