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Cedeo-erkenning 

1. Achtergrond 

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan 
maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme 
aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele 
duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en 
intensieve begeleiding door middel van coaching. 
Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties 
cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te 
Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. 
Op dit moment zijn op deze wijze zo’n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in 
het Cedeo-bestand opgenomen. 

2. Criteria 

Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve 
en kwalitatieve criteria. 
Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit: 
• De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers. 
• De organisatie is minimaal drie jaar actief. 
• De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000,-. 
 
Kwalitatieve criteria: 
• De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt. 
• De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten 

geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek. 
• De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn. 

3. Methode 

Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, 
Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch - en Organisatie Advies.  
Hieronder volgt een toelichting op de onderzoeksmethoden die aan de erkenningen ten grondslag 
liggen. 
 
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en 
opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de onderzochte organisatie. 
Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? 
Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte 
verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van 
tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, 
uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, 
continuïteit en bedrijfsgerichtheid (zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning. 
Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de 
benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. 
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Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen: 
• Cedeo-erkend Maatwerk Bedrijfsopleidingen 
• Cedeo-erkend Open Bedrijfsopleidingen 
• Cedeo-erkend Coaching 
• Cedeo-erkend Coach 
• Cedeo-erkend Accountancy Opleidingen 
• Cedeo-erkend Advocatuur Opleidingen 
• Cedeo-erkend Assessment 
• Cedeo-erkend Juridisch Advies 
• Cedeo-erkend Organisatieadvies 
• Cedeo-erkend Bedrijfsadvies 
• Cedeo-erkend Interim management 
• Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding 
• Cedeo-erkend Outplacement, Loopbaanbegeleiding en –coaching 
• Cedeo-erkend Werving & Selectie 
• Cliëntenaudit Blik op Werk 

 
Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte. 

4. Procedure 

Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure 
gehanteerd: 
• Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de 

kwalitatieve en kwantitatieve criteria. 
• Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit. 
• Cedeo bezoekt het instituut. Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het 

onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenlijst, 
nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot 
zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. 

• Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek, 
worden conclusies getrokken die resulteren in een advies. 

• Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Cedeo. Dit advies kan zijn: 
• toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee: 
  (continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank; 
  (continuering van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk; 
• geen toekenning of continuering van de erkenning. 

• Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de 
onderzoeksresultaten openbaar en bij Cedeo te verkrijgen. 

• Daar waar in de rapportage van het klanttevredenheidonderzoek wordt gesproken over “hij” kan 
ook “zij” worden gelezen. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Maatwerk opleidingen 

Aantal referenten geïnterviewd: 10 
 

Score tevredenheid  1 2 3 4 5 

Voortraject    40% 60% 

Opleidingsprogramma    40% 60% 

Uitvoering    30% 70% 

Opleiders    20% 80% 

Trainingsmateriaal    50% 20% 

Accommodatie      

Natraject    70% 30% 

Organisatie en Administratie    70% 30% 

Relatiebeheer    90% 10% 

Prijs-kwaliteitverhouding    50% 50% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    60% 40% 

 
 1 = zeer ontevreden  

2 = ontevreden 
3 = noch ontevreden/noch tevreden 
4 = tevreden 
5 = zeer tevreden 

