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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Focus Advisering Training Coaching vanuit
verschillende invalshoeken:
vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)
vanuit Cedeo (Bezoekverslag en Conclusie van de onderzoeker)
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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.
De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader
toegelicht.
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en
opdrachtgevers 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 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.
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Klanttevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Maatwerk opleidingen
Aantal referenten ondervraagd: 10
Score tevredenheid c

1

2

3

4

5

Voortraject

60%

40%

Opleidingsprogramma

40%

60%

Uitvoering

10%

90%

Opleiders

40%

60%

Trainingsmateriaald

10%

60%

10%

Accommodatiee

10%

20%

30%

10%

30%

50%

40%

60%

40%

50%

Prijs-kwaliteitverhouding

60%

40%

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal

40%

60%

Natraject

10%

Organisatie en Administratie
Relatiebeheer

c

d
e

10%

1 = zeer ontevreden
2 = ontevreden
3 = noch ontevreden/noch tevreden
4 = tevreden
5 = zeer tevreden
Twee referenten hebben te weinig zicht op het trainingsmateriaal
Vier referenten hebben te weinig zicht op de accommodatie

Toelichting op de gegeven antwoorden:
Voortraject
Dit onderzoek betreft de kwaliteiten van Focus Advisering Training Coaching (hierna te noemen:
Focus) inzake de maatwerktrajecten, die zij voor haar cliënten verzorgt. Tien referenten hebben hun
mening gegeven over de diverse onderwerpen, die in dit onderzoek worden behandeld. Op de website
stelt Focus zich voor als een training- en adviesbureau gespecialiseerd in training in gedrag en
vaardigheden. Focus werd in 1998 opgericht met als doel blijvende verandering en beweging te
creëren in mensen en organisaties. De ondervraagden voor dit onderzoek zijn op verschillende wijzen
bij Focus terecht gekomen. Een aantal van hen is via via op Focus geattendeerd. Anderen hebben
vanuit een bepaalde trainingsbehoefte op Internet naar een geschikt bureau gezocht en weer anderen
hebben al eerder trainingen door Focus laten verzorgen. Zij hebben op basis van eerdere positieve
ervaringen wederom de weg naar Focus gevonden. Andere redenen om voor Focus te kiezen, zijn:
“Het aanbod”, “de klantgerichte benadering”, “de prijs” en “de informatievoorziening vooraf”.
“Bovendien is het voor mij lekker dichtbij,” aldus een tevreden referent. Over het algemeen vindt er,
voorafgaand aan een training, een voorgesprek met de directeur van Focus plaats.
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In dat gesprek worden de trainingsbehoeften besproken en wordt men geïnformeerd over de
mogelijkheden. Uiteindelijk worden de concrete doelen bepaald. Ook wordt besproken wie de training
zal gaan geven. In het geval dat iemand anders dan de directeur de training zal verzorgen, vindt
meestal voorts nog contact plaats tussen opdrachtgever en trainer. En in een enkel geval voert de
trainer vooraf nog een intakegesprek met één of meerdere deelnemers. Zoals de scores laten zien,
zijn alle opdrachtgevers tevreden over de wijze waarop het voortraject is verlopen.
Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma is uiteindelijk het resultaat van de contacten in het voortraject. Ook hier is
men enthousiast over. Men is unaniem van oordeel dat het echt maatwerk betreft. Men vindt dat het
programma, zoals dat er uiteindelijk ligt, goed is afgestemd op de vragen en wensen. Ook over de
informatievoorziening richting de deelnemers is men tevreden. Dit gaat in gezamenlijk overleg. Soms
wordt besloten dat de opdrachtgever dat intern verzorgt. In andere gevallen neemt Focus dat voor zijn
rekening. Zoals hierboven reeds is aangegeven, vinden er soms vooraf ook intakegesprekken met de
