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I INLEIDING 
 

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) wordt gevormd door organisatieadviesbureaus die 
door de kwaliteit van hun dienstverlening een goede reputatie in de markt hebben opgebouwd. De 
ROA is een vereniging die de kwaliteit en het imago van de organisatieadviesbureaus wil bewaken. 
Daartoe treedt zij niet alleen op als belangenbehartiger, maar tracht zij de kwaliteit van de 
organisatieadvisering van haar leden te bevorderen. 
 
Leden die kunnen toetreden zijn bureaus die professioneel hoogwaardig werk leveren op 
organisatiekundig, veranderkundig en interventiekundig niveau. De ROA definieert een 
organisatieadviesbureau als volgt: 
 
“Een organisatieadviesbureau is een rechtspersoon die in opdracht diensten op het gebied van 
organisatieadvies verleent.” 
 
Een ROA-lid is door de ROA gedefinieerd als: “een organisatieadviesbureau dat lid is van de ROA. 
ROA-leden oefenen hun praktijk uit voor eigen rekening en risico ten behoeve van hun 
opdrachtgevers, zoals bedrijven, de overheid of instellingen zonder winstdoel.” 
 
Tot slot is organisatieadvies door de ROA gedefinieerd als: “het, ten behoeve van een 
opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van 
vraagstukken van bestuur, beleid, organiseren en functioneren, die zich binnen en/of met 
betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Deze dienstverlening geschiedt 
vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever.” 
 
Dit Reglement van Toelating geeft de eisen aan die de ROA ex artikel 4 van de Statuten van de 
ROA stelt aan de structuur en de bedrijfsvoering van een organisatieadviesbureau. 
 
Leden van de ROA moeten in elk geval voldoen aan de criteria die hierna worden beschreven. Zij 
moeten verder de gedragscode onderschrijven, zoals deze is vastgelegd in de kerncode voor 
kennisintensieve dienstverlening, vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de ROA in 
november 2012 en de Gedragsregels voor organisatieadviesbureaus aangesloten bij de ROA, 
zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de ROA in juni 2014. 

 

Oriënterend lidmaatschap 
Sinds medio 2015 kent de Raad van Organisatie Adviesbureaus een oriënterend lidmaatschap. 
Oriënterende leden dienen te voldoen aan alle gestelde eisen die ook gelden voor een regulier 
lidmaatschap, met uitzondering van ISO-certificering. Voor aanvang van het oriënterend 
lidmaatschap volgt een toetsing conform artikel V van dit Reglement. 
Het oriënterend lidmaatschap wordt aangegaan voor maximaal de duur van het resterende deel 
van het kalenderjaar waarin men lid wordt en het daaropvolgende kalenderjaar. Gedurende deze 
periode krijgt het oriënterend lid de gelegenheid om het ISO-certificaat te behalen. Na het behalen 
van het ISO-certificaat volgt een lichte hertoetsing van de toelatingscriteria (checklist) door de 
Commissie van Toetsing en Toelating, waarna de Commissie het bestuur adviseert over toelating 
conform artikel V van dit Reglement. 
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II UITGANGSPUNTEN 
 
De toelatingscriteria zijn vanuit de volgende uitgangspunten opgesteld: 
 
• De reeds in gang zijnde profilering en erkenning van de ROA zal gediend moeten zijn met en 

bevorderd worden door de eisen die bij de toelating van nieuwe leden en aan zittende leden 
worden gesteld. 

 
• Het gaat daarbij om het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het functioneren van 

organisatieadviesbureaus. 
 
• Het leggen van de nadruk op kwaliteit dient niet gezien te worden als een eenmalige 

activiteit bij de toelating van nieuwe leden. Het is een continu proces, omdat de ROA niet 
alleen als belangenbehartiger van organisatieadviesbureaus optreedt, maar ook tracht de 
organisatieadvisering door organisatieadviesbureaus te bevorderen. Daarom stelt de ROA 
ook het ISO-beleid (of een gelijkwaardig beleid) voor de zittende leden verplicht. 

