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Cedeo-erkenning 

1. Achtergrond  

Er zijn in Nederland vele duizenden commerciële aanbieders van HR-diensten die een veelvoud aan 
activiteiten aanbieden zoals opleidingen. Daarnaast zijn er enkele duizenden organisaties die zich 
richten op het brede terrein van bedrijfsadvies, outplacement of loopbaanbegeleiding en intensieve 
begeleiding door middel van coaching. Voor veel HR-functionarissen vormt dit enorme aanbod een 
onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. 
Om zicht te bieden op bureaus die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties 
cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies, outplacementopdrachten, 
loopbaanbegeleidingtrajecten of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te Rotterdam 
klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. 
Op dit moment zijn op deze wijze ruim 300 bureaus op basis van marktwaardering geselecteerd en in 
het Cedeo-bestand met erkende organisaties 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 Bedrijfsopleidingen en Open Bedrijfsopleidingen, 
Outplacement en Loopbaanbegeleiding, als voor Coaching en Bedrijfsadvies.  
De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo functionarissen met een aantal gerichte 
vragen over hun ervaringen met uw organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie,  
de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in 
hoeverre het bureau 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 bureau 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 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 bureau zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure 
gehanteerd: 
• Het bureau krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het bureau voldoet aan de 

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

onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het bureau 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  
- 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 Outplacement 

Aantal referenten geïnterviewd: 10 
 

Score tevredenheid  1 2 3 4 5 

Voortraject    70% 30% 

Plan van aanpak    70% 30% 

Uitvoering    40% 60% 

Adviseurs    60% 40% 

Afronding   10% 60% 30% 

Organisatie en Administratie    60% 40% 

Relatiebeheer    70% 20% 

Prijs-kwaliteitverhouding    70% 10% 

Tevredenheid projectuitvoering / samenwerking 
totaal    60% 40% 

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Eén referent onthoudt zich van een oordeel over het relatiebeheer. 
 Twee referenten onthouden zich van een oordeel over de prijs-kwaliteitverhouding. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
Meerdere referenten hebben tijdens een reorganisatie in eerste instantie via het internet gezocht naar 
outplacementbureaus en op die manier Menea gevonden. Anderen hadden al eerder ervaring 
opgedaan met het bureau of zijn door de kandidaat gewezen op Menea. Meerdere redenen worden 
genoemd om voor dit bureau te kiezen, zoals: de landelijke dekking, de “klik” met de coach, de beste 
aansluiting bij de wensen van de klant en de positieve ervaringen in het verleden. Illustratief voor de 
keuze zijn de volgende uitspraken: “We hebben gunstige prijsafspraken en zij kennen onze 
organisatie”, “De praktische aanpak sprak mij aan en de presentatie zag er goed uit”, “Zij zijn ons 
aanbevolen door de vakvereniging en ook de OR was enthousiast na hun presentatie. Vooral het feit, 
dat zij een flexibel traject kunnen aanbieden, was voor ons belangrijk” en “Meerdere factoren hebben 
een rol gespeeld. Er was heel duidelijk een “klik” met de gesprekspartner, de directeur-eigenaar. Ze 
zijn flexibel en denken goed met je mee. Het is bij hen niet zwart/wit maar grijs. Als je een keer wilt 
sparren, feedback vraagt, komen ze niet direct met een factuurtje.” In het voortraject wordt contact 
gezocht met het bureau en gaat men in gesprek over de wensen en verwachtingen. Aan de hand van 
de casus wordt gekeken naar een adviseur, die daarbij past, en vervolgens vindt er een gesprek 
plaats met de kandidaat om te kijken of er een goede “klik” is en hij ook vertrouwen heeft in het 
bureau. Aan de hand van de intake wordt een voorstel gedaan voor een plan van aanpak met daarbij 
nog alle ruimte voor aanpassingen. Men is goed te spreken over de werkwijze in het voortraject. 
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Plan van aanpak 
Over het plan van aanpak wordt door allen positief geoordeeld. Men spreekt over maatwerk, zowel 
naar de opdrachtgever als naar de kandidaat toe. Ter illustratie: “Ze luisteren goed en komen ook met 
goede ideeën op grond van hun expertise”, “Er is een afspraak geweest met de accountmanager en 
de consulent, die het traject zou begeleiden, en dat was een prima gesprek. Ze kunnen snel 
schakelen en denken echt mee met de klant”, “Ze zorgen voor maatwerk. De medewerkers, die het 
betreft, en ik zijn heel tevreden” en “Zowel de kandidaat als ik konden in de gesprekken ons ei kwijt en 
daar is een goed plan van aanpak uitgekomen.” De kosten van het traject zijn van tevoren bekend en 
de offerte is helder. Enkele uitspraken: “We krijgen een uitgebreide offerte, waarin alle kosten 
gespecificeerd zijn”, “De kosten zijn helder, want we hebben een vast bedrag afgesproken” en “We 
hebben een bepaald budget voor een traject en dat is bij hen bekend.” 