deelnemers plaats. In zulke gesprekken kan men input geven en persoonlijke leerdoelen vaststellen.
Ook zijn er soms introductiesessies, waar Focus een rol speelt in het geven van toelichting op een
komende training. Voorts vertelt men nog dat ook alles met betrekking tot de financiële kant van de
zaak vooraf glashelder is. Niemand is daarbij later in het traject voor verrassingen komen te staan.
Uitvoering
Zoals de scores laten zien, is Focus volgens de ondervraagden geslaagd in het verzorgen van een
goede training. “Het nakomen van afspraken”, “flexibiliteit” en “ruimte voor inbreng van de
deelnemers” zijn zaken die volgens de referenten bij Focus hoog in het vaandel staan. Uiteraard
baseert men zich hierbij mede op de reacties die men van de deelnemers heeft ontvangen. Men vindt
dat de trainers zich tijdens het voortraject goed inleven in de organisatie van de klant en in de
trainingsvraag. En men ziet dat die gedegen voorbereiding zijn vruchten afwerpt tijdens de training. De
deelnemers zelf ervaren de afwisseling tussen theorie en praktijk als heel prettig. De nadruk ligt
daarbij op het zelf oefenen. En omdat de deelnemers eigen casus kunnen inbrengen, zijn de
oefeningen heel herkenbaar. “Ons doel was veel oefenen en elkaar feedback geven. Wij konden zelf
casus inbrengen. De theorie was slechts het kader,” aldus een zeer tevreden referent. Voorts vertellen
de meeste opdrachtgevers dat er ook een acteur aanwezig is, die samen met de deelnemers de
rollenspellen uitvoert. Ook de tussentijdse contacten met de trainer worden als prettig ervaren.
Opleiders
Lovend is men ook over de trainers van Focus. Zoals hierboven is aangegeven, bereiden zij zich
gedegen voor op de training. Zij weten goed wat er speelt binnen de organisatie en tijdens de training
spelen zij goed in op signalen uit de groep. Het inlevingsvermogen van de trainers én het inspelen op
de wensen van de deelnemers worden als sterke kanten ervaren. “Het uitstralen van rust” en “het
goed kunnen luisteren” zijn ook kwaliteiten waar de trainers volgens de ondervraagden over
beschikken. “Bovendien is de klik er,” zo stelt een zeer tevreden referent. Vaak is er een acteur
aanwezig om de rollenspellen te doen. “En alhoewel dat soms best confronterend is, gebeurt dat
allemaal wel in een zo veilig mogelijke setting. Er is voor de deelnemers ruimte om te zeggen wat ze
willen zeggen. En dat wordt als heel prettig ervaren,” aldus een ander.
Trainingsmateriaal
Twee opdrachtgevers hebben te weinig zicht op het lesmateriaal, waardoor zij geen score toekennen
aan dit onderdeel. De derde referent vertelt dat het materiaal uit een checklist met handvatten
bestond, in de vorm van een geplastificeerd kaartje. “En verder was er niet veel materiaal. Ik ken
daarom een neutrale score drie toe,” zo licht hij toe. De overige ondervraagden geven middels hun
score aan tevreden te zijn over het materiaal, dat er volgens hen netjes uitziet. Eén van hen scoort
zelfs een vijf. Voor ieder van hen is het materiaal goed te gebruiken als ondersteuning tijdens de
training en ook als naslagwerk na afloop van de training. Een enkeling licht nog toe dat de deelnemers
tijdens de training hun leerdoelen hebben geformuleerd en dat zij die in de vorm van een ‘ansichtkaart’
enige tijd later per post ontvingen. “Dit als reminder en om de deelnemers nogmaals tot nadenken aan
te zetten,” aldus één van hen.
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Accommodatie
Vier referenten hebben zelf zorggedragen voor de accommodatie. Zij kennen dus geen score toe. De
score drie, die is toegekend, moet gezien worden als een neutrale. “De ruimte was prettig en rustig.
En de bereikbaarheid was prima,” aldus de betreffende referent. De overige vijf opdrachtgevers zijn
ook tevreden over de accommodatie. Voor één van hen heeft Focus een externe locatie geregeld.
“Het was daar rustig en prettig,” zo stelt deze persoon. Voor de overige vier opdrachtgevers heeft de
