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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  60% 40%

Opleidingsprogramma  50% 30%

Uitvoering 10% 40% 50%

Opleiders 10%  90%

Trainingsmateriaal  40% 30%

Accommodatie   

Natraject 20% 50% 20%

Organisatie en Administratie  60% 40%

Relatiebeheer 10% 50% 20%

Prijs-kwaliteitverhouding 10% 60% 10%

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal  60% 40%

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Twee referenten kennen het opleidingsprogramma geen score toe. 
 Drie referenten kennen het trainingsmateriaal geen score toe. 
 Geen van de referenten kent de accommodatie een score toe. 
 Een referent kent het natraject geen score toe. 
 Twee referenten kennen het relatiebeheer geen score toe. 
 Twee referenten kennen de prijs-kwaliteitverhouding geen score toe. 
 

 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
De referenten in dit onderzoek naar de maatwerkopleidingen van IMK Opleidingen B.V. (hierna IMK te 
noemen) hebben om verschillende redenen voor IMK gekozen: “Wij waren op zoek naar een opleider 
die bekend was met de praktijk. IMK voldeed aan die voorwaarde en kon bovendien maatwerk 
bieden”, “Ik kwam bij toeval bij hen terecht door een traject met een leidinggevende op het 
secretariaat. Ze lieten een dusdanig positief profiel zien dat de stap naar een grotere maatwerktraining 
niet groot meer was”, “Wij hebben voor IMK gekozen omdat zij bij uitstek de opleider zijn voor mensen 
van de werkvloer die doorgegroeid zijn naar leidinggevende posities” en “Wij hebben diverse partijen 
uitgenodigd voor een voorstel. De offerte van IMK was heel pragmatisch en echt naar ons 
toegeschreven. Wat ook een rol heeft gespeeld, is dat een van onze managers al een training bij IMK 
volgde en daar zeer van onder de indruk was.”  
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Over het voortraject is men goed te spreken. Er wordt goed navraag gedaan naar de wensen en 
behoeften: “Ik heb een degelijke intake gehad met de directeur over de prijzen en de mogelijkheden”, 
“Er is goed naar ons geluisterd”, “De docent heeft uitgebreid navraag gedaan naar de doelgroep en de 
maatwerkwensen” en “Ze stellen de goede vragen over waar je tegenaan loopt en waar de accenten 
moeten liggen.” Waar nodig doet IMK nader onderzoek binnen de organisatie. Ook naar de 
deelnemers toe wordt er voorwerk verricht. Enkele reacties: “Nadat ik met de accountmanager had 
overlegd, heeft de docent met diverse afdelingsmanagers gesproken over wat ze de mensen geleerd 
wilden hebben”, “IMK heeft een uitgebreide analyse gemaakt. Er is eerst met alle mensen apart 
gepraat en vervolgens hebben ze hen werkgroepjes laten vormen om de behoeften in kaart te 
brengen”, “De deelnemers hebben vooraf een DISC profiel ingevuld” en “Er zijn vooraf vragenlijsten 
verstrekt over kenniseigenschappen en communicatiekenmerken. Dit is als input in de training 
opgenomen. Ook is er trainingsmateriaal ter bestudering toegestuurd.” Eén referent merkt nog op: “Ze 
passen zich helemaal aan je aan. Als je geen tijd hebt voor een live intake, doen ze het per telefoon of 
e-mail en dan gaat het ook perfect.” 

Opleidingsprogramma 
Alle referenten die op dit onderdeel een score geven, zijn tevreden tot zeer tevreden over het 
opleidingsprogramma. De inhoud van de cursus wordt duidelijk omschreven en de maatwerkwensen 
staan er goed in verwoord. In de regel hoeven er geen belangrijke wijzigingen meer te worden 
aangebracht. Enkele reacties: “De offerte was helder. De cursus werd mooi en gedetailleerd 
omschreven en al onze wensen waren er in opgenomen. We hoefden niet veel meer te doen aan het 
concept” en “Het programma gaf vanaf het begin een positieve indruk. Alles wat in de voorbereiding 
was besproken, stond erin.” Eén referent merkt op: “Onze maatwerkwensen werden niet expliciet 
genoemd maar wij hadden voldoende vertrouwen in de mondelinge afspraken.” De financiële kant van 
de zaak is helder en geeft geen aanleiding tot misverstanden. Twee referenten kennen het 
opleidingsprogramma geen score toe, bij gebrek aan informatie. 

