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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    50% 50% 

Opleidingsprogramma    50% 40% 

Uitvoering    50% 50% 

Opleiders   10% 60% 30% 

Trainingsmateriaal   10% 20% 50% 

Accommodatie    30% 30% 

Natraject    40% 40% 

Organisatie en Administratie   10% 40% 50% 

Relatiebeheer   10% 30% 40% 

Prijs-kwaliteitverhouding   20% 30% 20% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    50% 50% 

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Eén referent kent geen score toe voor dit item. 
 Eén referent kent geen score toe voor dit item. 
 Twee referenten kennen geen score toe voor dit item. 
 Vier referenten kennen geen score toe voor dit item. 
 Twee referenten kennen geen score toe voor dit item. 
 Twee referenten kennen geen score toe voor dit item. 
 Drie referenten kennen geen score toe voor dit item. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

 

Voortraject 
JSO is een bekende speler op maatschappelijk gebied. Zij begeleiden hun klanten door bijvoorbeeld 
persoonlijke coaching gesprekken, intervisie, - en regio bijeenkomsten. De meeste opdrachtgevers, 
die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, zijn vaste klant bij JSO: “JSO is van oudsher betrokken 
geweest bij onze firma. Zij organiseren sinds jaar en dag verdiepingsbijeenkomsten voor onze 
regiodag en weten zelf welke onderwerpen interessant zijn, voor ons. We zien onze ondersteuner ook 
heel geregeld op intervisie en persoonlijke coaching gesprekken.”  
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Vaak is men door mond-tot-mond reclame bij JSO terecht gekomen: “JSO is op mijn pad gekomen, 
toen wij met een landelijke thuisservice organisatie gingen samenwerken. Zij maakten gebruik van 
kwaliteitsondersteuning door JSO. Inmiddels geeft JSO onze nieuwe coördinators individuele 
ondersteuning en begeleiden zij bij coördinatoren overleg, intervisie bijeenkomsten en kwaliteit 
borging” en “Eind 2013 heeft een collega thuisbegeleiding van JSO gekregen. Hij besprak de 
interessante methode die gebruikt is, op het teamoverleg. Sindsdien nemen we ieder jaar de 
basistraining en een opfriscursus af, waarvoor we zelf aangeven wat we besproken willen hebben.” 
De opdrachtgevers hebben voor iedere nieuwe training weer een informatief gesprek, over hoe de 
training eruit komt te zien. Eén referent die al jaren samenwerkt met JSO en steeds dezelfde training 
afneemt, vindt het niet nodig om voor aanvang van iedere training in gesprek te gaan. Een jaarlijkse 
evaluatie volstaat. Hij kent geen score toe voor dit item. De overige referenten zijn (zeer) tevreden 
over de samenwerking tijdens het voortraject. 

Opleidingsprogramma 
JSO achterhaalt heel slagvaardig, op welk onderwerp de opdrachtgevers precies willen trainen en 
omschrijft dit in het opleidingsprogramma. De opdrachtgevers kunnen hier altijd nog wijzigingen in aan 
laten brengen. De (uiteindelijke) offerte die de opdrachtgevers krijgen voor de ondersteuning, geeft 
een helder overzicht van het aantal uren en de investering. Eén van de referenten vertelt, dat de 
outlay van de offerte in de loop van de jaren geperfectioneerd is, tot het boekwerkje wat hij nu 
ontvangt. “Omdat het een gezamenlijk ontwikkeltraject betreft, heeft het iets langer dan normaal 
geduurd, om het financiële plaatje helder te krijgen” en “Ik had een bepaald budget en wist het 
uurtarief van de trainer. De ene week nam ik veel meer uren af, dan de andere week. Het was 
afgestemd op de vragen die we konden oppakken bij het drukke team. Ik kon heel soepel schakelen 
met de trainer. De betrokkenheid van de mensen bij JSO is groot en ze voelen goed aan wat wij nodig 
hebben”, wordt bijvoorbeeld gezegd. Eén referent kent geen score toe, omdat zijn leidinggevende het 
opleidingsprogramma heeft ontvangen. De overigen zijn unaniem (zeer) tevreden. 