 
• Door het gebruik van toelatingscriteria ontstaat praktische ervaring, die enerzijds 

verhelderend werkt ten aanzien van de criteria en anderzijds aanleiding kan zijn tot 
aanvulling van de criteria of aanpassing van de normen. Bij eventuele wijziging of aanvulling 
van de criteria zal het bestuur deze wijziging of aanvulling ter vaststelling voorleggen aan de 
algemene ledenvergadering. 
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III TOELATINGSCRITERIA  
 

1. Professionele deskundigheid 
Een organisatieadviesbureau dient gekwalificeerd te zijn voor het uitoefenen van de 
organisatieadviespraktijk. Daartoe dienen alle personen die werkzaam zijn bij een 
organisatieadviesbureau en die leiding geven aan organisatieadviesopdrachten over 
vaardigheden en eigenschappen te beschikken die deze verantwoordelijkheid vereist. Er zijn 
voor opdrachtleiders en (sector)managers in elk geval vier vaardigheden en eigenschappen 
vereist. 
 
1.1 Specialistische deskundigheid 

De specialistische deskundigheid blijkt uit hun opleiding en diploma's en/of het 
lidmaatschap van een relevante beroepsorganisatie. 

 
1.2 Kennis van de organisatiekunde 

Het beschikken over een gedegen kennis van de organisatieleer en praktijkervaring in 
de individuele vakbeoefening. Deze kennis en ervaring kunnen onder andere blijken 
uit het lidmaatschap van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en uit 
opleidingen, ervaringsgegevens en vervulde functies. 

 
1.3 Adviseurseigenschappen 

Het beschikken over adviseurseigenschappen blijkt uit een succesvolle praktijk als 
organisatieadviseur, al dan niet binnen een organisatieadviesbureau. De ROA 
behoudt zich het recht voor om te beoordelen of opdrachtleiders, respectievelijk 
sectormanagers aan deze eisen voldoen. 

 
1.4 Veranderkundige expertise 

Het beschikken over aantoonbare veranderkundige methodieken, zodat het 
veranderkundige proces optimaal begeleid kan worden. 

 

2. Waarborgen integriteit en onafhankelijkheid 
Het bureau moet in staat zijn om gedurende de gehele adviesrelatie met de cliënt een 
onafhankelijke en onpartijdige positie in te nemen. 
Het volgende onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van de onafhankelijkheid: 
 
2.1 Integriteit  

Integriteit is een kernwaarde waarop de ROA-leden ten aanzien van hun handelen 
kunnen worden aangesproken. Het ROA-lid handelt integer als hij zich houdt aan de 
aan de adviesrelatie verbonden geschreven en ongeschreven normen en wanneer hij 
geen oneigenlijk gebruik maakt van zijn bevoegdheden of positie. Het ROA-lid dient 
zich voor zijn doen en laten bij het aangaan en uitvoeren van opdrachten te kunnen 
verantwoorden. 

 
2.2 Professionele onafhankelijkheid 

Het ROA-lid in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer houdt zoveel afstand tot zijn 
opdracht en zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn (des)kundigheid 
onbelemmerd kan aanwenden. Het ROA-lid aanvaardt geen opdracht en beëindigt 
een lopende opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming om welke reden dan ook 
tijdens de opdracht niet mogelijk is.  

 
2.3 Relationele onafhankelijkheid 

Het ROA-lid in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer vermijdt zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk iedere (schijn van) belangenverstrengeling. Het ROA-lid is bij het waarborgen 
van de relationele onafhankelijkheid, dat wil zeggen de (perceptie van) 
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onafhankelijkheid op basis van feitelijke relaties (materieel of immaterieel), loyaal aan 
zijn opdrachtgever en de concrete tussen ROA-lid en opdrachtgever overeengekomen 
doelen van de opdrachtuitvoering. Openheid en transparantie geven in deze 
duidelijkheid over de mate van relationele onafhankelijkheid. 
 
Het ROA-lid in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer vermijdt dat in de opdracht 
andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen. Wanneer dit niet 
mogelijk is, zal hij dit aan de opdrachtgever voorleggen en de opdracht neerleggen, 
tenzij de opdrachtgever voortzetting van de opdracht wenst. 

   
 De relationele onafhankelijkheid is onder te verdelen in: 
 
 2.3.1 Onafhankelijkheid van de opdrachtgever 

Ieder ROA-lid dient een opdrachtenpakket te hebben dat verspreid is over 
een voldoende aantal opdrachtgevers. Dit impliceert dat het wegvallen van 
één opdrachtgever geen ernstige bedreiging mag vormen voor de 
economische continuïteit van het organisatieadviesbureau. 