Uitvoering 
Over de uitvoering zijn negen van de tien referenten tevreden tot zeer tevreden en er wordt één score 
‘drie’ toegekend. De trainingen worden beoordeeld als interactief en boeiend, met een goede mix 
tussen theorie en praktijk. Een greep uit de reacties: “Het was een heel interactieve, praktische 
opleiding. Er is onder andere gewerkt met een heel toepasbaar kleurensysteem”, “Er is in groepjes 
gewerkt, er zijn rollenspellen gedaan en er zijn veel tools aangereikt”, “Het was een goede mix van 
theorie en praktijk”, “De training was informeel en prettig, met veel oefeningen. De stof werd perfect 
uitgelegd”, “De training was nuttig en goed. Er was genoeg ruimte genoeg om vragen te stellen. 
Iedereen kon inbreken en dan werd dat goed opgepakt en besproken” en “Zelfs oudere mensen die in 
30 jaar geen training hadden gedaan, waren enthousiast over de training.” Ook over het 
maatwerkgehalte is men tevreden: “De rollenspellen waren aan ons aangepast”, “De inhoud van de 
training was gebaseerd op de persoonlijke profielen die de deelnemers hadden ingevuld” en “Wij 
wilden de mensen vooral handvatten laten meegeven om te groeien als meewerkend voorman. Op die 
doelstelling was de training ook helemaal ingericht.” De toegekende ‘drie’ wordt als volgt toegelicht: 
“Op basis van de reacties van de deelnemers achteraf, kom ik tot de conclusie dat er niet zoveel 
betrokkenheid is geweest vanuit de docent, en dat hij teveel over zijn eigen boek heeft gepraat.” 

Opleiders 
Alle referenten kennen de opleiders een score ‘vier’ of ‘vijf’ toe, met uitzondering van één neutraal 
gestemde. Men spreekt waarderend over de kennis en de didactische en persoonlijke kwaliteiten van 
de opleiders: “Onze doelgroep is best moeilijk. De docent heeft goed naar hun wrevel geluisterd en 
deze omgezet in ontwikkelpunten”, “De docent heeft veel ervaring. Hij weet zeer goed wat 
leiderschapskwaliteiten inhouden”, “Het is een topdocent. Hij heeft veel invoelingsvermogen en is niet 
bang om iets te zeggen”, “De docenten zijn echt in staat in te steken op het niveau van de mensen die 
hier werkzaam zijn. Ze weten het prima over te brengen”, “Ik ben zelf nog even langs geweest om de 
sfeer te proeven. Ik begrijp helemaal dat de groep enthousiast was over de samenwerking”, “De 
mensen gaven aan de docent erg prettig te vinden en hebben zelfs weer om hem gevraagd, voor een 
vervolgtraining”, “De docent kent onze organisatie goed en steekt daarop in” en “Hij had een bijzonder 
goed empathisch vermogen. Een groep met problemen wist hij feilloos in te schatten en bij mensen 
die lastig communiceerden kon hij als geen ander tot de kern komen. Hij heeft echt maatwerk 
geleverd.”  
  



Klanttevredenheidsonderzoek   

© Cedeo 2019 IMK Opleidingen B.V. 

5

Een referent voegt nog toe: “De docent belde mij na elke training om te vertellen waar de deelnemers 
het over gehad hadden. Hij dacht erg met mij mee.” Degene die zich niet helemaal tevreden toont, 
geeft de volgende reden voor zijn score: “De docent maakte achteraf niet zo’n geïnteresseerde indruk 
en heeft volgens de deelnemers wat al teveel over zijn eigen boek gepraat.” 