Uitvoering 
De opdrachtgevers vertellen dat zij veelal langere trajecten afnemen, met theoretische training en 
vervolgens visie en intervisie, waarbij tussentijds voortdurend wordt geëvalueerd. De deelnemers 
hebben met allerlei soorten cliëntsituaties te maken. Zij krijgen de mogelijkheid om hun vragen in te 
brengen, zodat de training (deels) afgestemd is op de eigen organisatie. Er is naar hen geluisterd en 
iets gedaan met de feedback. Dat maakt de training heel effectief en gewenst. “Ik krijg persoonlijke 
ondersteuning en word samen met de hele intervisie groep gecoacht. De gehanteerde 
intervisiemethode, vind ik prima. Er is een veilig klimaat om dingen te kunnen vertellen en de sfeer in 
de groep is fijn”, tekent een referent aan. Iedere training is weer anders. De helft van de referenten is 
tevreden over de wijze waarop JSO de trainingen uitvoert en de andere helft kent zelfs de hoogste 
score toe. Twee, van de tevreden, opdrachtgevers vertellen dat de deelnemers over het algemeen 
zeer positief terugkomen van de training, maar maken hier een aantekening bij: “Men is te spreken, 
over de methode en de inhoud. De afwisseling is goed, mede door de acteur die er in het laatste deel 
bij komt. Misschien zou het nog meer verdiepend kunnen zijn, maar de trainer zegt dat dit op een later 
tijdstip komt” en “De laatste training ging over een doorontwikkeling op de groepsaanpak, maar was 
minder concreet wat te maken had met de teamdynamiek.” 

Opleiders 
Dezelfde trainer wordt vaak teruggevraagd, maar de opdrachtgevers hebben binnen JSO ook ervaring 
met andere begeleiders: “Het zijn allemaal goed onderlegde vakmensen” en “De begeleiders kwamen 
van JSO, maar ook uit ons gezamenlijk netwerk.” Er is helder uitgelegd wat er van de deelnemers 
verwacht wordt en wat zij van de begeleider kunnen verwachten. De begeleiders zijn specialisten op 
het onderwerp, hebben werkende gesprekstechnieken en dragen dat ook uit: “De trainer ontving onze 
medewerkers heel ontspannen, kon de lesstof goed overbrengen en is prettig in de omgang”, “Je kunt 
merken dat ze van tevoren een goede literatuurstudie hebben uitgewerkt en het contact met de 
deelnemers was ook prima” en “Door middel van zijn gesprekken komt hij echt tot de essentie en 
dwaalt niet veel af. Wanneer dit toch gebeurt, dan herpakt hij het weer.” Eén opdrachtgever is 
tevreden, noch ontevreden over de kwaliteit van de trainers: “Ik vond de trainers van de eerste en de 
derde dag (zeer) prettig. Vooral die laatste had veel praktijkervaring en daardoor raakvlakken met de 
deelnemers. De middelste dag kregen we een zakelijke trainer die met heel weinig variatie te werk 
ging, waardoor de beleving erg eentonig was.” De overigen zijn (meer dan) tevreden. 
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Trainingsmateriaal 
De deelnemers hebben vooraf digitale modules ontvangen om zichzelf in te lezen. Deze kunnen 
naderhand als naslagwerk dienst doen. En er zijn analoge stukken uitgedeeld: “Ik heb een hele map 
met tools, in de praktijk bruikbare materialen en een overzichtelijk handboek.” De trainer denkt mee, 
met welk materiaal de opdrachtgever het beste geholpen is: “We wilden innovatief denken en hebben 
de begeleider gevraagd zaken aan te reiken. Hij kwam, voor het uitvragen bij intakegesprekken, met 
een handig overzicht aan. Hierdoor hoefden wij het wiel niet opnieuw uit te vinden.” Twee 
geïnterviewden, die door JSO persoonlijke begeleiding krijgen, waarbij eigen cases besproken 
worden, kennen geen score toe. De één heeft ooit de intervisie methode op schrift ontvangen. Maar er 
worden geen notulen gemaakt van de persoonlijke begeleiding, wat zij ook niet wenselijk vinden. Eén 
opdrachtgever is neutraal gestemd over dit onderwerp, omdat er op de regiodag sheets zijn 
uitgedeeld, maar verdere achtergrondinformatie pas twee weken later is doorgemaild. De overigen zijn 
(zeer) tevreden over de kwaliteit van het lesmateriaal. 

Accommodatie 
De begeleiding of training wordt vaak incompany bij de deelnemer gegeven en regiobijeenkomsten in 
het gebouw van JSO. Ter toelichting: “We zijn met negen coördinatoren van verschillende gemeenten. 
Bij wie de uitvoering plaatsvindt rouleert. JSO spreekt dit af. Soms accommodeert JSO zelf, 
bijvoorbeeld voor de regionale dagen, want dan zijn we met veel meer coördinatoren.” Alle referenten 
zijn (zeer) tevreden over het bedrijfspand van JSO, zo blijkt uit de gevoerde gesprekken. “Een hele 
prettige ruimte, met eigen parkeerplaats en goed bereikbaar” en “Het bedrijfspand van JSO in Gouda 
is nieuw en modern en voorzien van alle faciliteiten. Het ligt centraal en is zowel met de auto als met 
het openbaar vervoer goed te bereiken”, wordt bijvoorbeeld gezegd. Eén van de tevreden referenten, 
zegt dat de temperatuur een uitdaging blijft. 