 Drie referenten onthouden zich van een oordeel over het trainingsmateriaal. 
 De referenten onthouden zich van een oordeel over de accommodatie. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
Meerdere referenten hebben IMK Opleidingen B.V. (hierna te noemen IMK) gevonden op het internet. 
Anderen zijn door een collega op het instituut gewezen of hebben zelf al eerder gewerkt met IMK. Ter 
illustratie: “Een collega had in het verleden goede ervaringen opgedaan met hen en heeft mij op dit 
instituut gewezen” en “Jaren geleden heb ik brochures van hen gezien en heb ik contact gezocht.” 
Verschillende verklaringen worden gegeven voor het kiezen voor dit specifieke instituut, zoals: de 
goede referenties, de prijs, de positieve ervaringen in het verleden, het passende aanbod, de 
flexibiliteit en de deskundigheid. Enkele uitspraken op dit gebied: “Ik zocht iets, dat aansloot op ons 
eigen programma, en hun opleidingen zijn praktisch en laagdrempelig”, “Het contact is heel 
persoonlijk en direct”, “Hun opleidingen zijn goed georganiseerd en onze medewerkers zijn altijd 
tevreden”, “Ze leveren echt maatwerk tegen een gunstige prijs” en “Ze zijn laagdrempelig en 
praktijkgericht en hebben een hands-on mentaliteit. Het is heel prettig samenwerken met hen.” In het 
voortraject wordt ruimschoots de tijd genomen om de wensen en opleidingsvraag van de klant helder 
te krijgen. Dit resulteert in een voorstel voor het opleidingsprogramma, waarbij nog alle ruimte wordt 
gegeven voor aanpassingen. Men is dan ook goed te spreken over dit onderdeel van IMK. 
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Opleidingsprogramma 
Allen zijn positief tot zeer positief over het opleidingsprogramma, dat in goed overleg met de 
opdrachtgever wordt opgesteld. In dit kader waardeert men de deskundige inbreng van het instituut. 
Enkele citaten, die dit illustreren: “Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan de voorbereidende 
gesprekken en het vaststellen van het programma. Het was een hele prettige samenwerking” en “Ik 
had een goed contact met de trainer in het voortraject. Ze hebben zeker in voldoende mate rekening 
gehouden met onze wensen.” De kosten van de opleiding zijn vooraf bekend en worden omschreven 
in een duidelijke offerte. 

Uitvoering 
Heel positieve verhalen worden gehoord in de interviews over de uitvoering. Er wordt in alle gevallen 
voldaan aan de verwachtingen. Dit heeft onder andere te maken met de praktijkgerichtheid, de 
kwaliteit van de trainer en de aandacht voor de klant. Ter illustratie: “Ze zijn heel flexibel in de 
uitvoering. Ze kunnen direct inspelen op actuele situaties”, “Mensen nemen niet vaak de tijd om na te 
denken over hun gedrag en in deze cursus heb je de mogelijkheid van bezinning, weg van de 
werkplek. Je krijgt een hoop nieuwe inzichten en je wordt je bewust en bekwaam door de tips, die 
gegeven worden”, “Aan onze verwachtingen bij aanvang is zeker voldaan en dat heeft met name te 
maken met de prima voorbereiding en de duidelijke uitleg. Aan de hand van passende casuïstiek en 
rollenspelen worden tips en valkuilen behandeld”, “Wat we voor ogen hadden is helemaal uitgekomen. 
We hebben er heel veel van geleerd”, “Iedereen was positief. De cursisten kregen een terugkoppeling 
van de vragenlijst, die ze hadden ingevuld. De trainer wist heel goed de vinger op de zere plek te 
leggen bij de mensen en hen een spiegel voor te houden. Vervolgens kregen zij tips over hoe ze 
daarmee om konden gaan”, “Het was een training voor het management en gericht op de interne 
communicatie. Het was heel interactief en op het juiste niveau en er was veel vrijheid voor eigen 
inbreng” en “Kenmerkend voor de cursus vond ik dat ze zich heel goed en snel kunnen inleven in de 
situatie. Ze zijn een volwaardige gesprekspartner in onze speciale sector en dat zie je terug in de 
uitvoering van de training.” 

