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Voorwoord 

 

In het vorige jaarverslag memoreerde ik dat 2017 een spannend jaar voor RMZO was omdat in dat 

jaar duidelijk zou worden hoeveel RMZO-geregistreerden voor een herregistratie in aanmerking 

zouden komen. Het aantal viel tegen en bedroeg eind 2017 136.  

2018 was voor RMZO zo mogelijk nog spannender dan 2017, omdat in dit jaar er een 

spreekwoordelijk kogel door de spreekwoordelijke kerk moest, waar het de vraag betrof of de 

samenwerking met SCOOR daadwerkelijk gestalte kon krijgen en op welke wijze deze samenwerking 

er uit zou moeten zien. Over de in dit verband aan de orde zijnde discussie maakte ik ook al melding 

in het vorige jaarverslag. 

2018 stond, naast de dagelijkse perikelen rondom de continuïteit van het register, in het teken van 

een verdere samenwerking met SCOOR. Inmiddels kon het besluit worden genomen om per 1 juli 

2019 aan de meest verregaande samenwerking met SCOOR vorm te geven. De twee organisaties 

RMZO en SCOOR zullen per 1 juli 2019 fuseren en als één organisatie verder door het leven gaan. Het 

bestuur van RMZO is uiteindelijk tot dit verregaande besluit gekomen omdat zij vreesde voor de 

continuïteit van RMZO en in SCOOR een partner denkt te hebben gevonden waarmee de continuïteit 

van het register meer gewaarborgd zal zijn. Over dit besluit is uiteraard uitvoerig van gedachten 

gewisseld met alle betrokken partijen, waaronder de BVMP en de BVMZ.  Per 1 juli 2019 zullen de 

organisaties verder gaan onder de naam SCOOR/RMZO, waarbij creatieve geesten op zoek zullen 

moeten gaan naar een voor een ieder aanvaardbare nieuwe naam. Het register wordt dus 

gecontinueerd en er zal voor de geregistreerden weinig tot niets veranderen. Bij de besluitvorming 

om met SCOOR te fuseren heeft het bestuur zich voortdurend afgevraagd op welke wijze het beste 

invulling kon worden gegeven aan het uitgangspunt van RMZO, namelijk de borging van de kwaliteit 

van de beroepsgroep. De verwachting is dat van de nieuwe gefuseerde organisatie een impuls zal 

uitgaan die dit uitgangspunt, nog meer dan nu het geval is, positief zal beïnvloeden. 

 

Rest mij nog om alle overige bestuursleden, alsmede de leden van de RMZO-commissies, hartelijk te 

danken voor tijd en energie die zij ook weer in 2018 wilden steken in RMZP-activiteiten.  

 

Rudi van der Stege 
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Bestuur Register 2018 
 

De bestuurssamenstelling in 2018 was: 

Rudi van der Stege Voorzitter 
Wim van Santbrink Secretaris  
Betty Dorgelo Voorzitter beoordelingscommissie 

Penningmeester  
Dick Onvlee Lid en voorzitter accreditatiecommissie 
Erik Klerks Bestuurslid 

Lid accreditatiecommissie 

Tineke Visser Bestuurslid vanaf 
 

Accreditatiecommissie RMZO 2018 

De accreditatiecommissie bestond uit de volgende leden: 

 Dick Onvlee voorzitter (bestuurslid register) 
 Joke Auwerda secretaris (namens de BVMZ) 
 Lukas van Steveninck (namens de BVMP) 
 Erik Klerks (namens de BVMZ) 

 

In 2018 heeft de accreditatiecommissie 6 keer vergaderd en tussentijds 6 keer per mail 

accreditatieaanvragen behandeld. Aanvragen waarover bij commissieleden twijfels 

bestonden zijn altijd plenair in een commissievergadering besproken.  

 

De commissie was voor deze vergaderingen gedurende het hele jaar welkom bij het GITP in 

Utrecht, daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk en willen ze hartelijk danken voor hun 

gastvrijheid.  