Trainingsmateriaal 
Het trainingsmateriaal roept uitsluitend goedkeurende reacties op. Het bestaat uit boeken, mappen en 
digitale lesstof. Het voldoet zowel qua inhoud als qua vormgeving ruimschoots aan de verwachtingen. 
In veel gevallen is er sprake van maatwerk. Enkele referenten: “Boeken, mapjes, tassen en pennen, 
alles was goed verzorgd”, “Het materiaal zag er netjes uit en was op maat voor ons gemaakt”, “We 
hebben ons DISC profiel ontvangen en de map met vijf thema’s gekregen. De dingen die in de les 
besproken werden, kregen we ook mee”, “We kregen een kleine syllabus met A4-tjes om ons voor te 
bereiden. Het was passend en voldoende voor de cursus”, “Alles dat was besproken stond in de map 
en ook op de elektronische leeromgeving”, “Het was een goede combinatie van digitale informatie en 
lesstof op papier.” Drie van de tien referenten geven op dit onderdeel geen score, omdat er geen of 
nauwelijks sprake was van lesmateriaal en dit naar hun mening ook niet nodig was. 

Accommodatie 
Geen van de referenten kent op dit onderdeel een score toe, omdat er binnen dit onderzoek 
uitsluitend sprake is van in-company opleidingen. 

Natraject 
Aan het natraject kennen acht referenten een score ‘vier’ of ‘vijf’ toe. Daarnaast worden er twee 
‘drieën’ gegeven. Eén referent kent geen score toe, bij gebrek aan informatie. Slechts enkele 
referenten bevestigen desgevraagd dat er een certificaat van deelname is uitgereikt. In de regel wordt 
er door de docent mondeling met de cursusgroep geëvalueerd en wordt er een evaluatieformulier ter 
invulling uitgereikt. Over dat laatste hebben enkele opdrachtgevers een verslag ontvangen. 
Meerderen geven aan dat er ook een mondelinge of telefonische evaluatie met de opdrachtgever 
heeft plaatsgevonden. Men is te spreken over de proactieve benadering: “Er is uitgebreid gekeken 
naar wat de groep verder nog nodig had” en “De docent is na afloop nog met de directeur langs 
geweest. Er zijn nog veel constateringen gedaan, ze waren goed kritisch.” Men is tevreden over de 
nazorg: “De deelnemers kregen de contactgegevens van de docent om naderhand nog vragen te 
kunnen stellen. Ook krijgen ze af en toe nog een stimulerende mail met vragen” en “De elektronische 
leeromgeving en de lesstof daarop blijven nog lange tijd beschikbaar.” Er zijn voldoende 
mogelijkheden tot opvolging: “Volgens mij heeft onze manager al een afspraak gemaakt voor een 
terugkomdag”, “Wij wilden graag een vervolg en dat is er ook gekomen” en “Er is uit de cursus nog 
een verbetertraject voor het secretariaat voortgevloeid.” De toegekende ‘drieën’ worden ieder als volgt 
gemotiveerd: “De docent is niet op de cursus teruggekomen, zelfs toen ik hem later nog eens sprak. Ik 
had ook wel gewild dat hij de cursisten nog een keer had gebeld om te vragen of ze het wel 
toepassen” en “De docent heeft de evaluatie en het toezenden van de DISC profielen erg lang 
uitgesteld.” Over de resultaten van de opleidingen toont men zich om grote lijnen positief: “De cursus 
is als heel nuttig ervaren. Er zijn goede handvatten voor telefonische acquisitie aangereikt. Dit heeft 
een gunstige uitwerking gehad”, “De medewerkers zijn een stuk genuanceerder geworden. Ze kijken 
beter naar zichzelf en pakken hun rol meer op. Hun functioneren heeft een enorme lift gekregen” “Een 
van de groepsdoelstellingen was het makkelijker contact maken met de klant. Ze hebben ook 
individuele tips gekregen”, “Alle deelnemers gaven aan dat de training hun verwachtingen had 
overtroffen. Ze zitten verspreid over verschillende poli’s maar ze werken nu goed samen. Zo hebben 
ze al een verhoging van hun beloning bewerkstelligd en het roulerend voorzitterschap geadopteerd. 
Nu willen ze een wijziging van de naam van hun functie. Ik ben heel trots op wat er met de training is 
bereikt.” 