Opleiders 
Met veel enthousiasme wordt gesproken over de opleiders van IMK. Men spreekt over grote 
deskundigheid, betrokkenheid bij de klant en flexibiliteit. Deze positieve beoordeling komt naar voren 
in de volgende citaten: “Iedereen was zeer enthousiast. Hij had veel kennis van de materie en wist 
heel flexibel om te gaan met signalen uit de groep. Als de deelnemers het over een actueel onderwerp 
wilden hebben, kon hij snel schakelen en daarop ingaan”, “Ze luisteren naar de mensen, spelen 
daarop in en kunnen bijsturen als dat nodig is”, “De trainer was didactisch heel sterk en had heel veel 
ervaring. Hij kon heel goed reageren op vragen en wensen van de deelnemers en had voor goede 
casuïstiek gezorgd”, “Het was een hele gedreven man. Hij kwam met concrete voorbeelden, waardoor 
de deelnemers direct met het geleerde in de praktijk aan de slag konden”, “Hij was uitstekend. Hij was 
heel gepassioneerd en wist heel goed waar hij het over had”, “Hij gaf in de training veel ruimte voor 
onze eigen organisatie en zorgde voor een interactieve training, waarin je zelf lekker bezig kon zijn” en 
“Het is een warme en betrokken persoon, die altijd graag wil helpen.” 

Trainingsmateriaal 
Twee respondenten hebben te weinig zicht op het gebruikte lesmateriaal om een oordeel te geven. 
Een derde geïnterviewde vertelt dat er nauwelijks sprake was van lesmateriaal. Zij geven geen score 
voor dit onderdeel. De anderen laten zich positief tot zeer positief uit over de kwaliteit van het 
trainingsmateriaal. Men spreekt over: cursusmappen, syllabi, boekjes en vragenlijsten. Ter illustratie: 
“We kregen een reader ter voorbereiding”, “Vooraf hebben we een vragenlijst ingevuld en daaruit 
kwam naar voren welk type je bent. Verder was er een boekje en waren er oefeningen” en “De 
cursusmap was van goede kwaliteit.” Volgens allen is het lesmateriaal na afloop nog goed als 
naslagwerk te gebruiken. 

Accommodatie 
De respondenten hebben geen gebruik gemaakt van de accommodatie van het instituut. 
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Natraject 
Men is tevreden of zeer tevreden over het natraject bij IMK. Afhankelijk van de gemaakte afspraken 
kunnen de trainingen afgerond worden met een bewijs van deelname of certificaat. Voor de cursisten 
is er aan het einde een evaluatie in de vorm van een in te vullen formulier. Met de opdrachtgever 
worden het verloop van de opleidingen en de behaalde resultaten na afloop ook besproken. Ter 
illustratie: “Met mij hebben ze meerdere keren gesprekken gevoerd na afloop om te evalueren en te 
kijken naar de toekomst”, “We hebben nog nagepraat en gesproken over een eventueel vervolg” en 
“De trainer heeft na afloop met mij gesproken over de knelpunten en wat er nog te verbeteren valt.” 
Op het gebied van de nazorg geven meerdere respondenten aan, dat het instituut en de trainers altijd 
nog bereid zijn om vragen te beantwoorden en ondersteuning te geven. Enkele citaten: “Ze hebben 
zeker een stukje nazorg aangeboden. Ze hebben sindsdien ook al vragen van ons via e-mail 
beantwoord” en “Na een paar maanden hebben ze een terugkomdag georganiseerd.” Allen zijn goed 
te spreken over de resultaten, die zijn behaald met de trainingen. 

Organisatie en Administratie 
Over de organisatie en administratie zijn allen goed te spreken. Men noemt IMK een professionele 
organisatie, die de gemaakte afspraken altijd nakomt. Ook kloppen de rekeningen met de uitgebrachte 
offerte. Flexibiliteit is een sterk punt van het instituut bij het bepalen van het programma van de 
maatwerktraining. Ook in het verschuiven van afspraken toont het instituut voldoende flexibiliteit. De 
bereikbaarheid is bij IMK goed voor elkaar. Er wordt snel teruggebeld en e-mails worden vlug 
beantwoord. “Ik heb inhoudelijk direct contact met de trainer en voor praktische vragen heb ik een 
vaste contactpersoon. Dat werkt prima”, geeft een zeer tevreden respondent aan. 