  
2.3.2 Financiële onafhankelijkheid 

– Een ROA-lid mag geen financieel belang hebben bij de producten van 
derden, over de aanschaf of toepassing waarvan het de cliënt 
adviseert. 

– Een ROA-lid kan wel de toepassing van eigen producten adviseren of 
het verdere gebruik van eigen diensten of die van een gelieerde 
organisatie, indien het belang van een goede opdrachtuitvoering dit 
vereist. 

 
 2.3.3 Economische zelfstandigheid 

Het ROA-lid oefent zijn praktijk uit voor eigen rekening en risico. Het 
streeft daarbij naar een zelfstandig voortbestaan, tot uiting komend in een 
zodanige bedrijfseconomische structuur dat de continuïteit van het ROA-lid 
is gewaarborgd. 

 
2.3.4 Onafhankelijkheid van andere eigenaars/machthebbers 

Voor zover derden (mede-)eigenaar van het organisatieadviesbureau zijn 
of anderszins zeggenschap of invloed hebben, dient dit op het 
adviesproces geen invloed te hebben. 

 
 

3. Waarborgen professionele dienstverlening 
De ROA streeft ernaar de advisering door de aangesloten organisatieadviesbureaus op een 
verantwoorde en continue wijze te doen geschieden. Om toegelaten te worden en om lid te 
blijven dienen organisatieadviesbureaus derhalve te voldoen aan de volgende eisen met 
betrekking tot een professionele dienstverlening: 
 
3.1 Onderschrijven en toepassen van professionele standaarden/codes/gedragsregels 

Het organisatieadviesbureau dient te verklaren zich in zijn organisatieadviespraktijk te 
houden aan hetgeen in de Statuten, Reglementen en Gedragscode van de ROA is 
vastgelegd. 
 
Indien een organisatieadviesbureau lid wordt of is van de ROA, dienen al zijn 
activiteiten op het gebied van organisatieadvies aan de door de ROA gestelde normen 
te voldoen. 
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3.2 Continuïteit 
Het organisatieadviesbureau dient aan te tonen in de vijf jaar voorafgaand aan de 
aanmelding, op de voor ROA-leden voorgeschreven wijze zijn 
organisatieadviespraktijk te hebben uitgeoefend en daarmee in de markt een goede 
reputatie te hebben opgebouwd. 

 
3.3 Eisen inzake de aard van het adviespakket 

Het organisatieadviesbureau dient de organisatieproblematiek integraal te kunnen 
overzien (zie 1.1 – 1.4 van de toelatingscriteria). Organisatieadviesbureaus die op één 
of een aantal deelterrein(en) zijn gespecialiseerd, dienen ervan blijk te geven dat zij in 
samenwerking met anderen de mogelijkheid kunnen scheppen voor een integrale 
benadering. 
Van specialisatie op bepaalde onderwerpen of op bepaalde cliëntengroepen moet het 
organisatieadviesbureau blijk geven in zijn voorlichtingsmateriaal en in de ROA-
voorlichtingspublicaties. 

 

4. Omvangcriterium 
Een ROA-bureau dient in beginsel te bestaan uit minimaal vijf organisatieadviseurs die voor 
gezamenlijke bureaurekening hun organisatieadviespraktijk uitoefenen. Deze adviseurs 
dienen duurzaam elk (nagenoeg) fulltime in het bureau werkzaam te zijn en gezamenlijk ten 
minste 25 jaar ervaring in het organisatieadvieswerk te hebben. 
 
Wanneer een associé in het voorgaande jaar voor 75% of meer van zijn of haar tijd en 
professionele inzetbaarheid actief is voor een bureau, dan dient hij of zij als volwaardig 
professional te worden meegeteld voor het ROA-lidmaatschap en het vaststellen van de 
contributie. 
 

5. Kwaliteit 
Het kwalitatieve niveau van de uitvoering van opdrachten dient bij toelating en voorts voor de 
gehele duur van het lidmaatschap aan de normen zoals gesteld in deze toelatingscriteria en 
de Gedragsregels voor organisatieadviesbureaus aangesloten bij de ROA te voldoen.  
 

6. Fusies en splitsingen 
Bij fusies, overnemingen en veranderingen in de juridische structuur wordt door de ROA 
steeds opnieuw getoetst of het ROA-lidmaatschap op grond van de toelatingscriteria kan 
worden voortgezet voor het aldus ontstane organisatieadviesbureau. 
 