Organisatie en Administratie 
Over de organisatie en administratie is men unaniem positief. Enkele reacties: “Ik heb er niets op aan 
te merken”, “Alles klopte. De offerte is netjes, eventuele foutjes worden snel hersteld. De 
bereikbaarheid is goed”, “Ze zijn ontzettend snel met terugbellen”, “Ze zijn op tijd en de spullen zijn 
keurig in orde” en “De examinering was goed geregeld, inclusief de theorie de presentaties en de 
scriptie. Ik kon dezelfde dag nog de uitslag bekijken om te zien wat ik fout had gedaan.” Eén referent 
plaatst nog wel een kritische opmerking: “Afspraken worden niet altijd goed nagekomen, bijvoorbeeld 
over de DISC-profielen en evaluatiemomenten.” 
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Relatiebeheer 
Zeven van de acht referenten die het relatiebeheer een score toekennen, geven het een ‘vier’ of een 
‘vijf’. Eén geinterviewde is niet helemaal tevreden en twee anderen geven geen oordeel, omdat zij 
onvoldoende zicht hebben op het relatiebeheer. IMK houdt de klantenkring op de hoogte via mailing 
en nieuwsbrieven. Ook worden er klantendagen georganiseerd. Enkelen voegen ieder nog toe: “Ik ga 
eens per jaar met de accountmanager uit eten” en “Toen ze zoveel jaar bestonden ben ik naar de 
jubileum-dag geweest. Ze hadden heel gave workshops. Over het nieuwe leren en hoe je brein dingen 
opneemt en een inspirerend verhaal van een voetbalscheidsrechter.” De toegekende ‘drie’ wordt als 
volgt toegelicht: “Ze zitten me nogal op de nek met nieuws over hun cursussen. Dat roept weerstand 
op.” 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Op één neutraal gestemde na, zijn allen die de prijs-kwaliteitverhouding een score toekennen er 
tevreden tot zeer tevreden over. Enkele (zeer) tevreden gestemden: “De prijzen zijn prima”, “Het was 
een dure opleiding maar je krijgt er heel wat voor terug”, “Ik heb een goede overeenkomst met hen 
gesloten”, “Andere aanbieders vroegen hetzelfde maar de kwaliteit is bij IMK veel beter”, “De prijs is in 
goede verhouding met de kwaliteit” en “We hebben geen vergelijkingsmateriaal maar we zijn zo 
tevreden dat we geen behoefte hebben om verder te shoppen.” De toegekende ‘drie’ wordt als volgt 
gemotiveerd: “Gezien het niveau van de opleiding vind ik het voor een tweedaagse opleiding aardig 
aan de prijs.” Twee van de tien referenten kennen geen score toe, bij gebrek aan informatie. 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van IMK zijn allen tevreden tot zeer tevreden. 
Gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingsaanbieder prijst men deze onder meer om inhoud 
van de trainingen en de kwaliteit van de docenten: “Het was een praktijkgerichte en interactieve 
training”, “De cases waren goed voorbereid”, “De docent maakt het simpel en legt goed de link naar 
de praktijk”, “Hij nam de tijd om het goed uit te leggen en verdieping te brengen in de discussie”, “De 
persoonlijke drive en energie van de trainer maakten het bijzonder”, “Je kon zien dat de trainer veel 
ervaring had met dit soort trainingen en problematiek” en “Hij kon echt goed contact maken met deze 
categorie mensen. Hij durfde confronterend te zijn en kreeg ze in beweging.” Ook over het 
maatwerkgehalte is men goed te spreken: “Het is een aanpak op maat”, “Ze begrijpen waar wij 
tegenaan lopen en houden daarmee rekening in de training” en “Ik heb kunnen aangeven wat ik nodig 
had en zij hebben dat op perfecte wijze geboden.” Een referent voegt nog toe: “IMK is erg goed thuis 
in het geven van trainingen aan mensen die zijn doorgegroeid in de organisatie.” Een ander merkt tot 
slot op: “Het is echt een succesverhaal geworden. Dat kan ik zeker niet zeggen van alle aanbieders 
die wij gehad hebben.” Naast deze lovende woorden is er ook een niet eerder genoemd verbeterpunt: 
“Ik heb hen al eens gezegd dat de examenuitreikingen veel te lang duren.” Allen bevestigen 
desgevraagd dat zij genegen zijn de maatwerkopleidingen van IMK aan te bevelen bij derden. 
 