Uitvoering 
Allen zijn tevreden over de uitvoering van de trajecten. We hebben het hier over 
outplacementtrajecten. Dit houdt in dat vaak het verloop van het traject enigszins buiten het 
gezichtsveld van de opdrachtgever plaatsvindt, omdat al afscheid is genomen van de betreffende 
medewerker. De referenten geven wel aan dat ze regelmatig in het traject op de grote lijnen 
geïnformeerd worden. Een en ander wordt geïllustreerd door de volgende citaten: “Naast de 
gesprekken kan de medewerker een cursus presenteren doen. Er worden adviezen gegeven over het 
CV en eventueel over bijscholing. Ook worden de nodige vacatures naar de kandidaat gestuurd”, “Ze 
hebben heel goed meegedacht over de mogelijkheden om trainingen te volgen”, “Ze bellen en mailen 
om mij op de hoogte te houden van de lopende trajecten. Zij zijn heel proactief daarin”, “Het is echt 
maatwerk. Er wordt gekeken naar de persoon en wat hij nodig heeft. Ik krijg periodiek een 
terugkoppeling op schrift en soms is er ook mondeling contact met de consultant tijdens het traject” en 
“Er was een soort menukaart gemaakt. De intake kost een bepaald bedrag. Verder kon de 
medewerker kiezen voor bepaalde tools, zoals een sollicitatietraining, werken aan het CV of andere 
opleidingen, en zo zelf zijn traject samenstellen binnen het budget.” 

Adviseurs 
Bij het aanstellen van een coach voor een traject wordt veel aandacht besteed aan het zoeken naar 
de juiste persoon voor de “klik” met de betrokken medewerker. Over de kwaliteit van de adviseurs van 
Menea worden in de interviews alleen maar positieve geluiden gehoord. De geïnterviewden moeten 
daarbij vooral afgaan op de signalen, die ze krijgen van de kandidaat. Er wordt gesproken over 
betrokken en deskundige adviseurs. Ook de flexibiliteit en het geven van ruimte aan de kandidaat voor 
inbreng in het traject worden als sterke punten genoemd. Enkele uitspraken over de adviseurs: “Ze 
bieden een luisterend oor en geven goede tips, waarmee de medewerker verder kan”. “De coach werd 
als heel prettig, heel deskundig en proactief ervaren”, “Ik krijg alleen maar positieve signalen, zeker 
ook over de nazorg die hij heeft geleverd” en “Wij zijn heel tevreden en ik krijg van andere vestigingen 
van ons bedrijf ook alleen maar goede berichten over de consultants, die daar worden ingezet.” 

Afronding 
De meerderheid geeft een goede beoordeling voor de afronding bij Menea. Naar de opdrachtgever 
wordt mondeling en/of schriftelijk gerapporteerd over het verloop van het traject en het bereiken van 
de doelstellingen. Een en ander wel na toestemming van de kandidaat. Enkele uitspraken: “Ik krijg 
mondeling en vervolgens schriftelijk te horen, wat het resultaat is van het outplacementtraject”, “Via 
meerdere kanalen, meestal via de telefoon, word ik op de hoogte gebracht van de resultaten. Er is 
een goede relatie met een open en transparante communicatie” en “Ik krijg een rapport en tijdens de 
mondelinge evaluatie wordt toegelicht welke stappen er zijn gezet en welke trainingen er zijn gevolgd 
in het traject.” Eén van hen geeft een neutrale score, omdat hij soms wat meer behoefte heeft aan 
terugkoppeling, hoewel hij begrijpt dat het bureau gebonden is aan de privacyregels. Op het gebied 
van de nazorg wordt door de geïnterviewden aangegeven, dat de kandidaat altijd nog met vragen kan 
terugvallen op de adviseur van Menea. Ook wordt vaak na enige tijd door de adviseur nog een keer 
contact opgenomen met de kandidaat. Allen zijn goed te spreken over de resultaten, die zijn geboekt 
met de trajecten. Ter illustratie: “De medewerker had aan het einde nog geen andere baan, maar hij is 
zeker geholpen met het zetten van stappen in de goede richting”, “Na een kort traject heeft de 
kandidaat een baan gevonden” en “Na twee maanden had de medewerker al een andere werkkring.” 
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Organisatie en Administratie 
Tevreden tot zeer tevreden zijn de respondenten over de organisatie en administratie. Menea heeft 
volgens hen de zaken goed voor elkaar. Het bureau is goed bereikbaar per telefoon en e-mail en 
vragen worden snel beantwoord. Men spreekt over een accountmanager als vast aanspreekpunt, 
waarmee het goed en snel schakelen is, maar ook het secretariaat wordt door een van de 
respondenten als “heel goed” omschreven. Afspraak is afspraak voor het bureau en dat wordt zeker 
gewaardeerd door de klant. Ook de facturatie levert geen problemen op. De bedragen kloppen en 
kunnen goed gecontroleerd worden aan de hand van de uitgebrachte offerte. Klachten hebben de 
respondenten niet geuit naar het bureau, maar een van hen heeft een keer aangegeven, dat hij een 
terugkoppeling miste, en dat is dezelfde dag opgepakt en geregeld. 

