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Cedeo reikt eerste keurmerk Trainees uit aan ORMIT Groep
Nieuw keurmerk wil mist in traineemarkt laten optrekken
Cedeo heeft de nieuwe erkenning Trainees als eerste toegekend aan ORMIT
Groep. Het keurmerk biedt zekerheid aan HR-professionals en managers die
trainees willen inschakelen. De basis voor de erkenning is een
tevredenheidsonderzoek bij opdrachtgevers van ORMIT in Nederland en België.

Van links naar rechts: Ingrid van Tienen (adjunct-directeur ORMIT Groep), Ruud Wink
(manager Cedeo), Hetty van Ee (managing director ORMIT Groep) en Thomas de Wulf
(managing director ORMIT België)
Ruud Wink, manager van Cedeo: ‘Wij willen met de nieuwe erkenning HR-managers een
stevig selectiecriterium in handen geven bij het inhuren van trainees. Geen van onze
bestaande keurmerken bleek passend. Aanbieders van interim-opdrachten, bijvoorbeeld,
komen nog enigszins in de buurt, maar doen geen recht aan het ontwikkelingstraject dat
ORMIT haar trainees laat doorlopen.’
‘Elke startersfunctie met wat begeleiding en een handvol trainingen wordt tegenwoordig
een traineeship genoemd. Met als gevaar dat de term traineeship nivelleert en je door de
bomen het bos niet meer ziet. Het wordt tijd dat de mist optrekt en het zicht verbetert’,
aldus Ingrid van Tienen, adjunct-directeur ORMIT.
Kaf van het koren

Cedeo concludeert na het onderzoek in Nederland en België dat de scores van ORMIT
uitzonderlijk goed zijn. Van Tienen: ‘Wij willen bij opdrachtgevers een 9+ scoren, het is
fantastisch dat het Cedeo-onderzoek dit bevestigt. Het is nu zaak om de goede scores
vast te houden, want het continu willen verbeteren zit in het DNA van ORMIT.’ Zij
moedigt het aan wanneer andere aanbieders van traineeships zich ook melden voor
toetsing. ‘Het zou mooi zijn als meer bureaus bij Cedeo aankloppen, we zijn erbij gebaat
als het kaf van het koren wordt gescheiden in onze markt.’
Uitzonderlijk goed
Cedeo toetst sinds 1980 de kwaliteit van dienstverleners, reikt erkenningen uit en is
onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren,
kwaliteit en veiligheid. De Cedeo-erkenning Trainees is de nieuwste loot aan de stam.
Wink: ‘We hebben de klanttevredenheid van tien organisaties in Nederland en België
onderzocht. Het is ons eerste onderzoek over traineeships en de scores van ORMIT zijn
uitzonderlijk goed. Zo’n rapport, dat komt slechts incidenteel voor.’
Over Cedeo
Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van
periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, de
overheid en non-profitsector beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en
klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in het
register met gekwalificeerde dienstverleners, openbaar en te raadplegen via de Cedeowebsite. Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied
van certificeren, kwaliteit en veiligheid.
Over ORMIT
ORMIT is specialist in traineeships en staat voor openheid, nieuwsgierigheid, lef en
persoonlijk leiderschap. Al 25 jaar in Nederland en 20 jaar in België maakt ORMIT
organisaties en mensen succesvoller door het vinden, ontwikkelen en binden van
toptalent. Deze internationale toptalenten doorlopen het ORMIT-traineeship waarin zij
gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Zo ontwikkelen zij
hun unieke talenten en leveren direct resultaat bij organisaties.
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