Klanttevredenheidsonderzoek   

© Cedeo 2019 IMK Opleidingen B.V. 

7

Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Open opleidingen 

Aantal referenten geïnterviewd: 10 
 

Score tevredenheid  1 2 3 4 5 

Voortraject  60% 40%

Opleidingsprogramma  40% 50%

Uitvoering  60% 40%

Opleiders  40% 60%

Trainingsmateriaal  80% 

Accommodatie  50% 40%

Natraject  90% 10%

Organisatie en Administratie 10% 50% 30%

Relatiebeheer  60% 20%

Prijs-kwaliteitverhouding  70% 20%

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal  70% 30%

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Een referent kent het opleidingsprogramma geen score toe. 
 Twee referenten kennen het trainingsmateriaal geen score toe. 
 Een referent kent de accommodatie geen score toe. 
 Een referent kent de organisatie en administratie geen score toe. 
 Twee referenten kennen het relatiebeheer geen score toe. 
 Een referent kent de prijs-kwaliteitverhouding geen score toe. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
De geinterviewden in dit onderzoek naar de open opleidingen van IMK lichten hun keuze voor de 
opleidingsaanbieder als volgt toe: “IMK werd mij aanbevolen door collega’s”, “We kenden IMK al 
langer en hadden goede ervaringen met hen”, “Wij zochten een partij die meerdere soorten trainingen 
aanbood, zowel op het gebied van communicatie als op dat van leidinggeven”, “IMK biedt korte 
praktijkgerichte opleidingen op verschillende plaatsen in het land aan”, “Het aanbod past goed bij onze 
behoeften” en “Wij wilden in eerste instantie maatwerk en hebben drie aanbieders vergeleken. IMK 
kwam als beste uit de offerteronde. Omdat het aantal deelnemers minder bleek, hebben we besloten 
voor een open opleiding te kiezen.” Het voortraject roept uitsluitend positieve reacties op. “Zij sturen 
mailtjes waarop ik kan reageren, dan zijn de mensen meteen ingeschreven. De deelnemers zelf 
krijgen een uitnodiging”, zegt een referent. De aanmelding verloopt over het geheel genomen vlot, 
maar één referent plaatst nog wel een kanttekening: “De cursus is tot een paar keer toe uitgesteld.”  
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In sommige gevallen wordt er van de deelnemers enige voorbereiding verwacht: “Er is met alle 
deelnemers een voorgesprek geweest”, “Ze hebben op de online omgeving informatie geplaatst aan 
de hand waarvan je je kon inlezen”, “Je moest een DISC-vragenlijst invullen waarna er een profiel van 
je werd gemaakt. Daar kreeg je een toelichting bij” en “Je kon een deel van de modules vooraf digitaal 
doorlopen. Er was ook een module waarbinnen de cursisten met elkaar konden communiceren.” 

Opleidingsprogramma 
Over het opleidingsprogramma, zoals het op de website en in de opleidingengids wordt 
gepresenteerd, zijn alle referenten die een oordeel geven tevreden tot zeer tevreden gestemd. Enkele 
reacties: “De website is prima”, “De mensen die buiten werken zijn blij met de opleidingsgids. Die ziet 
er overigens altijd goed uit”, “Het programma is heel helder en transparant” en “Wij wilden eerst 
maatwerk, dus hebben we het programma in offertevorm gekregen. Het voldeed helemaal.” De 
prijsopgave is helder. Eén referent kent geen score toe, bij gebrek aan informatie. 

