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Oriënterend ROA lidmaatschap 

 

Organisatieadviesbureaus die in de praktijk willen ervaren wat het ROA lidmaatschap voor hun organisatie 

kan betekenen, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om oriënterend lid te worden van de ROA. 

 

Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 
 

 Het oriënterend lidmaatschap van de ROA kan worden aangegaan voor de duur van maximaal 
het lopende kalenderjaar plus het daaropvolgende kalenderjaar.  
 

 Een bureau komt slechts éénmalig in aanmerking voor een oriënterend lidmaatschap. 
 

 Het oriënterend lidmaatschap staat ook open voor bureaus die al ISO-gecertificeerd zijn. 
 

 Voorafgaande aan de toelating als oriënterend lid toetst de Commissie van Toelating of het 
bureau aan alle criteria voor het ROA-lidmaatschap voldoet (toelatingsgesprek), m.u.v. ISO-
certificering. 
 

 Tijdens de gehele looptijd van het oriënterend lidmaatschap geldt een contributie van 50% van 
de reguliere contributie. Het oriënterend lid kan hiermee aan alle activiteiten van de vereniging 
meedoen, valt direct onder de Gedragscode en de Tuchtrechtregeling, maar heeft geen 
stemrecht in de ALV (wel inspreekrecht). 
 

 Bij aanvang van het oriënterend lidmaatschap hoeft het bureau nog niet ISO-gecertificeerd te 
zijn. Het bureau krijgt de mogelijkheid dit binnen de looptijd van het oriënterend lidmaatschap te 
behalen, met ondersteuning vanuit de vereniging. 
 

 Aan het einde van de looptijd van het oriënterend lidmaatschap volgt een (marginale) toetsing 
door de Commissie van Toelating (checklist) of het oriënterend lid voldoet aan alle voorwaarden 
voor het ROA-lidmaatschap, inclusief ISO-certificering. Wanneer aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, wordt het oriënterend lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap van de ROA.  
 

 Voldoet een bureau aan het einde van de looptijd niet aan alle criteria voor het ROA- 
lidmaatschap, dan eindigt ook het oriënterend lidmaatschap.  
 

 Het bestuur van de ROA draagt leden voor het oriënterend lidmaatschap aan. 
 

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op het met secretariaat van de ROA. 

Tel. 0183 – 62 11 53 of roa@cantrijn.nl 