 

De commissie heeft in het totaal 101 accreditatieaanvragen in behandeling genomen. Waarvan 

97 bij- en nascholingsactiviteiten zijn geaccrediteerd en 4 aanvragen definitief zijn afgewezen.  

Van de in het totaal 101 geaccrediteerde aanvragen werden 34 ingediend door aanbieders en 67 

door deelnemers. 

Ter vergelijking in 2017 werden er totaal 242 accreditatieaanvragen in behandeling genomen. 

Waarvan 225 bij- en nascholingsactiviteiten zijn geaccrediteerd en 17 aanvragen definitief zijn 

afgewezen. Van de in het totaal 225 geaccrediteerde aanvragen werden 86 ingediend door 

aanbieders en 139 door deelnemers. 

Een behoorlijk afname dus. Volgens de accreditatiecommissie is de verklaring voor de afname 

dat 2017 het afsluitingsjaar was van de eerste registratieperiode, veel aanvragen werden 

ingediend door deelnemers om zo te voldoen aan herregistratievoorwaarden. 

 

Bij de behandeling van de aanvragen van deelnemers aan opleidingsactiviteiten is de 

commissie uitgegaan van de bedoeling van het register namelijk het bevorderen dat opleiders 
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door middel van bijscholing en intervisie gestructureerd hun vak onderhouden. De commissie 

gaat bij aanvragen van deelnemers uit van vertrouwen in de opleider en zijn/haar motivatie om 

de kiezen voor een betreffende opleiding/activiteit. Uiteraard gerelateerd aan het 

competentieprofiel, maar bij twijfel heeft de commissie steeds beslist in het voordeel van de 

deelnemer. 

Voor aanvragen van aanbieders heeft de commissie onveranderd het competentieprofiel, het 

aantal uren en hbo-niveau als toetsingscriterium gehanteerd.   

 

In 2018 heeft de commissie 1 artikel geaccrediteerd. 

 

In 2018 heeft de commissie 3 intervisiegroepen geaccrediteerd. 

 

In 2018 heeft zich 1 nieuwe supervisor bij de commissie aangemeld. 

Beoordelingscommissie RMZO 2018 

De commissie heeft in 2018 bestaan uit de volgende leden: 
 
Vanuit BVMZ: Rob Kusters (vz) en vacature 
Vanuit BVMP: Tom Strating en vacature  
 
De contactpersoon vanuit het RMZO-bestuur is Betty Dorgelo. 
 
Bob Vermaak heeft aangegeven geen lid meer te willen zijn van de commissie. Door de leden 
wordt hij bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
 
Activiteiten van de commissie 
De beoordelingscommissie is in 2018 drie keer lijfelijk bij elkaar geweest om aanvragen te 
bespreken. Daarnaast is er veelvuldig e-mailcontact geweest tussen de commissieleden over 
aanvragen.  
 
De beoordelingscommissie heeft de volgende activiteiten verricht: 
 

1) Er zijn door de beoordelingscommissie 2018 zeventien aanvragen in behandeling 
genomen. Dit waren zowel aanvragen voor kandidaat trainers, volwaardige trainers 
als aanvragen via het zgn. zij-instroom EVC traject.  

 
 De commissie heeft in 2018 één kandidaat toegelaten tot het register als MZ-opleider 

en één kandidaat toegelaten tot het register als kandidaat-MZ-opleider via het  
zij-instroom traject. De overige ingediende aanvragen zijn nog in behandeling. Vanuit 
de beoordelingscommissie is de kandidaten om nadere informatie verzocht.  