Uitvoering 
Alle referenten kennen de uitvoering een score ‘vier’ of vijf’ toe. Zij zijn (zeer) tevreden over het 
interactief gehalte, de afwisseling in werkvormen en de balans tussen theorie en praktijk. “Ik hoor van 
de deelnemers nooit een wanklank over de inhoud van de cursussen”, “Het was interessant, 
verhelderend en afwisselend. Er konden volop vragen gesteld worden”, “Je krijgt steeds uitleg 
afgewisseld met verschillende opdrachten. Theorie en praktijk zijn mooi met elkaar in evenwicht”, “De 
eerste dag bestond voornamelijk uit theorie. Op de tweede dag werd er in kleine groepjes gewerkt. Dit 
werd goed begeleid” en “Er zijn veel verschillende werkvormen toegepast, zoals rollenspellen, 
discussies en het geven van presentaties door de deelnemers zelf. Ook werden er 
demonstratievideo’s getoond.” Er is naar de mening van de referenten voldoende aandacht voor de 
individuele deelnemer: “Er is gewerkt aan de hand van de ingevulde DISC profielen. De docent heeft 
goede uitleg gegeven over hoe ik in elkaar zit” en “Elke trainingsdag ziet er anders uit maar er wordt 
goed op gelet dat iedere deelnemer betrokken is.” Ook over het niveau is men te spreken: “De cursus 
had voldoende diepgang” en “De cursus paste goed bij het opleidingsniveau van de deelnemers. Dit 
was vrij homogeen, waardoor er onderling goed gespard kon worden.” Tot slot voldoen de opleidingen 
ook qua praktijkgerichtheid aan de verwachtingen: “De docent probeerde steeds in te haken op 
praktische situaties waar we tegenaan liepen. Hij hielp en gaf tips”, “De eerste dag bestond voor een 
deel uit inventarisatie van onze eigen werksituatie” en “Er was alle ruimte voor het inbrengen van 
praktijkcases.” 

Opleiders 
Ook over de opleiders zijn allen tevreden tot zeer tevreden. “Ik krijg weinig klachten” en “Ik hoor zeer 
positieve berichten, prima”, zeggen twee opdrachtgevers onder de referenten. Men prijst de trainers 
om hun praktijkkennis en hun persoonlijke en didactische kwaliteiten: “De trainer was hartstikke goed: 
iemand uit de praktijk die wist waarover hij het had”, “Het was een super-enthousiast persoon met een 
fijne manier van lesgeven”, “De docenten van IMK zijn altijd positief en sluiten prima aan bij de 
vraagstelling”, “Het was een prettige persoonlijkheid met verstand van zaken” en “Het was een leuk 
iemand die heel open over zichzelf vertelde en goed inging op voorbeelden vanuit onze organisatie.” 
Een referent vult nog aan: “Ook in de een-op-een contactmomenten doen de trainers het goed.” 

Trainingsmateriaal 
Allen die het trainingsmateriaal een score toekennen, zijn er tevreden tot zeer tevreden over. IMK reikt 
cursusmappen, boeken en digitale lesstof aan. “Ik hoor nooit iets negatiefs over het trainingsmateriaal. 
Het is altijd goed van inhoud”, zegt een referent. Verder geeft men aan: “De cursusmap was heel 
passend bij de inhoud van de training”, “Je krijgt altijd een aantekeningenboek, een pen en een tas”, 
“Alles staat ook op de digitale leeromgeving.” Iemand voegt nog toe: “De digitale lesstof blijft nog een 
tijdje beschikbaar.” Twee van de tien referenten kennen geen score toe, omdat zij onvoldoende zicht 
hebben op het trainingsmateriaal. 
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Accommodatie 
De accommodatie stemt alle referenten die er een score aan toekennen (zeer) tevreden: “De 
accommodaties zijn altijd centraal gelegen. De lesruimtes zijn prettig”, “De locatie is dicht bij het 
station, makkelijk te vinden en goed verzorgd”, “De ontvangst was heel gastvrij”, “De accommodatie 
was perfect, inclusief de catering. Er stond zelfs een koffiezetapparaat in het lokaal” en “Ik heb nog 
nooit zo’n uitgebreid lunchbuffet met warme en koude gerechten gezien.” Iemand voegt nog toe: “De 
deelnemers komen nooit terug met een slechte indruk van de accommodatie. Ik neem dus aan dat het 
wel goed zit.” Eén referent geeft geen score, bij gebrek aan informatie. 