Relatiebeheer 
Het relatiebeheer van IMK wordt door de geïnterviewden positief beoordeeld. Zij spreken over het 
opsturen van een opleidingengids en brochures. Ook verzorgt het instituut een nieuwsbrief en wordt 
soms buiten de trainingen om contact gezocht met de klant. Ter illustratie: “Meestal sturen ze via de 
mail een kattenbelletje en we krijgen hun brochures”, “Ze sturen de opleidingengids en een 
nieuwsbrief en na de cursus hebben ze nog wel een keer contact opgenomen. Meer vind ik niet nodig, 
want ik weet IMK te vinden als het nodig is” en “Ik heb contact met bepaalde mensen binnen het 
instituut, meestal de trainers, en dat werkt heel prettig.” Eén van hen heeft nog wel een wens op het 
gebied van relatiebeheer. Hij ziet bij andere instituten, dat er gratis studiedagen en themadagen 
worden georganiseerd, waar klanten voor worden uitgenodigd. Hij zou het fijn vinden als IMK dat ook 
zou gaan doen. 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Bij allen overheerst een goed gevoel als het gaat om de prijs-kwaliteitverhouding. Men vindt dat echt 
waar voor het geld wordt gekregen en dat de trainingen zeker niet duurder zijn dan bij andere 
instituten. Enkele uitspraken ter illustratie: “De prijs is volgens mij wel marktconform en de kwaliteit is 
goed” en “De prijs-kwaliteitverhouding is absoluut heel goed. Voor deze kwaliteit zouden ze meer 
kunnen vragen.” 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Men laat zich over het geheel gezien positief tot zeer positief uit over de maatwerkopleidingen van 
IMK en de samenwerking met het instituut. Uit de volgende citaten komt dit duidelijk naar voren: “Ik 
vind de gedegen wijze van voorbereiding en het contact met de klant in het voortraject heel sterk en 
ook de ondersteuning na afloop”, “Ze spitsen de opleiding toe op onze organisatie”, “Ze zijn heel 
gewoon, heel no-nonsense en zonder bravoure. Ze brengen het een beetje op de ‘Jip en Janneke’ 
manier en dat spreekt de mensen aan”, “Degene die de cursus gaf was communicatief heel sterk en 
had heel veel ervaring in het werkveld” en “Ze presteren maximaal voor onze doelgroep.” Enkele 
respondenten hebben nog een aandachtspunt of tip voor het instituut. “Er mag van mij wat meer 
documentatie zijn bij de training”, vertelt één van hen. Een ander merkt op, dat hij de website wat 
oubollig vindt. Een derde respondent geeft de tip om wat meer aandacht te besteden aan wat een 
vervolg zou kunnen zijn op de cursus, bijvoorbeeld een opfriscursus. Men is van harte bereid om IMK 
aan te bevelen aan anderen. 
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Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Open opleidingen 

Aantal referenten geïnterviewd: 10 
 

Score tevredenheid  1 2 3 4 5 

Voortraject    50% 50% 

Opleidingsprogramma    50% 50% 

Uitvoering    50% 50% 

Opleiders   10% 50% 40% 

Trainingsmateriaal   20% 30% 10% 

Accommodatie    40% 40% 

Natraject    70% 30% 

Organisatie en Administratie    50% 50% 

Relatiebeheer    70% 30% 

Prijs-kwaliteitverhouding    70% 30% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    80% 20% 

 
 1 = zeer ontevreden  

2 = ontevreden 
3 = noch ontevreden/noch tevreden 
4 = tevreden 
5 = zeer tevreden 

