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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    30% 70% 

Opleidingsprogramma    40% 60% 

Uitvoering    20% 80% 

Opleiders     100% 

Trainingsmateriaal    80%  

Accommodatie      

Natraject    30% 70% 

Organisatie en Administratie    70%  

Relatiebeheer   10% 30% 60% 

Prijs-kwaliteitverhouding    60% 40% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    70% 30% 

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Twee referenten hebben te weinig zicht op het trainingsmateriaal 
 Bij tien referenten heeft de training incompany plaatsgevonden 
 Drie referenten hebben geen zicht op de organisatie en administratie 
 

 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 

De tien referenten die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek, geven aan dat er sprake 
is van een langdurige relatie met KSG Trainers & Consultants (hierna te noemen KSG). De redenen 
hiervoor zijn divers. Ter toelichting: “We hebben een tender uitgeschreven en op basis hiervan is de 
samenwerking met KSG tot stand gekomen. Omdat we tevreden zijn over de uitvoering, is de 
samenwerking voortgezet”, “We hebben al een traject met hen doorlopen. Dit is goed bevallen. Men 
weet inmiddels hoe onze organisatie in elkaar zit en daarom hebben we voor het vervolgtraject ook 
voor hen gekozen”, “We hebben in het verleden met elkaar samengewerkt. Daarom zijn we een pilot 
traject met elkaar gestart. Dit is heel goed bevallen” en “We zijn een advocatenkantoor en hier worden 
trainers alleen serieus genomen wanneer er voldoende kennis van onze markt aanwezig is. Dit is 
duidelijk het geval en daarom hebben wij onze samenwerking met KSG geprolongeerd.” Uit de scores 
blijkt dat alle geïnterviewden tevreden of zeer tevreden zijn over de contacten, voorafgaand aan een 
traject. Twee geïnterviewden melden tot slot nog het volgende: “KSG luistert heel goed naar de 
vraagstukken die er zijn” en “De contacten met hen verlopen soepel en snel. We hebben een vaste 
contactpersoon en dit werkt heel prettig.” 
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Opleidingsprogramma 

De geïnterviewden zijn tevreden tot zeer tevreden over het opleidingsprogramma. Twee van hen 
melden hierbij: “Het opleidingsprogramma is maatwerk. We zijn hier zeer content over. De tweede 
keer duurde het iets langer voor we een offerte kregen, maar dit was verder geen probleem” en 
“Afspraken worden nagekomen en zij doen zelfs meer dan dat. KSG past zich aan de cursisten aan. 
Er is geen standaardprogramma maar er zijn wel vaste elementen. Het financiële plaatje is altijd 
duidelijk en conform onze verwachting.” In drie gevallen is het bij de respondenten niet bekend wat 
een opleiding kost, omdat een andere afdeling de afhandeling van de financiën verzorgt. 

Uitvoering 

Over de uitvoering zijn de respondenten positief; een ruime meerderheid is zelfs zeer positief. 
Daarbij baseert men zich onder meer op de feedback van de deelnemers. De verhouding tussen 
theorie en praktijk wordt gezien als één van de positieve onderdelen tijdens de training. Zo wordt er 
bijvoorbeeld het volgende gezegd: “Er is veel afwisseling tijdens de training. De trainer maakt 
regelmatig gebruik van voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk, waardoor het zeer aansprekend is 
voor de deelnemers”, “De trainer houdt goed vinger aan de pols of het voor iedereen duidelijk is en 
welke vragen er nog eventueel zijn. Vervolgens past hij de training hierop aan maar zonder het 
afgesproken doel uit het oog te verliezen”, “Bij de start was de ambitie iets hoger, maar dit bleek in de 
praktijk niet haalbaar te zijn. Dit is tussentijds geëvalueerd en de doelstelling is bijgesteld. De docent 
speelt goed in op onze wensen en weet een prima aansluiting te bewerkstelligen” en “Door een 
reorganisatie zijn meerdere ondernemingen samengevoegd. Dit is een lastig traject. Maar tijdens de 
training werden alle deelnemers steeds enthousiaster.” Uit alle gesprekken blijkt dat er zowel tijdens 
de uitvoering als na afloop wordt geëvalueerd. 

Opleiders 

De opleiders krijgen van alle respondenten de maximale score toebedeeld. In sommige gevallen 
baseren referenten zich op de enthousiaste reacties van de deelnemers. Enkele cursisten vertellen: 
“De trainer is niet alleen goed op de hoogte van onze organisatie, maar heeft ook veel vakinhoudelijke 
kennis” en “In ons geval was de directeur van KSG de trainer. Hij kent onze organisatie en het 
veranderproces heel goed en dit merk je tijdens de uitvoering heel duidelijk.” Twee opdrachtgevers 
delen mee: “Niet alle deelnemers zaten te wachten op deze training. De docent heeft heel goed 
ingespeeld op de situatie en uiteindelijk is het een zeer positieve en leerzame ervaring geweest” en 
“De cursisten zijn heel tevreden over de trainer. Hij gaat goed in op individuele vragen. Indien nodig 
belt hij de betreffende deelnemer nog op, om te vragen of er nog meer informatie moet worden 
gegeven.” Tot slot voegt één van de geïnterviewden nog toe: “Bij de eerste training hebben we geen 
zeggenschap gehad over welke docent we toegewezen kregen. We waren echter dusdanig tevreden, 
dat we deze docent graag terug wilden en dit is ook gebeurd.” 