In geval van splitsing of afscheiding van meer dan een derde deel van het totaal aantal 
adviseurs vervalt het ROA-lidmaatschap voor het overgebleven gedeelte dat onder de oude 
naam blijft voortbestaan, indien het overgebleven organisatieadviesbureau minder dan vijf 
(nagenoeg) fulltime organisatieadviseurs omvat en/of niet meer wordt voldaan aan de 
andere toelatingscriteria. 
 
Elk door splitsing of afscheiding ontstaan organisatieadviesbureau dient het ROA-
lidmaatschap opnieuw aan te vragen. 

 

7. Bijdrage aan ROA 
Het organisatieadviesbureau moet bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de 
ROA. 
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IV COMMISSIE VAN TOELATING 
 
De beoordeling van organisatieadviesbureaus bij toelating geschiedt door de Commissie van 
Toelating van de ROA. 
 
1. De Commissie van Toelating is samengesteld uit een voorzitter en ten minste drie leden. 
2. De voorzitter en de leden van de Commissie van Toelating, die allen verbonden zijn aan een 

ROA-bureau, worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering 
van de ROA benoemd. 

3. De portefeuillehouder Toetsing en Toelating van het bestuur is lid van de Commissie van 
Toelating; hij neemt geen deel aan het feitelijke toelatingsonderzoek. 

4. De leden van de Commissie van Toelating worden voor drie jaar benoemd en zijn een keer 
voor eenzelfde periode opnieuw benoembaar.  

5. De leden van de Commissie van Toelating kiezen uit hun midden een plaatsvervangend 
voorzitter. 

6. Aan de Commissie van Toelating is toegevoegd een ambtelijk secretaris ter ondersteuning; 
deze bereidt het toelatingsonderzoek secretarieel voor en kan op verzoek van de Commissie 
deelnemen aan het toelatingsonderzoek.  

7. De Commissie van Toelating stelt zelf een rooster van aftreden vast. 
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V ONDERZOEKSPROCEDURE BIJ TOELATING 
 
1. Aanmelding en procedure 

1.1 Aspirant-leden (waaronder ook begrepen aspirant-leden die kiezen voor het 
oriënterend lidmaatschap) melden zich aan bij het secretariaat. 
 

1.2 Aspirant-leden dienen een intentieverklaring te tekenen, zulks ter beoordeling van de 
Commissie van Toelating of het aspirant-lid voldoet aan de ‘harde criteria’. Deze 
‘harde criteria’ zijn: 
a. ISO-gecertificeerd of gelijkwaardig (niet van toepassing voor oriënterende leden); 
b. omvang van vijf FTE organisatieadviseurs (gemotiveerde uitzonderingen hierop 

zijn mogelijk) met gezamenlijk ten minste 25 jaar ervaring; 
c. het organisatieadviesbureau bestaat ten minste vijf jaar. 
Na ondertekening worden aspirant-leden doorverwezen naar de Commissie van 
Toelating. 
 

1.3 Aspirant-leden worden verzocht een vragenlijst in te vullen en officiële dan wel 
relevante stukken te overleggen. Het betreft vragen over en bewijzen van: 
a. onafhankelijkheid en zelfstandigheid 

– professioneel 
- ten aanzien van opdrachtgevers 
– financieel 
– economisch 
– van andere eigenaren/machthebbers; 

b. aantoonbare professionele en veranderkundige deskundigheid; 
c. het aantal bij het organisatieadviesbureau werkzame organisatieadviseurs met 

hun namen, achtergrond en data van indiensttreding; namen en curricula vitae 
van partners, firmanten en associés of daaraan gelijkgestelden; 

d. de in de afgelopen vijf jaar behaalde omzet in organisatieadviezen en de 
toekomstverwachting daarvan; 

e. het kwaliteitshandboek dat het organisatieadviesbureau gebruikt voor ISO-
certificering of gelijkwaardig. 
 

1.4 De ingevulde vragenlijst wordt besproken door de Commissie van Toelating. 
 

1.5 De Commissie van Toelating kiest uit haar midden twee leden (Commissie van 
Toetsing) die een oriënterend gesprek voeren met het aspirant-lid. Daarnaast stelt de 
Commissie van Toelating het bestuur op de hoogte van de aanvraag tot toelating. 
 

