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Wil jij je als opleidingsbureau  
in de medezeggenschap onderscheiden?

“De audit heeft ons  
bewuster gemaakt van 

het gebruik van systemen 
en procedures. Zo bleken 
onze procedures over het 

algemeen redelijk tot goed. 
Daarbij is het belangrijk dat 
wij die consequenter naar 
onszelf en naar de klant 

moeten hanteren. 
Zo verhoog je de  

kwaliteit van je diensten 
en vergemakkelijk je de 

uniformering van je  
interne werkwijze”.

Dat kan met het keurmerk SCOOR-RMZO: hét medezeggenschapskeurmerk. Met het keurmerk SCOOR-RMZO  
laat je zien dat je je dienstverlening voor de doelgroep medezeggenschap op orde hebt. Je weet welke  
maatschappelijke thema’s er spelen en speelt daar in je trainingen op in. Je draagt bij aan het bevorderen  
van medezeggenschap in organisaties. Een betrouwbaar keurmerk biedt de klant een manier om te  
beoordelen of jouw bedrijf kwaliteit levert. Daarmee onderscheid je je van de concurrent zonder keurmerk. 
SCOOR-RMZO is hét keurmerk voor medezeggenschap. De voordelen op een rij:

Handig register 
Opleidingsbureaus met 

dit keurmerk staan op de 
SCOOR-RMZO website in 

een handig register. Or’s en 
pvt’s kunnen jouw bureau

hier vinden.
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Onafhankelijk
auditbureau

SCOOR-RMZO werkt  
met een onafhankelijk 

auditbureau dat toetst of  
jij je zaken inderdaad zo 

goed op orde hebt.
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Continue ontwikkelen

Opleiders van bureaus die 
bij SCOOR-RMZO aangeslo-

ten zijn, blijven zich  
continue ontwikkelen als 

medezeggenschapsprofes-
sional. Procedures 

en managementsystemen 
binnen opleidingsbureaus 

zijn op orde. 
Zo weten or’s, pvt’s en 

bestuurders dat scholing 
bij deze professionals een 
goede investering blijft.
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Meerdere bureaus  
gingen jou voor. Een 

greep uit hun ervaringen:

“ Van iedere audit leren we 
weer iets, het houdt ons 

scherp.”
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Bepaalde vrijstellingen
Wist je dat je als oplei-
dingsbureau bepaalde 

vrijstellingen krijgt voor 
SCOOR-RMZO als je als ISO 

gecertificeerd bent en daar-
door jaarlijks ook minder 

betaalt voor het keurmerk?
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