training bij Focus plaatsgevonden. Een locatie, die zij als ‘prettig’, ‘goed verzorgd’ en ‘zakelijk doch
vriendelijk’ beschouwen.
Natraject
Over het algemeen wordt een training door Focus afgerond met een bewijs van deelname voor de
deelnemers. Veelal heeft de opdrachtgever na afloop hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk nog contact
met de directeur van Focus voor een terugkoppeling. Voor één van hen was juist die terugkoppeling
reden voor zijn score twee. “De directeur van Focus belde mij na afloop volgens afspraak. Dat had
voor mij niet meer gehoeven. Ik vond dat ‘overdone’. Voor mij was de afronding tijdens de training
voldoende. Ik was nu onnodig tijd kwijt aan iets dat al besproken was,” zo licht hij toe. Degene die een
score drie heeft toegekend, stelt: “Feitelijk heeft na afloop geen contact meer plaatsgevonden. Maar
dat is prima zo. Wij hebben ons doel bereikt. We hebben toepasbare handvatten gekregen.” De
overige referenten zijn tevreden over de contacten na afloop van de training. Sommigen zijn zelfs al
bezig met (het nadenken over) een vervolgtraject. Feitelijk is iedereen van oordeel dat de gestelde
doelen zijn bereikt.
Organisatie en Administratie
Over het organisatorisch en administratief handelen door Focus is men dik tevreden, zo blijkt uit de
scores én uit hetgeen men daarover toelicht. Men vindt Focus goed telefonisch bereikbaar en ook het
plannen van trainingsdata verloopt soepel. Verder ontvangt men de gevraagde informatie van Focus
altijd op tijd, komt men de gemaakte afspraken na en gaat ook de financiële afhandeling soepel.
Feitelijk heeft niemand hier een punt van kritiek bij. “Een groot compliment voor de dame die daar op
kantoor alles regelt. Zij is bijzonder goed. Heel voortvarend,” aldus een zeer tevreden referent. Een
ander: “Het gaat daar echt zoals het hoort.”
Relatiebeheer
Ook over de wijze waarop Focus de contacten met hen onderhoudt, is men over het algemeen
tevreden. Men beschouwt die contacten als ‘open’, ‘helder’ en ‘concreet’. Buiten het persoonlijk
contact wordt men via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe
ontwikkelingen. Degene die een score drie heeft toegekend, merkt nog op dat de contacten tevens erg
‘oplossingsgericht’ zijn. “In eerste instantie verliepen de contacten met de office manager, nu met de
trainer,” aldus deze persoon. Zijn score drie moet als een neutrale worden beschouwd.
Prijs-kwaliteitverhouding
Iedereen geeft middels zijn score aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de prijskwaliteitverhouding. De meesten komen op basis van een vergelijking met andere bureaus tot de
conclusie dat Focus marktconform is met de prijsstelling. Bovendien zijn zij zeer tevreden over de
kwaliteit. Dat rechtvaardigt de verhouding wat hen betreft. Slechts één opdrachtgever geeft uiting aan
zijn mening dat Focus ‘vrij prijzig’ is. “Maar het maatwerk dat zij leveren, gaf voor mij de doorslag om
het toch te doen,” zo stelt hij.
Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
Samenvattend kan gesteld worden dat alle ondervraagden tevreden tot zeer tevreden zijn over de
dienstverlening van Focus Advisering Training Coaching. Het feit dat men echt doorvraagt naar de
trainingsbehoeften van de klant en dat men als gevolg daarvan echt maatwerk levert, wordt als sterk
punt ervaren. Het inlevingsvermogen, de kwaliteiten van de trainers, de flexibiliteit en de wijze van
communiceren staan daarbij centraal. “Het enige dat ik niet begreep was dat de initiële offerte erg
uitweidde. Wat mij betreft is dat niet representatief voor wie zij zijn. Maar dat is mijn enige punt van
aandacht. Ik vind hen verder heel prettig om mee te werken,” aldus een zeer tevreden referent.
Feitelijk is iedereen die mening toegedaan. Alle ondervraagden zouden Focus dan ook van harte
aanbevelen aan anderen.
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Bezoekverslag
Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur
mevrouw D.C.M. Oudman - Dotulong voerde met Focus Advisering Training Coaching op 22-02-2012.