Relatiebeheer 
Een van de geïnterviewden is binnen de organisatie niet de persoon om de relatie met Menea te 
onderhouden en hij onthoudt zich dan ook van een oordeel op dit onderdeel. De rest is goed te 
spreken over het relatiebeheer van het bureau. Men spreekt over een prettig contact met de 
accountmanager die met enige regelmaat actief contact zoekt met de klant. Dit kan zowel telefonisch, 
face-to-face en per e-mail gebeuren. Illustratief zijn de volgende citaten: “Er is regelmatig contact met 
de accountmanager en dat werkt goed”, “Kort na het traject bellen ze even en verder zoeken zij 
periodiek contact. Af en toe word ik uitgenodigd voor seminars” en “Ze sturen wel mails om weer even 
van zich te laten horen en dat vind ik voldoende. Ik zit niet te wachten op meer contact, als er geen 
trajecten lopen.” 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Twee referenten geven geen score, omdat zij zich niet bezig hebben gehouden met de prijs van het 
traject. Zij laten zich wel positief uit over de geleverde kwaliteit. De anderen geven aan tevreden te zijn 
over de prijs-kwaliteitverhouding. Zij noemen de prijs “goed” en “marktconform” en de kwaliteit “prima”. 
Enkele uitspraken ter illustratie: “Ik vind het prima. Sommige andere bureaus zijn duurder”, “We 
hebben goede afspraken over het maximumbudget en daar houden ze zich prima aan” en “Ze zijn niet 
goedkoop, maar wij kiezen voor hun kwaliteit.” 

Tevredenheid projectuitvoering / samenwerking totaal 
Alles bij elkaar zijn alle geïnterviewden tevreden of zeer tevreden over de uitvoering van de trajecten 
en de samenwerking met het bureau. Als positieve punten worden onder andere genoemd: het snelle 
schakelen, de flexibiliteit, de persoonlijke benadering, de landelijke dekking en de expertise op 
loopbaangebied. Ter illustratie: “De communicatie is helder. Er worden duidelijke verwachtingen 
uitgesproken, ook voor wat betreft het meewerken van de kandidaat. Het is niet de bedoeling, dat hij 
achterover kan leunen en alles voor hem gedaan wordt”, “Ze hebben veel ervaring met ons als 
organisatie en onze branche en voor ons specifiek is de landelijke dekking belangrijk”, “Je hebt snel 
contact met de juiste persoon en ze hebben veel ervaring met loopbaantrajecten”, “Het sterke punt is 
vooral dat de medewerker de ruimte krijgt om zelf te ontdekken, wat belangrijk voor hem is. Verder 
komt de coach heel zorgvuldig en deskundig over”, “Ze luisteren heel goed naar wat de kandidaat wil 
en niet wil. Ze zijn heel ondersteunend, ook na afloop als de kandidaat nog wat hulp nodig heeft”, 
“Heel prettig is dat je maar één aanspreekpunt hebt en dat ze ook kritisch kijken naar onze 
organisatie. Het is een prima gesprekspartner, waar we snel mee kunnen schakelen” en “Het is 
maatwerk vanuit de gedachte, dat onderdelen die niet noodzakelijk zijn weggelaten kunnen worden. 
Ze gaan ook niet helemaal mee met de kandidaat, maar ze houden hem regelmatig een spiegel voor.” 
Twee van hen hebben nog wel een tip of aandachtspunt voor het bureau: “Misschien kan er nog wat 
meer variatie gebracht worden in de pakketten, iets meer maatwerk” en “Het zou mooi zijn, als het iets 
goedkoper kon.” De positieve beoordeling maakt, dat men bereid is om Menea 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 H.A.D.M. van Emst voerde met Menea op 13-03-2017. 

