BVMZ
In de BVMZ hebben de belangrijkste trainingsinstituten op het gebied van medezeggenschap zich verenigd. Van
oudsher waren deze instituten erkend door het GBIO. Toetsing van de kwaliteit van de trainingen was een belangrijk
onderdeel van de GBIO-erkenning. In het laatste jaar van zijn bestaan introduceerde het GBIO een nieuw
erkenningssysteem.
Een heel belangrijk element van dit systeem is, dat het trainersbestand van ieder instituut voor minimaal 70% moet
bestaan uit geregistreerde trainers. De kwaliteitsstandaarden van het Register zijn mede ontwikkeld door de BVMZ.
De instituten in onderstaande lijst committeren zich aan de kwaliteitsstandaarden die dit register heeft vastgesteld.
Een klant van een BVMZ instituut kan er dus op rekenen dat er is geïnvesteerd in kwaliteit van trainers door
-

het volgen van een basisopleiding door nieuwe trainers
trainers te verplichten (onder andere) deskundigheidsbevordering en intervisie te blijven volgen
een vooropleiding van HBO/WO niveau en tevens een trainers/docenten- of coachingsopleiding te vragen

De BVMZ-instituten in onderstaande lijst delen de overtuiging dat deze investering in de kwaliteit van de opleiders
leidt tot een hoge kwaliteit voor klanten.
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Contactpersoon

E-mailadres

Website

Renato Giuseppin
Academie voor
Medezeggenschap
(AvM)

renato@avmtraining.nl

www.avmtraining

Jo van Saase
Adviesbureau ATIM

jvsaase@adviesbureauatim.nl
mwerff@adviesbureauatim.nl

www.atim.eu

Arnoud Berkel
BPO Adviesgroep

arnoud@imk-bpo.nl
info@IMKopleidingen.nl

www.imkopleidi
ngen.nl

Ger Janssen

ger@kalden.nl

www.kalden.nl

.nl

De Kromme Rijn
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Geraldo Kumeling
Bureau Zuidema

geraldo.kumeling@zuidema.nl

www.zuidema.nl

T. Visser
CAOP

t.visser@caop.nl

www.caop.nl/opl
eidingen

Dick Onvlee
Cintea

d.onvlee@wxs.nl

www.cintea.nl

Marjan van
Kaathoven
CommBV

marjanvankaathoven@commbv. www.commbv.nl
nl

Erik van Triest CursOR zwaluwta@xs4all.nl
voor
ondernemingsraden

www.cursurinfo.nl

Dick Ernste
De Beuk organisatieadviesbureau

info@beuk.nl
DickErnste@beuk.nl

www.beuk.nl

Thea van Montfoort
Johan Berghuis
Delphior

tvanmontfoort@delphior.nl
jberghuis@delphior.nl

www.delphior.nl

Tim Lakeman

A.Wagenbuur@dekrommerijn.nl www.dekromme
rijn.nl

Hans Hautvast
FNV Formaat

hans.hautvast@fnvformaat.nl

www.fnvformaat
.nl

Patrick Vermeulen
GITP
Medezeggenschap

p.vermeulen@gitp.nl

www.gitp.nl

Farley Stüger
Infacy, advies- en
trainingsbureau

info@infacy.nl

www.infacy.nl

Gertruud Buur
KGCA, partner in
medezeggenschap

buur@kgca.nl

www.kgca.nl

R. Schouwenaar

rschouwenaar@mede.nl

www.mede.nl

Mede

Dick Bonenkamp
dickbonenkamp@merlijngroep.n www.merlijngro
Merlijn
l
ep.nl
Medezeggenschap BV

Bijgewerkt: februari 2014

Noelle Bleize
n.bleize@odyssee-groep.nl
Gert de Vries Odyssee gdevries@odyssee-groep.nl
Medezeggenschap

www.odysseegroep.nl

Paul van der Priem

www.sbi.nl

paul.van.der.priem@sbi.nl

Leen Moens

leenmoens@sn.nl

www.sn.nl

Jo Heesakkers

mvanopstal@stavoor.nl

www.stavoor.nl

Schouten & Nelissen

jheesakkers@stavoor.nl
Stavoor / Actron B.V.

Berry Veenhof
Transcoop Groep

Bijgewerkt: februari 2014

berryveenhof@transcoop.nl

www.transcoop.
nl

