INTENTIEVERKLARING d.d. 28 juni 2018
De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, hierna te noemen SCOOR, gevestigd
te Den Haag, vertegenwoordigd door prof. dr. S.G. van der Lecq
en
Het Register voor Medezeggenschap Opleiders, hierna te noemen RMZO, gevestigd te
Amsterdam, vertegenwoordigd door mr. R. van der Stege
hierna samen ‘partijen’ genoemd,
spreken gezamenlijk uit dat zij de intentie hebben om samen te gaan in één stichting, zoals
verwoord in de notitie ‘Verkenning Intensivering Samenwerking SCOOR en RMZO’ van 13 april
2018. Doel van het samengaan in één stichting is één keurmerk te realiseren, voor zowel
trainers als trainingsbureaus, dat een optimaal aanbod voor kwaliteitsbevordering en borging
van medezeggenschapsopleidingen kan garanderen.
Overwegende dat:
 krachtenbundeling van belang is om kwaliteit van medezeggenschapsopleidingen te
bewaken en te bevorderen;
 krachtenbundeling in een enkel keurmerk meerwaarde heeft op de markt voor
medezeggenschapsopleidingen;
 ondernemingsraden gebaat zijn bij eenduidigheid op het vlak van
kwaliteitskeurmerken;
 trainers en trainingsbureaus gebaat zijn bij afgestemde kwaliteitseisen, één keurmerk
en één aanspreekpunt;
 een krachtenbundeling wellicht een kostenbesparing oplevert, die mogelijk kan worden
vertaald in lagere registratie- en certificeringsbijdragen.
1. Partijen spreken de intentie uit om:
a) een kwaliteitssysteem te realiseren binnen één stichting, één stichtingsbestuur, één
naam en één logo, en met één secretariaat;
b) één enkel kwaliteitssysteem te realiseren, met een tweetal kamers. Een kamer voor
trainers en een kamer voor trainingsbureaus;
c) een kwaliteitssysteem te realiseren waarbij onafhankelijkheid goed geborgd is en dat
vrijwillig is;
d) een kwaliteitssysteem te realiseren dat een toegevoegde waarde heeft ten opzichte
van de huidige twee aparte systemen;
e) voor het verkrijgen van een certificaat door een trainingsbureau vereist wordt dat de
trainers in het register zijn ingeschreven;
f) de uitvoering van één kwaliteitssysteem niet meer te laten kosten dan in de huidige
situatie.
2. Partijen streven er naar om uiterlijk 1 oktober 2018:
a) een voorstel te hebben uitgewerkt over het samengaan in één stichting op 1 januari
2019 en dit voorstel met een positief advies voor te leggen aan de betreffende
besturen;

b) het eens te zijn over de bestuurssamenstelling, de tenaamstelling van de stichting, het
logo, de begroting 2019 en de inrichting van de organisatie;
c) de bestuurssamenstelling zo in te richten dat het bestuur paritair is samengesteld en
de belangen van trainers en brancheverenigingen van trainers gewaarborgd zijn;
d) er mee te hebben ingestemd dat de stichting wordt ondergebracht bij de SociaalEconomische Raad (SER) en dat het stichtingsbestuur wordt ondersteund door het
secretariaat van de SER;
e) het eens te zijn over de uitvoering van deze afspraken, waarbij SCOOR resp. RMZO
zelf de eigen kosten voor het samengaan draagt;
f) het eens te zijn over de wijze waarop de wijzigingen in het kwaliteitssysteem binnen
de branche bekend worden gemaakt en periodiek inspanningen te verrichten om het
belang van het kwaliteitssysteem uit te dragen.

Aldus opgemaakt op 28 juni te Den Haag,
Namens de besturen voornoemd,
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