Trainingsmateriaal 

Over het trainingsmateriaal wordt door enkele referenten het volgende toegelicht: “Er is tijdens de 
training vooral gebruik gemaakt van praktisch materiaal. Later zijn er ook boeken uitgereikt”, “Tijdens 
de training zijn er hand-outs gegeven. Deze mogen de deelnemers houden en ze kunnen eventueel 
als naslagwerk worden gebruikt”, “De cursisten hebben kaartjes en kopieën ontvangen. Daarnaast 
kregen ze huiswerkopdrachten die zij als naslagwerk kunnen gebruiken” en “Het trainingsmateriaal 
was beperkt. Dit was voor ons niet storend, omdat dit in lijn lag met de praktijkgerichtheid van de 
training.” Dat maakt dat alle respondenten die hier zicht op hebben, tevreden zijn over het materiaal. 
Twee van hen hebben hier geen zicht op gehad en onthouden zich van een score. 

Accommodatie 

Alle geïnterviewden vertellen dat het in-company trainingen zijn geweest. Om deze reden kent men 
geen score toe aan de accommodatie. 
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Natraject 

Over het natraject zijn de referenten goed en zeer goed te spreken. Zowel tussentijds als aan het eind 
vindt er een evaluatie plaats met de deelnemers. Ook kijkt KSG op een uitgevoerd traject terug met de 
opdrachtgever. Eén geïnterviewde vertelt: “Na iedere sessie is er contact met de trainer over het 
verloop en het vervolg. De training is erg goed geweest vanuit change of leaderschip in het team. Ook 
kunnen we, wanneer daar behoefte aan is, extra sessies met de trainer inplannen.” Over de 
meetbaarheid van het rendement van de trainingen, wordt verschillend gereageerd. Daar waar de een 
aangeeft dat de doelstellingen zijn behaald, geeft een volgende aan dat het doel lastig meetbaar is. 
Twee citaten: “We hebben het traject vooraf uitgebreid besproken en aangegeven welk doel wij voor 
ogen hadden. Het door ons gestelde doel is bereikt. Dit is meetbaar in de praktijk” en “We hebben te 
maken met een management verandering. Omdat dit continue nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt, plannen we regelmatig een nieuwe sessie in, waarbij tot nu toe het einddoel per dag 
duidelijk is en dit ook telkens wordt gehaald.” 

Organisatie en Administratie 

Alle geïnterviewden die zicht hebben op de organisatie en administratie zijn hierover tevreden. Drie 
van hen geven geen beoordeling, omdat alle administratieve handelingen door een andere afdeling 
zijn afgehandeld. Ter illustratie enkele uitspraken: “De communicatie en facturatie is probleemloos 
verlopen. Alle afspraken zijn goed nagekomen”, “Alle contacten lopen via de trainer. Alleen de offerte 
en factuur worden door het bureau verzorgd en daar hebben we geen klachten over” en “Alles is 
conform afspraak verlopen. We hebben iets langer moeten wachten op de offerte. Verder is alles 
prima.” 

Relatiebeheer 

Eén referent is neutraal in zijn beoordeling over het relatiebeheer en verklaart: “De contacten die er 
zijn, zijn goed. Maar ik vind dat KSG dit nog kan verbeteren omdat de contactmomenten altijd door 
ons worden geïnitieerd.” Deze mening wordt door meerdere referenten gedeeld maar desondanks  
geven zij een positieve beoordeling op dit onderdeel. Als suggestie geven zij aan dat KSG hen kan 
informeren over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen en/of trends die zij signaleren. Maar, over het 
algemeen zijn de respondenten van mening dat de contacten goed verlopen en dat de bereikbaarheid 
voldoet aan hun verwachting. Eén referent licht het als volgt toe: “Wij zijn tevreden op dit onderdeel. 
Het is een één op één verhouding. We hebben de trainer als vaste contactpersoon. Met hem 
bespreken we alles.” 