 Vier referenten onthouden zich van een oordeel over het trainingsmateriaal. 
 Twee referenten onthouden zich van een oordeel over de accommodatie. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
Bij de meeste referenten is IMK Opleidingen B.V. (hierna te noemen IMK) al langer bekend binnen de 
organisatie. Anderen zijn door een collega op het instituut gewezen of zijn actief benaderd door IMK. 
Meerdere redenen worden in de interviews genoemd om voor dit instituut te kiezen, wat ook naar 
voren komt in de volgende uitspraken: “Ze zijn bekend en vertrouwd”, “De opleidingen sluiten het 
beste aan bij de werksituatie van onze werknemers”, “Ze hebben korte trainingen, die theorie en 
praktijk goed kunnen combineren”, “Ik ben heel erg tevreden over de praktijkgerichte invulling van de 
opleiding” en “Mijn werkgever heeft in het verleden goede ervaringen opgedaan met dit instituut.” In de 
meeste gevallen wordt vooraf contact gezocht met het instituut voor aanvullende informatie en 
vervolgens verloopt het inschrijven zonder problemen. “We hebben eerst drie aanbieders vergeleken 
en vervolgens is IMK bij ons langs geweest en hebben ze een oplossing aangeboden voor onze 
opleidingsvraag”, aldus één van hen. De werkzaamheden in het voortraject worden door alle 
respondenten positief beoordeeld. 
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Opleidingsprogramma 
Men is tevreden tot zeer tevreden over het opleidingsprogramma, dat IMK aanbiedt. De informatie 
over de opleidingen wordt verkregen op de website en via de opleidingengids. Meerdere 
respondenten nemen liever contact op met het instituut voor informatie over de trainingen en dat werkt 
volgens hen prima. Ter illustratie: “Op de website kan ik goed vinden, wat ik nodig heb. Daarop staat 
een duidelijke omschrijving van de inhoud, de locatie en de kosten. Ook met de opleidingengids valt 
goed te werken” en “Ik zoek niet echt op de website. Mijn informatie krijg ik mondeling en vind ik in de 
gids.” Allen vinden dat ze in voldoende mate geïnformeerd zijn om een goed beeld te krijgen van de 
inhoud van de cursus. De kosten zijn van tevoren helder en worden duidelijk omschreven in de 
prijsopgave. 

Uitvoering 
Positieve geluiden worden in de interviews gehoord over de uitvoering van de opleidingen. Er wordt 
keurig voldaan aan de verwachtingen, die de referenten hadden op grond van de informatie vooraf. 
De volgende citaten zijn ter verduidelijking van deze positieve beoordeling: “Je krijgt meer inzicht in 
het vak en persoonlijke interactie door middel van rollenspelen”, “Het stuk theorie sluit goed aan bij de 
praktijk. Je kunt laagdrempelig je eigen ervaringen kwijt en daar wordt goed op geanticipeerd”, “De 
medewerkers krijgen handvaten, waar ze wat mee kunnen”, “Je leert er zeker van en je krijgt meer 
kennis van bepaalde onderwerpen en hoe je het in de praktijk beter en anders kunt aanpakken”, “Je 
krijgt een breder inzicht in het dagelijks werk. Het bestaat uit een blokje theorie en verder oefenen met 
onder andere rollenspelen” en “De deelnemers zijn heel positief, omdat het direct toe te passen is in 
de dagelijkse praktijk.” 

Opleiders 
De meeste referenten laten zich positief tot zeer positief uit over de kwaliteit van de opleiders. Er 
wordt gesproken over deskundige en betrokken trainers met veel praktijkervaring, die heel 
behulpzaam overkomen. Illustratief zijn de volgende uitspraken van de geïnterviewden: “De trainer 
kan heel erg inzoomen op de persoonlijke doelstellingen”, “Hij had een heel goed verhaal en de 
cursisten waren heel positief over hem” en “Hij was duidelijk geoefend op het persoonlijke vlak en heel 
praktijkgericht. Hij maakte de lessen gemakkelijk door de juiste koppeling van de theorie en de 
praktijk.” Eén van hen geeft een neutrale score en hij doet dit om de volgende reden: “Er zit verschil in 
de aanpak van de cursus tussen de trainers. De één werkt bijvoorbeeld met rollenspelen en de ander 
met groepsgesprekken. Ik zou graag een meer uniforme aanpak zien.” 

