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Geachte meneer Paap, beste Davy,
Het bestuur van het KNGF heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om een nieuw kwaliteitsregister, KRF
[RGF]
NL, te ontwikkelen. In de voorjaars ALV 2018 is het Reglement van het KRF NL voorgelegd ter vaststelling en
de leden hebben hier mee ingestemd. Het beleidsdocument van het KRF NL is met een krappe meerderheid
goedgekeurd tijdens de ALV van 22 november 2018 jl.. Echter, met de ingangsdatum van KRF NL en het
afschaffen van het CKR per 1 januari 2020 hebben de leden niet ingestemd. Tijdens de voorjaars ALV 2019 (13
juni) worden deze twee laatst genoemde punten opnieuw voorgelegd aan de leden. In de aanloop daarnaartoe
heeft het bestuur onderzoek laten doen naar wat er voor nodig is om hiervoor draagvlak te verkrijgen. Naast de
leden zijn ook CKR-geregistreerden die niet lid zijn van KNGF bevraagd in het onderzoek.
Op 14 februari jl. bent u tijdens het Technisch Overleg geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en
het vervolgproces. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het bestuur o.a. besloten intervisie facultatief te
maken. In het huidige beleidsdocument wordt intervisie verplicht gesteld, maar hiervoor is weinig draagvlak
gevonden. Als intervisie niet verplicht wordt, is 48% voor en 34% neutraal t.a.v. invoering per 1/1/2020. Er zal
tevens geïnvesteerd worden in de kwaliteit van intervisie en de positionering t.o.v. intervisie in de
Plusovereenkomst en t.o.v. het IOF. De verschillen hiertussen zijn nog onvoldoende duidelijk en dat beïnvloedt
de opvatting over intervisie. Ook wordt opnieuw naar de hoogte van de punten gekeken die met het volgen van
intervisie kunnen worden verkregen.
Uit het onderzoek blijkt tevens een grote mate van onbekendheid met de veranderingen in KRF NL, t.o.v. het
CKR. Wel wordt hiervan een groot deel gewaardeerd. Om die reden zal er meer worden gecommuniceerd over
het KRF NL en zullen de verschillen beter worden uitgelegd.
U heeft het onderzoeksrapport inmiddels ontvangen en zelf ook kunnen doornemen. Het bestuur zou graag uw
advies ontvangen aangaande te ondernemen acties in het proces richting de ALV op 13 juni a.s. die kunnen
bijdragen aan het creëren van draagvlak voor de invoering van KRF NL en vervanging van CKR per 1/1/2020.
Het bestuur zou het prettig vinden als het Consilium eventuele suggesties op korte termijn zou willen delen.
Met vriendelijke groet,

Guido van Woerkom,
Voorzitter