Algemeen
Focus Advisering Training Coaching is een training- en adviesbureau gespecialiseerd in training in
gedrag en vaardigheden. Focus begeleidt bedrijven en organisaties, in de profit en non-profit sector,
bij ontwikkeling, verdieping en verandering van de organisatie en haar medewerkers. De aanpak van
Focus wordt gekenmerkt door een sterke focus op het voortraject. Verder wordt er goed gekeken naar
de toepasbaarheid en is er oog voor nazorg en continuïteit. Door de praktijkgerichtheid van de
trainingen, het kleinschalige karakter en de persoonlijke benadering wil Focus zich onderscheiden van
de concurrentie. Met de werkwijze van Focus ziet men kans mensen in beweging te brengen en in
beweging te houden. Focus stelt zich zelf ten doel blijvende verandering en beweging te creëren in
mensen en organisaties. Alleen door te raken, motiveren en inspireren breng je kwaliteiten en talenten
in mensen naar boven, aldus de visie van Focus. Focus biedt een breed scala praktijkgerichte
trainingen en cursussen. De Cedeo-erkenning heeft betrekking op de maatwerktrainingen.

Kwaliteit
Focus heeft aandacht voor de kwaliteit en bewaakt deze goed. Dat uit zich gedurende het hele traject
maar komt met name naar voren in het voortraject waarin onder meer uitvoerige gesprekken met de
opdrachtgever over de opleidingsbehoefte plaatsvinden. Intakes of vervolggesprekken met
medewerkers, evenals werkplekbezoek maken deel uit van het voortraject. Naar de mening van Focus
stelt de uitgebreide vooranalyse hen in staat om maatwerk te leveren en een product aan te bieden
dat optimaal aansluit bij de wensen van zowel opdrachtgevers, als deelnemers. Focus is bewust bezig
met de kwaliteit van haar dienstverlening, zo ook met de kwaliteit van de trainers. Het vaste team van
Focus is klein, maar men heeft een pool van 30 flexibel inzetbare trainers en acteurs. De
organisatielijnen zijn kort en men heeft regelmatig contact en evaluatie. Zoals uit het door Cedeo
gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt, is men goed te spreken over de inhoudelijke en
didactische vaardigheden van de trainers. Middels het natraject en relatiebeheer tracht Focus het
contact te onderhouden om de wensen wat betreft nieuwe opleidingsactiviteiten boven tafel te krijgen.
Op deze wijze kan men naadloos inspelen op de behoeften en naast terugkerende trajecten ook
nieuwe trainingen aanbieden. Na afloop van de trajecten wordt er structureel gevraagd om de
evaluatieformulieren in te vullen. De bevindingen vanuit de evaluatieverslagen en het natraject worden
met de trainers besproken. Focus speelt alert in op de uitkomsten van de evaluaties en indien nodig
onderneemt men direct actie.

Continuïteit
Focus is breed actief in de markt, in een brede mix van sectoren: naast de commerciële en de
financiële sector betreft dit ook overheid, industrie, zorg en accountancy. De sterke focus op kwaliteit
en borging van de beoogde veranderingen in de praktijk leidt tot een hoge klantwaardering, die zich
vertaalt in positieve resultaten, ook in de huidige economische situatie. Volgens het instituut is de
orderportefeuille voldoende gevuld en kan men met een efficiënte kostenbesturing zich in de huidige
economische situatie goed handhaven. De huidige positie in de markt en de tevredenheid van de
opdrachtgevers vormen een borg voor de continuïteit van het instituut. Mede op grond van het
klanttevredenheidsonderzoek en de informatie die tijdens het bezoek is verschaft, acht Cedeo de
continuïteit van Focus Advies Training Coaching dan ook voor de komende tijd voldoende geborgd.
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Bedrijfsgerichtheid
Focus maakt gebruik van een coachende trainingsstijl. De inhoud van de trainingen is gericht op de
praktijksituatie van de deelnemers. Voor een gedegen vertaalslag naar de praktijk wordt een
trainingsacteur ingezet. Om tot een zo optimaal mogelijk rendement te komen werkt Focus met kleine
groepen en wordt bij een maatwerk- / incompanytraining een groepsgrootte van circa 8 deelnemers
geadviseerd. Op deze wijze kan het instituut garanderen, dat iedere deelnemer voldoende
persoonlijke aandacht krijgt. Het trainingsaanbod van Focus is onderverdeeld in de thema’s
management & leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, HRM, communicatie en commercieel &
klantgericht. Binnen deze thema’s zijn de uiteenlopende trainingsonderwerpen opgenomen. Vanuit de
gerichtheid op blijvende en meetbare verbeteringen besteedt Focus in maatwerktrajecten veel tijd aan
het voortraject. De werkwijze van het instituut, de manier waarop men inspeelt op ontwikkelingen en
de praktijkgerichte vertaling van de programma’s, zijn goede voorbeelden van de bedrijfsgerichtheid
van Focus Advisering Training Coaching uit Dongen.
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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
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