Trainingsmateriaal 
De meerderheid is goed te spreken over de kwaliteit van het trainingsmateriaal. Het kan bestaan uit: 
online lesmateriaal, cursusmappen en syllabi. De kwaliteit is volgens hen prima en het materiaal is na 
afloop nog goed als naslagwerk te gebruiken. Twee respondenten zijn niet helemaal tevreden op dit 
onderdeel. “Het online lesmateriaal mag wat overzichtelijker gepresenteerd worden”, geeft één van 
hen aan. De ander geeft een neutrale score, omdat hij nogal wat taalfouten en onvolkomenheden 
tegenkwam in de tekst. Dit is volgens hem later wel netjes opgelost. 

Accommodatie 
Twee referenten hebben geen zicht op de kwaliteit van de accommodatie en geven geen score. De 
anderen zijn tevreden of zeer tevreden op dit onderdeel. Men heeft gebruik gemaakt van verschillende 
accommodaties van IMK door het hele land en bij allen was de bereikbaarheid prima. Ook de 
parkeergelegenheid was voldoende. De lesruimtes op de locaties waren van goede kwaliteit en ook 
de catering was prima verzorgd. 
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Natraject 
Allen zijn goed te spreken over de werkwijze in het natraject. De opleidingen worden afgesloten met 
een certificaat of diploma en na afloop kunnen de deelnemers een evaluatieformulier invullen. Ook 
met de opdrachtgever worden bij een aantal referenten de werkzaamheden van het instituut 
geëvalueerd, zoals naar voren komt uit de volgende citaten: “In mijn jaarlijkse gesprek met de 
accountmanager worden de afgenomen trainingen doorgenomen” en “Ze hebben me gebeld met de 
vraag of er nog behoefte is aan een gesprek. Dat vond ik niet nodig, omdat alles naar tevredenheid 
was verlopen.” De nazorg is bij IMK in goede handen volgens de geïnterviewden. Ter illustratie: “Je 
kunt altijd nog lessen bijwonen”, “De digitale omgeving en de docent kunnen nog een stukje 
ondersteuning verzorgen” en “Er is ruimte voor vragen en ze zijn later ook nog langs geweest.” Men is 
tevreden over de resultaten, die zijn geboekt met de opleidingen. 

Organisatie en Administratie 
Over de organisatie en administratie wordt positief geoordeeld door de respondenten. Men vindt dat 
het instituut de zaken goed op orde heeft. Er wordt gesproken over een uitstekende bereikbaarheid, 
zowel per telefoon als per e-mail. Illustratief zijn de volgende uitspraken: “Ik heb niet echt een vast 
aanspreekpunt, maar dat is ook niet nodig, omdat iedereen op de hoogte is van alles door de goede 
overdracht” en “Ik heb een contactpersoon, maar ook de anderen weten wie je bent en kennen je 
organisatie. Zo komt het in ieder geval over.” Afspraken worden altijd netjes nagekomen en flexibiliteit 
in het verschuiven van data en het schikken naar de wensen van de klant staat bij het instituut hoog in 
het vaandel. “Niets is te veel voor hen”, vertelt één van hen in dit kader. Ook verloopt de facturatie 
zonder problemen. 