Natraject 
Over het natraject zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden gestemd. In een enkel geval wordt er 
examen gedaan. “De deelnemers slagen na het herexamen allemaal”, aldus een referent. De 
cursisten ontvangen in de regel een bewijs van deelname. Ook krijgen zij een evaluatieformulier ter 
invulling aangeboden. Met de opdrachtgever wordt in de meeste gevallen geëvalueerd. “De docent 
heeft nog om feedback gevraagd”, “De trainer belt mij meestal na afloop nog even”, “De directeur is 
pas nog bij me langs geweest om het aanbod in grote lijnen te evalueren” en “Er wordt goed naar ons 
geluisterd en onze opmerkingen worden meegenomen.” Men toont zich positief over het na afloop nog 
beschikbaar blijven van de digitale leeromgeving. “Je kunt daar na afloop nog met de docent en de 
andere cursisten op sparren”, legt een geïnterviewde uit. Gevraagd naar de resultaten van de 
opleidingen reageert men als volgt: “Het sluit voor de cursisten prima aan. Ze komen goed beslagen 
ten ijs”, “De deelnemers zijn zichtbaar tevreden. Het loopt storm voor de opleiding”, “Ik zie dat de 
mensen beter nadenken over wat ze gaan doen. Het draagt bij aan de stappen die we als organisatie 
aan het zetten zijn”, “Ik heb er heel wat inzichten uitgehaald”, “Ik ben dezelfde week nog begonnen 
met functioneringsgesprekken. Ik kon een aantal technieken goed toepassen, zoals het hanteren van 
duidelijke doelstellingen” en “Ik ben van nature nogal direct en dat gaf weleens problemen. Ik heb 
tijdens de training een stappenplan gekregen waarmee ik me prima red. De relatie met mijn collega’s 
is veel beter nu.” 

Organisatie en Administratie 
Op één neutraal gestemde na, kennen allen die hun mening op dit onderdeel geven, de organisatie en 
administratie een score ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ toe. De facturering en de bereikbaarheid zijn 
goed op orde. Eventuele fouten worden snel en op correcte wijze hersteld. “De rekeningen komen 
keurig binnen en als er iets niet helemaal in orde is, wordt het keurig gecorrigeerd”, aldus een referent. 
Men is positief over de getoonde coulance: “Een cursist moest afzeggen. Hij werd netjes in een 
nieuwe sessie ingedeeld” en “Je mag een eenmaal gevolgde opleiding onbeperkt over doen, zonder 
dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht.” Verder zegt men: “Wij hebben een vaste 
contactpersoon voor organisatorische en administratieve zaken”, “Ze weten precies wie er voor welke 
training ingeschreven staat. Ik denk dat ze daar een goed systeem voor hebben”, “De contacten zijn 
prima. Als ze wisselen van locatie omdat er te weinig deelnemers zijn, krijgen zowel de deelnemer als 
ik bericht” en “Alles is strak georganiseerd. Je krijgt van te voren je inlogdetails en alles staat klaar.” 
De toegekende ‘drie’ wordt als volgt gemotiveerd: “Er klopte iets niet met het certificaat. Ze hadden 
het overigens wel snel rechtgezet.” Eén referent kent geen score toe, bij gebrek aan informatie. 