Natraject 
Meestal vullen de deelnemers een eindevaluatieformulier in en ontvangen zij na afloop een certificaat, 
(als zij zich aan alle onderwerpen hebben onderworpen). De opdrachtgevers hebben een nagesprek. 
“Het is afgerond met een mondelinge evaluatie waarin we samen besproken hebben hoe het gelopen 
is. Dit heeft een prachtig document opgeleverd, wat ik keurig in een ringband aangeleverd kreeg” en 
“Bij de evaluatie van het afgelopen jaar, worden ook de nieuwe afspraken voor het komende jaar 
gemaakt”, laten twee opdrachtgevers weten. JSO verricht activiteiten om de borging te bevorderen: 
“De methodes zijn besproken en de deelnemers hebben formulieren aangeleverd gekregen om te 
kunnen oefenen. Ook kunnen zij altijd nog over het geleerde in gesprek gaan” en “De laatste keer zijn 
de doelen niet bereikt. De procedures zijn uitstekend en JSO is heeft actief actie ondernomen, maar 
de deelnemers deden er te weinig mee.” Twee referenten kennen geen score toe voor dit item: “De 
ondersteuning, van mij persoonlijk, had wel een natraject en bij regionale dagen is een vaste vraag op 
het evaluatieformulier, of het thema wel relevant was. Bij lokale overleggen of intervisie zijn we als 
groep zelf, voor een groot deel, verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen, omdat we zelf de 
cases aanleveren” en “Er is niet specifiek een natraject want ik heb doorlopend contact met mijn 
ondersteuner.” De overigen zijn tevreden tot zeer tevreden over dit onderwerp. 

Organisatie en Administratie 
JSO gaat flexibel met de wensen van de deelnemers of opdrachtgevers om. Op één na, spreken de 
referenten zich positief uit over de organisatorische, - en administratieve kwaliteiten van JSO. Zo blijkt 
uit de gevoerde gesprekken dat een zieke begeleider snel is vervangen en wanneer er zaken spelen, 
die bespreking behoeven, JSO klaar staat. De mensen die voor JSO werken zijn punctueel, de 
gevraagde informatie is er altijd op tijd en gemaakte afspraken worden nagekomen. Eén referent kent 
een neutrale drie score toe: “In het begin hebben we onze verwachtingen naar JSO uitgesproken. Nu 
is het beeld van wat zij organiseren, vollediger. Je kunt uit het aanbod kiezen en het kleine stuk 
individuele ondersteuning is maatwerk.” 
  



Klanttevredenheidsonderzoek   

© Cedeo 2018 JSO Kennis en Advies 

6 

Relatiebeheer 
Er wordt over en weer gemaild of gebeld als hier aanleiding voor is, vertellen de, voor de overgrote 
meerderheid (zeer) tevreden, opdrachtgevers. “JSO weet ons te vinden via nieuwsbrieven of e-mails 
en ze informeren partijen via Linkedln” en “Men reageert snel en er is persoonlijk contact. Echt 
prettig”, tekenen twee referenten aan. Eén opdrachtgever, die geen nieuwsbrief ontvangt en weinig 
contact tussen de trainingen in heeft, zou dit wel wensen en kent een neutrale drie score toe. Twee 
referenten kennen geen score toe. Eén van hen heeft voor het eerst van de diensten van JSO gebruik 
gemaakt en vindt contact buiten de trainingen om ook niet nodig. En de ander heeft voortdurend 
contact met zijn ondersteuner, waardoor van apart relatiebeheer geen sprake hoeft te zijn. 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Drie referenten hebben geen inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding. Van de overigen, vinden twee 
opdrachtgevers JSO vrij prijzig in vergelijk met andere aanbieders. Zij kennen een neutrale drie score 
toe. De meerderheid heeft ook de prijs vergeleken met die van anderen en komt tot de conclusie dat 
deze (beter dan) marktconform is. Zijn kennen een tevreden tot zeer tevreden score toe. 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
JSO is landelijk georiënteerd, inhoudelijk sterk, professioneel en ze zetten duidelijke doelstellingen 
neer. Men is goed in verbinding maken en staat open voor feedback. Ze ondersteunen vanuit hun 
ervaring en de opdrachtgevers vinden de samenwerking fijn. Er werken kwalitatief sterke trainers en 
begeleiders voor JSO, die vriendelijk en benaderbaar zijn, zich goed aan de afspraken houden en 
altijd bereikbaar zijn. “JSO is goed georganiseerd, flexibel, betrokken en de zorg valt echt op. Zij 
investeren veel in een langer project. Als het niet voldoende van de grond komt, zijn we gezamenlijk 
aan zet. Door de enorme betrokkenheid, wordt er soms vooruit geschakeld of dingen bedacht op de 
kennis van JSO wat niet de kennis van de werkvloer is. Ik moet dan zelfs afremmen”, “De bij JSO 
aanwezige kennis is heel uitgebreid, waardoor onze begeleider breder mee dacht met onze 
organisatie, dan waar ik om vroeg. Hij bood mij waar ik om gevraagd had; de begeleiding, het 
meedenken, het kunnen begrenzen en het aanreiken. Dat vind ik heel knap” en “JSO verdiept zich 
goed in de markt en waar ze mee bezig zijn en halen de partijen erbij die de kennis hebben. Voor de 
productontwikkeling hebben ze bijvoorbeeld een professor erbij gehaald”, wordt bijvoorbeeld gezegd. 
De helft van de referenten is tevreden en de andere helft kent zelfs de hoogste score toe om hun 
overall tevredenheid mee uit te drukken. 
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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 JSO Kennis en Advies op 12-06-2018. 