 
2) Door de beoordelingscommissie is bij het bestuur van het RMZO een voorstel ingediend 

voor de beoordeling van zgn. zij-instromers: dit zijn ervaren MZ-opleiders, die 
aanspraak doen op het EVC-traject omdat zij vanwege een tekort aan werkervarings-, 
PE of intervisie punten niet hebben voldaan aan de eisen voor herregistratie. Het door 
de beoordelingscommissie opgestelde zij-instroom EVC-traject is door het RMZO 
geaccordeerd en op de website van het register geplaatst. 

http://www.mz-opleiders.nl/


Register MZ-Opleiders (RMZO) 

Leidseplein 5 

1017 PR Amsterdam 

www.mz-opleiders.nl 

info@mzopleiders.nl 

020 - 320 43 02 

 

Beroeps- en klachtencommissie 

De beroeps- en klachtencommissie bestaat uit drie leden. De commissie behandelt 

beroepszaken van kandidaten die een afwijzing hebben gekregen en klachten over het 

functioneren van het Register. De commissie heeft een bindende beoordelingsbevoegdheid in 

de beroepszaken, en een adviserende bevoegdheid aan het bestuur in de klachtzaken. 

(http://mzopleiders.nl/userfiles/files/archief/reglement_klachtencommissie.pdf) 

Samenstelling van de commissie: 

- Rene Benneker (voorzitter) 
- Erik van Triest (lid, vanuit de BVMZ) 

- Steven Jellinghaus (lid, vanuit de BVMP)  
 

De commissie heeft over 2018 vijf bezwaren in behandeling genomen. In enkele gevallen werd 

besloten de bezwaren te honoreren of verlening van de registratieperiode te verlenen. In 

andere gevallen werden de bezwaren afgewezen. Naar aanleiding van de ingediende 

bezwaren heeft de bezwarencommissie een aantal adviezen en verbetervoorstellen gedaan 

aan het bestuur van RMZO. 

 

  

http://www.mz-opleiders.nl/
http://mzopleiders.nl/userfiles/files/archief/reglement_klachtencommissie.pdf


Register MZ-Opleiders (RMZO) 

Leidseplein 5 

1017 PR Amsterdam 

www.mz-opleiders.nl 

info@mzopleiders.nl 

020 - 320 43 02 

 

Financiën 
 

Beknopte toelichting op de cijfers. 

In vergelijking met vorig jaar is de financiële positie in algemeen relatieve zin verslechterd. Zie het 

negatieve resultaat van het boekjaar € 11036 . Echter voor het vierde jaar in de geschiedenis van het 

register laat de balans een positieve algemene reserve zien (€ 14.050 ). Deze reserve is weliswaar 

sterker gegroeid dan het negatieve resultaat over 2018 maar is naar de mening van het bestuur 

dermate bescheiden dat de Stichting zich geen financiële risico’s kan veroorloven. 

De verwachtingen inzake een substantiële vermindering van de registratie inkomsten zijn 

uitgekomen, (€ 23475 in 2017 versus € 10.050 in 2018). De verwachting voor 2018 was dat het 

register met 137 geregistreerden per eind 2017 voor 2018 net quitte zou kunnen draaien. Dit is dus 

helaas niet gelukt. Een lichte stijging van de (indirecte) bestuurs- en commissiekosten (met name 

door het bijeenkomen van de klachtencommissie) alsmede het gelijk blijven van de (indirecte) 

administratiekosten zorgden ervoor dat deze verwachting niet uitkwam. 

Per 31/12/2018 stonden er over 2018 van de gefactureerde 134 facturen nog 134 facturen open. ( 

114 facturen zijn in januari 2019 betaald; 19 personen hebben nog niet gereageerd op de mailing 

vanuit het bestuur. 1 persoon heeft tot op heden nog niet betaald). Het bestuur zal hier gepaste 

acties op ondernemen.  Over de contributie-inning over 2019 zal nader overleg plaatsvinden in 

verband met het samengaan met het SCOOR per 1 juli 2019. 

Ook in 2017 hebben de commissie- en bestuursleden wederom afgezien van ( een deel van) hun 

reiskostenvergoeding en vacatiegelden. Waarvoor dank! Daarom kon in dit kader wederom een 

financiële bate worden bijgeschreven. 