Relatiebeheer 
Over het relatiebeheer is men positief. IMK houdt de klantenkring goed op de hoogte van het 
opleidingsaanbod en er is in veel gevallen sprake van een vaste accountbeheerder: “Ik ontvang de 
opleidingengids en suggesties voor vervolgcursussen”, “De directeur komt eens per jaar langs”, “Ik 
krijg goed advies over opleidingen. Af en toe word ik gebeld” en “Ze zorgen ervoor dat je steeds met 
dezelfde persoon te maken hebt. Ze kennen ons en zorgen voor continuïteit.” Iemand voegt nog toe: 
“Ze organiseren ook klantendagen met workshops.” Een referent zegt tot slot: “We krijgen zo nu en 
dan belletjes over vervolgtrajecten en ontvangen eens in de zoveel tijd een mailing, maar ze zijn 
daarin niet al te opdringerig.” Twee referenten kennen het relatiebeheer geen score toe, omdat zij er 
onvoldoende zicht op hebben. 
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Prijs-kwaliteitverhouding 
Allen die de prijs-kwaliteitverhouding een score toekennen, tonen zich er (zeer) tevreden over. Een 
greep uit de reacties: “Ik ken andere aanbieders die veel duurder zijn”, “De prijs is redelijk en ze zijn 
gewoon erg goed” en “De prijs en de kwaliteit zijn met elkaar in balans. Ik heb niet het gevoel dat ik 
teveel betaal.” Twee referenten onthouden zich van het geven van een score, omdat zij onvoldoende 
zicht hebben op de prijs-kwaliteitverhouding. 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Over het geheel genomen zijn de referenten tevreden tot zeer tevreden over de open opleidingen van 
IMK. Ze zijn in de eerste plaats lovend over de praktijkgerichtheid van de trainingen: “Ik vond het 
nadrukkelijk praktijkgericht”, “De praktische kant van de trainingen komt enorm goed uit de verf” en 
“Het sluit goed aan bij de praktijk. Dat is met name bij dit soort kortere trainingen erg belangrijk.” Een 
referent vult aan: “We hebben heel goede uitleg gekregen. Niemand werd overgeslagen, ook de wat 
stillere collega’s niet.” Verder zegt men: “De communicatie met IMK verloopt erg prettig”, “Ik vind IMK 
een heel betrouwbare partner” en “Het is een stevige organisatie, een mooie club. Ze staan bij ons in 
de top vijf. Dat zegt heel wat.” Enkelen brengen ieder nog wel een verbeterpunt naar voren: “Bij 
onvoldoende animo gaan cursussen soms niet door” en “Als er niet genoeg mensen zijn wordt er 
nogal eens gewisseld van locatie. Misschien zouden ze beter het aantal locaties kunnen beperken.” 
Alle referenten tonen zich graag bereid om de open opleidingen van IMK aan te bevelen bij derden. 
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Bezoekverslag 
 
Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur 
mevrouw mr. N.J. de Bok voerde met IMK Opleidingen B.V. op 11-02-2019. 

Algemeen 
IMK Opleidingen bestaat al twintig jaar en heeft in die jaren opleidingen en trainingen georganiseerd 
voor duizenden doorgegroeide vakmensen. 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, Persoonlijke effectiviteit, Klantgerichtheid & Sales, 
Medezeggenschap en HR Management. 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 freelance 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. 

Kwaliteit 
IMK Opleidingen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 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 
mogelijke verbeteracties. IMK Opleidingen reageert voortdurend op ontwikkelingen in de markt en 
actualiteit en biedt daarmee altijd een up-to-date en relevant programma voor de doelgroep. 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. Een paar keer 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. 

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, zoals eerder beschreven, 
alert ingespeeld. Zo wordt het opleidingsaanbod, waarvoor een duidelijke en volledige 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 van IMK Opleidingen 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. Uit het feit dat IMK Opleidingen al meer dan twintig 
jaar succesvol is, blijkt wel dat zowel klanten als deelnemers zeer tevreden zijn over de werkwijze die 
door het instituut gehanteerd wordt. 
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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 
 
 
 
 