Algemeen 
JSO Kennis en Advies is een kennis- en adviesorganisatie binnen het sociaal domein. Men 
ondersteunt bij de integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken. JSO kan worden gezien als 
een netwerkorganisatie die partijen binnen het sociaal domein inspireert en verbindt en beweging tot 
stand brengt. Als kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein heeft JSO een groot palet aan 
diensten. Opdrachtgevers van JSO zijn gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, rijksoverheid, 
woningcorporaties, onderwijs en (sociaal) ondernemers. Voor hen werkt JSO als procesbegeleider, 
organisatie- en teamontwikkelaar, adviseur, methodiekontwikkelaar, innovator, coach/intervisor of 
interim kracht. Daarnaast biedt JSO praktijkgerichte maatwerktrainingen, workshops en andere 
scholingsactiviteiten voor professionals die werkzaam zijn in de hierboven genoemde doelgroepen. De 
Cedeo-erkenning heeft betrekking op de maatwerk trainingstrajecten van JSO Kennis en Advies. 

Kwaliteit 
Kwaliteit staat bij JSO hoog in het vaandel. Het bureau levert maatwerk door nauw aan te sluiten bij 
de specifieke vragen en omstandigheden van de deelnemers. Voor de uitvoering van haar trainingen 
beschikt JSO over 25 trainers/adviseurs in vaste dienst en een kleine flexibele schil van freelancers. 
De goede kwaliteit van de opleidingsactiviteiten wordt vooral bepaald door de praktijkachtergrond van 
de trainers. Zij zijn bekend met het werkveld en komen zelf veelal uit één van de beroepssectoren. 
JSO maakt voor trainingen regelmatig gebruik van trainingsacteurs om situaties te simuleren en om 
deelnemers de gelegenheid te geven te experimenteren met ander gedrag en nieuwe vaardigheden. 
Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen organiseert JSO regelmatig ‘bureaudagen’ voor 
intervisie en om projecten te bespreken. Alle trainingen van JSO worden met een eindevaluatie 
afgerond. De uitkomsten van deze evaluaties worden zowel intern, als extern gebruikt om de 
tevredenheid van de klant te meten en tevens het functioneren van de trainers te beoordelen. 

Continuïteit 
JSO biedt praktijkgerichte maatwerktrainingen en workshops. Het bureau kan bestaande trainingen 
aanpassen aan de specifieke vraag en wensen van organisaties en ontwikkelt ook trainingen op 
verzoek. De trainingen worden ontwikkeld door trainers/adviseurs die bekend zijn met de dagelijkse 
praktijk en de meest actuele wetenschappelijke inzichten. Op basis van de expertise, de goede 
naamsbekendheid, de huidige positie in de markt, de wederom goede resultaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt, verwacht Cedeo dat 
de continuïteit van JSO voor de komende tijd voldoende is geborgd. 

Bedrijfsgerichtheid 
Om maatwerktrainingen te kunnen samenstellen besteedt JSO veel aandacht aan het voortraject en 
het inventariseren van de leervraag en de opleidingsbehoefte. Tijdens de trainingen staat de 
praktijksituatie van de deelnemers centraal en maakt men gebruik van door de deelnemers 
ingebrachte casuïstiek of van de door JSO zelf ontwikkelde casussen. JSO biedt naast trainingen ook 
intensieve persoonlijke begeleiding, coaching en supervisie bij diverse vraagstellingen in de 
werksituatie. Voor enkele beroepsgroepen heeft JSO specifieke coaching trajecten ontwikkeld. 
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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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