Relatiebeheer 
Allen zijn tevreden tot zeer tevreden over de wijze, waarop IMK de relatie met de klanten onderhoudt, 
ook buiten de momenten om dat de opleidingen plaatsvinden. Men spreekt in dit kader over een 
opleidingengids, e-mails en gesprekken met een accountmanager. Enkele uitspraken ter illustratie: 
“We krijgen de opleidingengids van hen en ze sturen e-mails over de opleidingen voor de komende 
periode. Daarnaast komt de accountmanager op gesprek om het contact te onderhouden” en “Met 
mijn vaste contactpersoon heb ik jaarlijks overleg en ze sturen de opleidingengids op. Dat vind ik 
prima zo.” 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Over de prijs-kwaliteitverhouding is men goed te spreken. Men noemt de prijs “prima” en 
“marktconform” en de kwaliteit vindt men “goed” en “uitstekend”. Enkele citaten: “De prijs vind ik wel 
goed voor een dergelijke training” en “Ik ben helemaal tevreden over de verhouding tussen de kosten 
en de geleverde kwaliteit.” 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Alles bij elkaar zijn de respondenten tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering van de opleidingen 
en is men ook positief over de samenwerking met het instituut. Als sterke punten komen onder andere 
uit de interviews naar voren: de praktijkgerichte aanpak, de persoonlijke en vriendelijke benadering, 
het uitermate snel reageren, de kwaliteit van de docenten en de professionele organisatie. Illustratief 
zijn de volgende uitspraken: “Het is een hele fijne organisatie om mee samen te werken door hun 
praktische en pragmatische aanpak, zowel in de uitvoering als op organisatorisch gebied”, “Ze kijken 
echt naar de behoefte op de werkvloer en houden daar rekening mee. Op basis daarvan ontwikkelen 
ze nieuwe opleidingen en modules. Ze houden contact met de werkgever over de behoefte in het 
veld”, “Ondanks dat ik al jaren in het vak zit, heb ik veel geleerd”, “Het zijn praktijkgerichte opleidingen 
met veel verdieping erin”, “Er hoort een stuk theorie bij, maar verder is er veel eigen inbreng en 
verhalen van medecursisten”, “Een sterk punt vind ik de communicatie en de afwikkeling van alles 
rondom de opleiding” en “Het telefonisch contact is heel erg vriendelijk. Ze luisteren goed en je komt 
altijd bij de juiste persoon terecht. Ze werken al jaren met dezelfde dames en dat zorgt voor een 
prettige samenwerking.” Op de vraag naar verbeterpunten of tips voor het instituut geeft één van de 
geïnterviewden aan, dat hij graag de factuur achteraf zou ontvangen in plaats van voor aanvang van 
de cursus. Allen zijn bereid om IMK aan te bevelen aan anderen. 
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Bezoekverslag 
 
Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur 
mevrouw D.C.M. Oudman - Dotulong voerde met IMK Opleidingen B.V. op 19-01-2017. 

 

Algemeen 
IMK Opleidingen verzorgt opleidingen voor ondernemers en werknemers werkzaam in middelgrote 
bedrijven. Het instituut traint deelnemers op MBO-niveau op het gebied van management en 
leiderschap, personeelsbeleid, support en communicatie, medezeggenschap, klantgerichtheid en 
sales. Ieder thema beschikt over zowel korte trainingen, als opleidingen waarvoor een diploma wordt 
verstrekt. IMK Opleidingen verzorgt met een vast team van 15 medewerkers en 70 trainers jaarlijks 
opleidingen en trainingen voor meer dan 7.000 deelnemers. De nadruk bij de trainingen van IMK ligt 
op de praktijk van de organisatie en de deelnemers. Dit geldt niet alleen voor de maatwerktrainingen 
maar ook voor de trainingen met open inschrijving. Naar de visie van IMK Opleidingen is kennis 
belangrijk maar bepaalt de toepassing van de verworven kennis in de praktijk het uiteindelijke succes. 
Per december 2016 heeft het management van IMK Opleidingen alle aandelen gekocht en zijn Marie-
José Blijlevens (algemeen directeur van IMK Opleidingen) en Bert Pol (directeur Training & 
Development IMK Opleidingen) nu beiden eigenaar van het instituut. 

