
MMC en Cedeo
Wij zijn trots op de CEDEO-erkenning die ons inmid-

dels al meer dan tien jaar wordt toegekend. MMC 

is méér dan trainen alleen. Alles staat in het teken 

van het behalen van maximaal rendement voor 

uw organisatie. En dat is toch het doel dat u als 

opdrachtgever wilt bereiken? In ons bedrijf wordt 

jarenlange ervaring en expertise op het gebied van 

opleidingsvraagstukken gebundeld door middel 

van de inzet van kwalitatief hoogstaande trainer-

coaches, boeiende en uitdagende trainingen, 

 overzichtelijk lesmateriaal en naslagwerk.  

Wij bieden trainingen, gericht op management-, 

communicatie- en commerciële vaardigheden. 

De MMC methodiek speelt in op de benodigde 

vaardigheden maar ook op het vereiste gedrag 

van de cursist. Wij maken uw medewerkers bewust 

van niet-constructief gedrag en werken samen met 

hen naar onbewust positief gedrag. Welke keuze 

op het gebied van training en coaching ook wordt 

gemaakt: MMC kan uw trainingswens op een onder-

scheidende en stimulerende wijze invullen en u de 

zekerheid geven dat onze dienstverlening maximaal 

voldoet aan úw wensen en eisen. Dát noemen wij 

persoonlijke aandacht! U kunt ons recente CEDEO 

klanttevredenheidsonderzoek  vinden op onze  

website: www.mmcenter.nl.

MMC
meer dan tien jaar 

CEDEO-Erkend

Voor toekenning van de CEDEO-erkenning dient 

minstens 80% van de benaderde opdrachtgevers van 

het opleidingsinstituut ‘tevreden tot zeer tevreden’ 

te zijn over de samenwerking met het betreffende 

instituut en de geboekte resultaten. Bij een hoge 

mate van tevredenheid bij inkopers van trainingen 

en opleidingen over de stappen in o.a. het voor-, 

 uitvoerings- en natraject én indien wordt voldaan 

aan de criteria kwaliteit, continuïteit en bedrijfs-

gerichtheid, ontvangt het opleidingsinstituut voor de 

periode van twee jaar het predikaat CEDEO-Erkend.
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Paul Esveld, directeur van CEDEO:  

‘Er zijn in Nederland zo’n 8.500  aan- 

 bieders van opleidingen en trainingen. 

Hiervan beschikken er driehonderd 

over een CEDEO-erkenning. Slechts zo’n 

vijftig zijn langer dan tien jaar CEDEO-

Erkend! Onze erkenning richt zich  

voornamelijk op de grotere,  landelijke, 

brancheoverstijgende  opleiders. 

Hierdoor bestrijken we een groot deel 

van de markt.’