Algemeen 
Menea staat voor Mens en Arbeid. Met de slogan ‘Menea ontwikkelt mens en organisatie’ reiken de 
adviseurs de kandidaten tools aan waarmee zij zo spoedig mogelijk in hun eigen kracht worden gezet 
en bewust kunnen kiezen voor een volgende stap. Dat doet Menea onder meer door begeleiding 
tijdens outplacementtrajecten waar dit Cedeo onderzoek betrekking op heeft. Het gesprek vond plaats 
met de heer J. Sablerolle (algemeen directeur) en de heer S. Sijsma (manager). 

Kwaliteit 
De kwaliteit van de dienstverlening wordt actief gemeten. Menea hanteert het uitgangspunt dat 
mensen zelf moeten kunnen kiezen. Omdat iedereen een andere behoefte heeft, beschikt Menea over 
een diversiteit aan adviseurs en trajectbegeleiders die allereerst over de benodigde expertise 
beschikken maar ook over inlevingsvermogen en betrokkenheid. Zij nemen de focus van de kandidaat 
als uitgangspunt voor de invulling van een traject. Door middel van gesprekken met zowel de 
deelnemer als de werkgever, houdt men de kwaliteit nauwlettend in de gaten. Omdat alles maatwerk 
is, is men ook actief bij de nazorg en borging. Daarnaast hanteert Menea het uitgangspunt dat men 
met kandidaten contact houdt omdat deze ook in de toekomst behoefte aan de Menea-dienstverlening 
kunnen hebben. De meeste adviseurs zijn in vaste dienst. Met degenen die op freelance basis worden 
ingezet heeft men zeer nauw contact. Ook zij kennen een sterke mate van betrokkenheid en hanteren 
dezelfde methodiek en uitgangspunten waar Menea voor staat. Men werkt al jaren met elkaar samen. 
Om expertises op de diverse deelgebieden (bijvoorbeeld kennis, kwalificaties, thema’s en 
geografische spreiding) inzichtelijk te maken, hanteert men een matrix-formule. Dat heeft eveneens 
als grote voordeel kan er geswitcht kan worden wanneer de kandidaat daar behoefte aan heeft. 
Intervisiedagen en de avondschool dragen bij tot kennisoverdracht, netwerken en verdieping. 

Continuïteit 
Menea heeft per product een maatwerkgroep ingesteld die beleid en marktontwikkelingen volgt, 
innovaties toepast en de totale kwaliteit bewaakt. Dat Menea sterk hecht aan verbinding blijkt ook uit 
het feit dat men werkt als netwerkorganisatie. Daar waar men een bepaalde specialistische expertise 
niet in huis heeft, wanneer een kandidaat daar behoefte aan heeft, verwijst men door naar externe 
deskundigen. De relatie staat daarbij voorop, zowel met de werkgever, werknemer, vakorganisaties en 
andere netwerkpartners. Doordat men enerzijds de markt en innovaties nauwlettend monitort en 
anderzijds breed inzetbaar is door een uitgebreid palet aan deskundigheid en bijbehorende diensten 
op het gebied van outplacement en re-integratie, is men in staat om snel te anticiperen op 
veranderende vraagstellingen en behoeften. Mede op basis van het goede resultaat van het 
klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt, acht Cedeo de 
continuïteit van Menea bij outplacementtrajecten voor de komende periode voldoende geborgd. 

Bedrijfsgerichtheid 
Menea wordt onder andere gewaardeerd om het feit dat men continu meebeweegt op veranderende 
vraagstukken, maatwerk levert en een flexibele instelling heeft. Aan de hand van een intensief 
voortraject, met zowel de opdrachtgever als de deelnemer, weet men een juiste ‘klik’ te 
bewerkstelligen waardoor trajecten met succes kunnen worden afgerond. In de huidige tijd ligt het 
accent op duurzame inzetbaarheid. De kracht van Menea ligt in het feit dat zij kandidaten helpt om 
eigen oplossingen aan te dragen en daarmee verhelderende inzichten weet te creëren. Daar waar er, 
aan het eind van een initieel traject, behoefte ontstaat aan extra additionele ondersteuning, wordt er 
door Menea direct geanticipeerd. Doordat Menea goede contacten onderhoudt met de 
vakverenigingen en ondernemingsraden, krijgt men ook via die kanalen veel business toegespeeld. 
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Conclusie van de Stichting Cedeo  
Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het bureau 
toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat ‘Cedeo-erkend’ te voeren.  
 
Daarnaast heeft het bureau recht op: 
• Vermelding in alle relevante uitingen van marketingcommunicatie van Cedeo 
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding ‘Cedeo-erkend’ Outplacement, 

Loopbaanbegeleiding en –coaching voor PR-activiteiten 
• Positieve advisering op het gebied van Outplacement, Loopbaanbegeleiding en -coaching door 

Cedeo 
• Opname op de website van Cedeo: www.cedeo.eu 
 
 
 
 

http://www.cedeo.nl/
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