Voor 1 juni 2019 zal de finale afrekening over de reis- en vacatiegelden over 2018 plaatsvinden. 
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 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap  
      

 
 

  
 

      

 
 

  
 

      

 BALANS per 31 december                 

    2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 ACTIVA          

     
 

       

 Vorderingen  
 

       

   Nog te ontvangen registratiebijdragen  €      10.050   *1   €          1.200   €          1.800   €       1.650   €          525   €     4.575   €           25.200  

   Nog te ontvangen overige bedragen  €               -      €        19.950   €               -     €       1.500   €     10.250   €     1.500   €             1.500  

 Liquide middelen  
 

       

   Bank  €      15.925   *2   €        13.963   €        36.523   €     29.736   €     27.784   €   60.909   €           28.799  

     
 

       

     €      25.975    €        35.112   €        38.323   €     32.886   €     38.559   €   66.984   €           55.499  

 PASSIVA  
 

       

     
 

       

 Eigen vermogen  
 

       

   Algemene reserve  €      14.050    €        11.624   €          7.778   €       1.112   €      -2.369   €    -3.743   €                  -    

   Resultaat boekjaar  €        1.036    €          2.426   €          3.846   €       6.665   €       3.481   €     1.374   €            -3.743  

   Voorziening opleidingen MZ-opleiders  €        5.305    €          5.305   €          5.305   €       5.305   €       8.000     

     
 

       

 Kortlopende schulden  
 

       

   Nog te betalen bedragen  €        7.656    €        15.757   €        21.394   €     19.803   €     29.447   €   69.353   €           59.242  

     
 

       

     €      25.975    €        35.112   €        38.323   €     32.885   €     38.559   €   66.984   €           55.499  
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Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap 

 RESULTATENREKENING  
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

             

 OPBRENGSTEN  
 

       

   Registratiebijdragen  €      10.050   *1   €        23.475   €        27.675   €     31.275   €     33.675   €   33.975   €           37.950  

   AIAS/opleidingen  
 

   €            -     €       8.750     

   Bijdragen ontwikkeling & oprichting               €           19.000  

     €      10.050    €        23.475   €        27.675   €     31.275   €     42.425   €   33.975   €           56.950  

 KOSTEN  
 

       

 Directe kosten  
 

       

   AIAS/opleidingen  
 

   €            -     €       8.750     

   Mijn Register - geregistreerden  €        5.721   *3   €        13.668   €        17.075   €     18.254   €     19.641   €   19.782   €           25.487  

     €        5.721    €        13.668   €        17.075   €     18.254   €     28.391   €   19.782   €           25.487  

 Indirecte kosten  
 

       

   Internetkosten  €          151   *4   €            183   €            183   €          366   €          183    €                 20  

   Bankkosten  €           118   *5   €            152   €            171   €          206   €          861   €        198   €                 57  

   Administratiekosten  €        3.569   *6   €          3.569   €          3.569   €       3.569   €       3.569   €     3.569   €             2.898  

   Algemene kosten  €               -      €                  -     €            208    €            -     €          -     €                 51  

   Bestuurs- en commissiekosten  €        1.573   *7   €          1.359   €          2.596   €       3.000   €       4.009   €     4.153   €             3.750  

   Accreditatiecommissie  
 

     €     4.500   €             3.000  

   Beoordelingscommissie  
 

     €     2.250   €             4.500  

   Klachtencommissie  
 

     €        934   €                  -    

   Opstartkosten            €            -     €        360   €           20.930  

     €        5.412    €          5.264   €          6.728   €       7.141   €       8.622   €   15.964   €           35.206  

     
 

       

 Resultaat voor bijzonderheden  €       -1.082     €          4.543   €          3.872   €       5.880   €       5.412   €    -1.771   €            -3.743  

     
 