1.6 Er vindt een oriënterend gesprek plaats tussen de Commissie van Toetsing en het 
aspirant-lid. 
 

1.7 De Commissie van Toetsing rapporteert haar bevindingen aan de Commissie van 
Toelating. 
 

1.8 De Commissie van Toelating brengt advies uit aan het bestuur. 
 
1.9 Het bestuur besluit het aspirant-lid wel/niet voor te stellen als kandidaat voor 

toetreding. 
 

1.10 Het bestuur informeert de leden ten minste vier weken voor toelating schriftelijk over 
het voornemen een kandidaat toe te laten als volwaardig lid, dan wel als oriënterend 
lid. De leden hebben de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken. 
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1.11 Het bestuur maakt de toelating wel/niet definitief en stelt de kandidaat op de hoogte. 
 
 

2. Geheimhouding 
De Commissie van Toelating benoemt een ambtelijk secretaris die geen medewerker van 
een ROA-lid mag zijn. Hij beheert het archief van de Commissie van Toelating en van de 
Commissie van Toetsing. Dit archief en de correspondentie van de Commissies van 
Toelating en Toetsing mogen niet worden beheerd door of binnen een ROA-bureau. 
Het archief is uitsluitend toegankelijk voor de voorzitter van de Commissie van Toelating plus 
één lid, of voor ten minste twee leden tegelijkertijd. 
Voorzitter, leden en secretaris van de Commissies van Toelating en Toetsing zijn gehouden 
tot geheimhouding van alle bijzonderheden betreffende de beoordeelde 
organisatieadviesbureaus waarvan zij bij het toelatingsonderzoek kennis nemen. 
 
Zij zijn tevens gehouden na afronden van het toelatingsonderzoek de zich in hun bezit 
bevindende informatie over de beoordeelde organisatieadviesbureaus te vernietigen. 
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3. Aandachtspunten in de toelatingsprocedure van de ROA 
Aspirant-leden worden gevraagd de eigen situatie en standpunten ten aanzien van 
onderstaande aandachtspunten te beschrijven en met behulp van officiële dan wel relevante 
documenten te ondersteunen. 
 
1. Het organisatieadviesbureau 

1.1 Geschiedenis 
1.2 Samenwerkingsverbanden 

1.2.1 Samenwerking 
1.2.2 Financiële structuur 

1.3 Onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
1.3.1 Professionele onafhankelijkheid 
1.3.2 Onafhankelijkheid van opdrachtgevers 
1.3.3 Financiële onafhankelijkheid 
1.3.4 Economische onafhankelijkheid 
1.3.5 Onafhankelijkheid van andere eigenaren/machthebbers. 

 
2. De adviesorganisatie 

2.1 Bemensing 
2.1.1 Bemensing (namen en data van indiensttreding) 
2.1.2 Selectie en aanstelling van organisatieadviseurs 
2.1.3 Specialistische deskundigheid 
2.1.4 Opleiding, training en ervaringsopbouw 

2.2 Besluitvormingsstructuren 
2.2.1 Beleidsvorming 
2.2.2 Beslissingsbevoegdheid 
2.2.3 Opdrachtleiding 

2.3 Innovatiestructuur. 
 

3. Kwaliteitszorg 
3.1 Het kwaliteitshandboek. 

 
4. Financieel beheer 

4.1 Omzet organisatieadviezen in de afgelopen vijf jaar en toekomstverwachting 
daarvan 

4.2 Beleid ter zake van kosten, bezetting, tarieven en declaraties 
4.2.1 Kostenverantwoordelijkheid, inclusief kostentoerekening 
4.2.2 Tariefstelling en declaratie van honorarium 

4.3 Tijd- en kostenverantwoording 
4.3.1 Tijdverantwoording 
4.3.2 Kostenverantwoording en -toerekening 

4.4 Declaratie van honorarium 
4.4.1 Declaratievaststelling. 

 
5. Organisatiekundig en professioneel deskundig 

5.1 Specialistische deskundigheid 
5.2 Kennis van de organisatiekunde 
5.3 Veranderkundige expertise 
5.4 Adviseurseigenschappen 
5.5 Onderschrijven en toepassen 

statuten/reglementen/standaarden/codes/gedragsregels 
5.6 Eisen inzake de aard van het adviespakket. 

 
6. Motivatie om lid te willen zijn van de ROA. 