 

Kwaliteit 
IMK Opleidingen heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Voor de uitvoering van haar trainingen heeft het 
instituut een klein aantal trainers in vaste dienst en kan men daarnaast putten uit een trainersnetwerk 
van zo’n 50 mensen. Alle trainers zijn zelf ondernemer of hebben ruime ervaring in het bedrijfsleven 
opgedaan. Goede trainers worden door IMK Opleidingen als waardevol gezien en men besteedt dan 
ook veel aandacht aan hen. Twee maal per jaar komen de trainers bijeen voor zogenaamde 
opleidingsdagen waar een bepaald onderwerp wordt uitgediept. Verder worden de trainers gemonitord 
aan de hand van de evaluaties. Zoals uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt, hebben de trainers 
een breed inlevingsvermogen en zijn zij in staat om tijdens de trainingen de kennis en kunde van alle 
deelnemers te betrekken bij het leerproces. In een veilige leeromgeving krijgen de deelnemers de 
ruimte om te experimenteren met nieuwe kennis en vaardigheden. De door IMK Opleidingen 
aangeboden trainingen zijn no-nonsense trainingen. Vandaag trainen betekent morgen toepassen. De 
opdrachtgever wil meteen effect zien. Op het interactieve digitale leerplatform kunnen cursisten met 
elkaar communiceren en het lesmateriaal inzien. Docenten verstrekken via dit platform ook de nodige 
informatie als foto’s van de gebruikte flipovers of overige aanvullende informatie. Alle 
trainingen/cursussen van IMK Opleidingen worden geëvalueerd. Bij de trajecten met open inschrijving 
werkt men met elektronisch evaluatieformulieren. Cursisten hebben dan de ruimte om een dag na 
afloop van de training dit ‘objectief’ in te vullen. De resultaten van de evaluaties verstrekt IMK 
Opleidingen veel input voor bijvoorbeeld verbeteracties. 

 

Continuïteit 
Binding met de klant is voor IMK Opleidingen heel belangrijk voor het slagen van een 
training/opleiding. Met de klant wordt dan ook intensief meegedacht om vorm en inhoud te geven aan 
de incompany leertrajecten. Ook voor de opleidingen met open inschrijving acht het instituut contact 
met de klant van het grootste belang. Op signalen vanuit de markt wordt alert ingespeeld. Zo wordt 
het opleidingsaanbod, waarvoor twee keer per jaar een brochure uitkomt, regelmatig aangepast. Het 
resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek, de focus op kwaliteit, en de informatie die tijdens het 
bezoek is verstrekt, geven Cedeo het vertrouwen dat de continuïteit van IMK Opleidingen voor de 
komende periode voldoende is geborgd. 
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Bedrijfsgerichtheid 
Praktijkgerichtheid staat bij de opleidingen en trainingen voorop. Het instituut heeft meer dan 60 
trainingen en opleidingen verdeeld over de thema’s Management & Leiderschap, Persoonlijke 
Effectiviteit, Klantgerichtheid & Sales, HR Management en Medezeggenschap. De focus van IMK 
Opleidingen richt zich op praktische Midden- en Kleinbedrijven en op grote, praktisch ingerichte 
organisaties. Men valt op in de markt van opleidingen omdat de trainers van IMK de taal spreken van 
de deelnemers. Daarnaast staat de situatie van de deelnemers centraal. De leerdoelen zijn vooral 
gericht op positieve gedragsverandering waardoor het functioneren merkbaar verbetert. In de 
werkwijze van IMK is ‘het doen’ van groot belang. Door middel van rollenspellen en confronterende 
oefeningen ervaren de deelnemers het effect dat ze hebben op anderen. Daarnaast zijn discussie en 
ervaringsuitwisseling belangrijke methoden. Binnen iedere training is bovendien veel aandacht voor 
de persoonlijke leerwensen van de deelnemers. 
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Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen 
 
Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut 
toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat ‘Cedeo-erkend’ te voeren.  
 
Daarnaast heeft het instituut recht op: 
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding ‘Cedeo-erkend’ voor PR-activiteiten 
• Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicaties verschijnen:  

- Opleidingenmonitor Compact 
- Opleidingenmonitor Professioneel 
- Opleidingenmonitor Corporate 
Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de  
organisatie geschikte opleidingen; 

• Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk 
• Opname op de website van Cedeo: www.cedeo.eu 
 
 
 
 

http://www.cedeo.nl/
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