Prijs-kwaliteitverhouding 

De prijs-kwaliteitverhouding wordt door alle opdrachtgevers als goed en zeer goed ervaren. Eén 
referent vertelt: “Met name de trainers zijn zeer deskundig. Zij beschikken over vakinhoudelijk kennis 
en weten deze goed over te brengen. Dat maakt het de prijs waard en deze is ons inziens 
marktconform.” En een tweede: “We hebben afspraken met KSG gemaakt. De eerste editie was 
duurder omdat hierin de ontwikkelkosten waren opgenomen. Dat maakte de volgende edities 
goedkoper.” 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 

Tot slot geven alle referenten aan dat zij tevreden en zeer tevreden zijn over de opleidingen en 
samenwerking met KSG. Uit de gesprekken blijkt met name dat de trainers (zeer) hoog worden  
gewaardeerd. Eén opdrachtgever zegt: “Je hebt het gevoel dat KSG betrokken is bij onze organisatie. 
Zij hebben goed inzicht in onze behoefte en sterke trainers.” Maar ook spreekt men erkenning uit over 
de organisatie eromheen zoals blijkt uit de volgende uitspraak: “We zijn bijzonder tevreden over het 
gehele traject. Afspraken worden nagekomen en dit vinden we heel belangrijk.” Verbeterpunten, 
anders dan eerder in het rapport omschreven, worden niet gesignaleerd. Dat maakt dat alle referenten  
KSG zullen aanbevelen aan anderen waarbij enkelen meedelen dit ook al te hebben gedaan. 
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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 KSG Trainers & Consultants op 13-05-2020. 

Algemeen 

De dienstverlening van KSG richt zich op 3 pijlers, te weten persoonlijke ontwikkeling, 
teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. De trajecten zijn altijd in-company en op maat. Samen 
met de opdrachtgever worden wensen en ambities geïnventariseerd om daar een aansluitend 
programma op het ontwikkelen. Vaak combineert KSG verschillende interventies tot een totaaltraject. 
Van een high impact vaardigheidstraining tot aan een coachtraject. De context van de organisatie 
neemt binnen de trajecten een centrale plaats in. Met opdrachtgevers streeft KSG naar langlopende 
relaties waarbij de verbinding centraal staat. 

Kwaliteit 

Veruit de meerderheid van de trainers en consultants van KSG zijn in vaste dienst. Daarnaast kent het 
bureau een flexibele schil van specialisten (associates) die op specifieke thema’s kunnen worden 
ingezet. Alle trainers en associates volgen een intern opleidingstraject waarbij ‘waarnemen’ en 
‘waargenomen worden’ speerpunten zijn. Uiteraard voorziet men elkaar vervolgens van feedback. De 
formule die men hanteert wordt betiteld als ‘see one - do one - teach one’. Voor elke training geldt dat 
er draaiboeksessies worden georganiseerd. Belangrijke eisen die KSG aan haar opleiders stelt zijn 
gelegen in expertise maar ook in klantcontact en didactiek, gericht op leerdoelgericht trainen. Elk 
intern project is gekoppeld aan een projectleider naar wie de trainer een terugkoppeling verzorgt. 
Trainersverslagen vormen, naast de evaluaties van deelnemers en opdrachtgevers, belangrijke 
graadmeters voor meting en borging van de kwaliteit. 

Continuïteit 

Omdat KSG met opdrachtgevers langlopende relaties heeft en daarmee de lijnen kort zijn, heeft men 
recent snel kunnen schakelen naar online varianten op het klassikaal lesgeven. Daarbij besteedt men 
veel aandacht aan de spanningsboog bij de deelnemers. Online lesgeven vraagt om strak leiderschap 
en duidelijke procedures. In deze programma’s zijn meerdere korte breaks opgenomen zodat de 
cursisten er even uit kunnen stappen. Ook zijn trainingen omgebouwd naar kortere programma’s, 
bijvoorbeeld van een dag naar een dagdeel. Daarnaast is KSG ook bezig met het inrichten van de 1,5 
meter ruimte. Online vormt een welkome bijdrage aan het dienstenpakket maar zal nooit de ‘live’ 
bijeenkomsten volledig gaan vervangen. Bewustwording omtrent het samenspel tussen beide 
varianten en het kunnen anticiperen daarop, krijgt op dit moment intern veel aandacht. Op basis van 
het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt, 
verwacht Cedeo dat de continuïteit van KSG bij maatwerktrajecten voor de komende periode 
voldoende is geborgd. 

Bedrijfsgerichtheid 

Nieuwe waardesystemen, meer gericht op geluk, verbinding en wat je achterlaat voor de volgende 
generatie vraagt om ondernemerschap dat hierop is gericht. In een snel veranderende wereld, die 
complex en onzeker is, moet je kunnen schakelen. Uit dit voorliggende Cedeo onderzoek blijkt onder 
andere dat trainers in staat zijn om goed te anticiperen op hetgeen er speelt in de groepen en tevens 
een grote mate van betrokkenheid hebben bij de groep. Dat maakt dat referenten al jarenlang naar 
tevredenheid met KSG zaken doen. 
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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/

