Jaarverslag SCOOR-RMZO 2019
Wat deed stichting SCOOR-RMZO in 2019?

Bestuur
• Claartje Bulten, onafhankelijk voorzitter
• Alfred van Delft, namens werkgevers- en overheidswerkgevers
• Peter de Jong, namens werknemers

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden

• Jaap Jongejan, namens BVMZ

van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en
van or-opleiders in een kwaliteitsregister.

• Mark Capel, namens BVMP

Fusie tot SCOOR-RMZO

Nieuwe website!

Na een intensief traject zijn op 1 juli 2019 stichting SCOOR en Stichting

In augustus 2019 is de nieuwe

Register Medezeggenschap Opleiders (RMZO) gefuseerd. Deze

website gelanceerd: www.scoor-

krachtenbundeling betekent dat de kwaliteitsbevordering van opleidingen

rmzo.nl met uitgebreide informatie

in de medezeggenschapsmarkt efficiënter is georganiseerd.

over het belang van scholing.
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SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

In het SER-magazine benadrukte SCOOR-RMZO het belang van goede

Nieuw logo

scholing voor medezeggenschap in een uitgebreid interview met twee
professionals die het keurmerk van SCOOR-RMZO vertegenwoordigen.

In de zomer is ook het nieuwe logo gepresenteerd. Verder zijn er drie
productlabels ontworpen waardoor je per opleider en opleidingsbureau

Helmi Kaskens is trainer, coach en mediator in De Bilt, en begeleidt daarnaast

kunt zien of en waarvoor zij het keurmerk SCOOR-RMZO hebben ontvangen.

HRM-studenten aan de Hogeschool van Utrecht. Helmi vertelt in het interview
blij te zijn dat ze bij RMZO geregistreerd staat als medezeggenschapsopleider
en daardoor kan deelnemen aan een intervisiegroep:

‘Vier keer per jaar komen we bij elkaar en dat
heeft veel waarde, omdat het de mogelijkheid
geeft dilemma’s die je tegenkomt in het vak open
met elkaar te bespreken”
Huub Brinkhof is als trainer, or-adviseur, coach en mediator werkzaam bij
organisatieadviesbureau Haagse Beek in Den Haag

‘Je gaat beter nadenken over de vraag wat je er
zelf aan doet om te blijven verbeteren. Hoe houd je
Certificering & registratie

de zaag scherp?

16

126

Contact & informatie

gecertificeerde

geregistreerde

Voor vragen en informatie over registratie en certificering kunt u contact

opleidingsbureaus

opleiders

opnemen met het secretariaat via info@scoor-rmzo.nl of t 070 3499 565.
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