       

 Financiële baten en lasten  
 

       

   afboeken oninbare / niet-geregistreerden  €        -75   *8   €         -2.325   €         -1.575   €         -525   €      -2.775   €    -3.675    

   afboeken n.t.b. bestuurskosten voorgaand jaar  €        121   *9   €            208   €          1.549   €       1.310   €       8.844   €     6.820    

   Eenmalige voorziening opleidingen MZ-opleiders  
 

    €      -8.000     

 Resultaat  €      -1.036     €          2.426   €          3.846   €       6.665   €       3.481   €     1.374   €            -3.743  
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 Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap  
      

 TOELICHTINGEN jaar 2018  
 

       

 *1 Contributiefacturen over jaar 2018. Er is gefactureerd aan 134 personen. Per 31 december 134  openstaande bedragen (114 ontvangen in januari).    

   Zie ook punt 8.  
 

       

 *2 Saldo bankrekening op 31 december 2018  
 

       

 *3 Jaarlijkse bijdrage aan Mijn Register  
 

       

 *4 Kosten aan hosting website: kosten voor hele jaar  
 

       

 *5 Bankkosten  
 

       

 *6 Kosten aan ZonderZorg voor ondersteuning commissies  
 

       

 *7 Declaraties bestuursleden en commissieleden: tot nu toe 3 declaraties (2 x Benneker & 1 x Kusters)      

 *8 Niet gereageerd op mailing over contributie: 19 personen. Plus 1 factuur tot op heden niet betaald. In totaal afboeken: 1 personen a 75,-.    

 *9 Nog te ontvangen declaraties bestuursleden over 2018 was gezet op 121,-. Uitbetaald in januari 2018: Euro 0,-. Dus afboeken 121,-    

                     

    
 

      

                     

 Specificatie nog te ontvangen bedragen per 31 december  
       

     
 

       

   Registratiebedragen 2018 
 

2017 2016      

   134 geregistreerden per 31 december 2018  € 10.050,00   *1   €     1.200,00   €     1.800,00   zie toelichting hieronder     

   Afrekening ontvangen contributie 2017 (via bank ZZ)  €               -      €   22.275,00        

     € 10.050,00    €   23.475,00   €     1.800,00       

                     

                     

 Specificatie nog te betalen bedragen per 31 december  
       

    2018  2017 2016      

   Declaraties bestuur & commissies  €           -     *9   €        121,00   €        750,00   Nog te ontvangen declaratie(s) over 2018  

   Internetkosten  €      151,35    €        183,13    nog te betalen aan ZonderZorg    

   ZonderZorg jaarafrekening  €   1.784,50    €     1.784,50   €     3.568,99   Betaald maart 2019     

   Mijn Register jaarafrekening  €   5.720,63    €   13.668,37   €   17.074,54   nog te betalen aan ZonderZorg    

     €   7.656,48    €   15.757,00   €   21.393,53       
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  2018 #          

  gefactureerd 134  € 75,00   €   10.050,00       

             

  betaald in jan 19 114  € 75,00   €     8.550,00       

  nog niet betaald 19  € 75,00   €     1.425,00       

  niet gereageerd op mailing 1  € 75,00   €          75,00       

    134  € 75,00   €   10.050,00       

             

  te ontvangen van ZZ per 31 dec 0  € 75,00   €               -         

             

             

             

  oninbaar 1  € 75,00   €          75,00       

    
 

      

  2017 #          

  gefactureerd 313  € 75,00   €   23.475,00       

             

  betaald in jan 18 16  € 75,00   €     1.200,00       

  nog niet betaald 1  € 75,00   €          75,00       

  niet gereageerd op mailing 30  € 75,00   €     2.250,00       

    47  € 75,00   €     3.525,00       

             

  te ontvangen van ZZ per 31 dec 266  € 75,00   €   19.950,00       

  oninbaar 30  € 75,00   €     2.250,00       
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