
 
Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector 
 
Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten  
 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van het provinciehuis Zuid-Holland 
ontvingen dinsdag 19 juni zo’n veertig secretaresses van de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Brabant als eersten een Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel. De dames en enkele 
heer grepen afgelopen maanden hun kans in de pilot Erkennen Verworven Competenties. 
Op het einde van de pilot ligt er voor de sector de handleiding ‘EVC, aan de slag ermee’. 
 
Zelfs de kersverse provinciesecretaris José Hilgersom van provincie Zuid-Holland kwam aan 
het einde van de bijeenkomst de secretaresses feliciteren. “Een EVC-certificaat is even nuttig 
als een diploma, misschien zelfs nuttiger. Het is voor elke leidinggevende binnen de 
organisatie en voor andere werkgevers een heel erg inzichtelijk document dat aangeeft wat 
je kan. Daarmee is een Ervaringscertificaat evenveel waard als een diploma”, aldus 
Hilgersom. “Jullie hebben er hard voor gewerkt. Nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd.” 
De felicitaties van Hilgersom stonden vooraf niet op het feestelijke programma waarop A+O 
fonds Provincies, IPO/IWV en de beide provincies de deelnemende secretaresses 
trakteerden. Zo’n vijfendertig secretaresses van de provincies Zuid-Holland Noord-Brabant, 
kregen op deze middag als eersten hun Ervaringscertificaat of een Ervaringsprofiel. 

 
 
Foto 
De afgelopen maanden hadden de dames en enkele heer hard gewerkt om binnen de pilot 
Erkennen Verworven Competenties hun eigen werkervaring en kwaliteiten in een portfolio 
in kaart te brengen. Dat betekende werkervaring beschrijven, bewijzen verzamelen en 360-
graden feedback organiseren om daarover vervolgens het gesprek aan te gaan met een 
assessor.  
Het verlossende woord kwam uiteindelijk van Raymond Steenkamp van het bureau 
Libereaux dat de EVC-trajecten begeleidde. Steenkamp: “Het certificaat is een foto van jullie 
huidige werkervaring. Het was spannend en sommigen van jullie moesten op zolder naar 
oude diploma’s zoeken. Het moest allemaal onder tijdsdruk binnen de pilot gebeuren. Maar 
iedereen is succesvol geweest.” Daarop nodigde hij de deelnemers uit hun certificaat en 
bloemen in ontvangst te komen nemen.  



 
 
Veel bereikt 
De middag was het hoogtepunt en tegelijk het einde van de pilot Erkennen Verworven 
Competenties van het A&O fonds Provincies en IPO/IWV. Maar wat aanvankelijk begon als 
een zoektocht naar ‘EVC, wat kun je ermee?’ heeft een 
klein jaar later geleid tot de handleiding ‘EVC, aan de 
slag ermee’, vertelde Peter Smits, manager A&O fonds 
Provincies. Smits: “Het kostte moeite in de 
aanvangsfase. Maar vanaf het moment dat de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant mee gingen 
doen, kreeg de pilot eind 2011 echt ‘swung’. De 
betrokkenheid van Thijs Kouwenberg (Zuid-Holland) en 
Karin van de Wetering (Noord-Brabant) was onmisbaar 
en de dank is groot. Er is meer, veel meer bereikt dan 
verwacht. Een groot aantal secretaresses krijgt vanmiddag een certificaat en op basis van de 
alle ervaringen kunnen we de sector een handleiding EVC presenteren.”  
 
Medewerkers met ambitie 
Felicitaties voor het behaalde resultaat waren er ook van Diny Koreman, hoofd van de 
afdeling Personeel, Processen en Organisatie van provincie Zuid-
Holland. Koreman was trots op de deelnemers, zei ze. “EVC was voor 
jullie onbekend. Maar jullie hebben de stoute schoenen 
aangetrokken om het traject in te gaan. Dan rijzen vragen als: 
waarom doe je dat en waarom ondersteunen we dat als werkgever? 
Ze gaf zelf meteen het antwoord. “Het is erkenning, geeft 



zelfvertrouwen en vergroot je flexibiliteit. Want door met het traject aan de slag te gaan zie 
je ineens wat je allemaal kan en ontdek je dat je meer in huis hebt dan je misschien dacht.”    
Dat is zeker in deze tijd van snelle ontwikkelingen erg belangrijk, schetste Koreman. Ook de 
organisatie verandert, toonde zij in een film over het programma ‘Focus met ambitie’  van de 
provincie. Zuid-Holland focust met het programma op een kleinere organisatie waarin met 
medewerkers resultaatgerichte afspraken worden gemaakt op basis van vertrouwen vooraf 
en verantwoording achteraf. Zuid-Holland gaat voor FIT: Flexibel Inzetten Talenten. 
Koreman: “Flexibele medewerkers doen hun eigen projectleiding en bouwen aan hun eigen 
loopbaan. Jullie zijn een voorbeeld van hoe je de organisatie voor jezelf kunt gebruiken en 
met hulpmiddelen zoals het EVC je loopbaan in eigen hand kunt nemen. Jullie zijn 
medewerkers met ambitie in het programma Focus met Ambitie”, aldus het hoofd PPO. 

 
‘Chapeau’ 
Haar collega Edith van Nispen, hoofd P&O van provincie Noord-Brabant, rolde symbolisch de 
rode loper uit voor de secretaresses. “Ere wie ere toekomt”, zei ze. Ook Van Nispen 
benadrukte dat inzetbaarheid meer dan ooit een thema wordt. De organisatie investeert dan 
ook daarin. “Maar jullie zijn zelf aan zet geweest om wie je bent in beeld te brengen. Dat 
vind ik nog meer waard dan wat de organisatie investeert”, aldus Van Nispen. 
Met het EVC-traject waren de secretaresses bezig gegaan met 
kwaliteiten (her)erkennen en verantwoordelijkheid  nemen, stelde 
Van Nispen. Dat leverde volgens haar veel op: “Het geeft inzicht in 
jezelf, inzicht in je werk, vergroting van je marktwaarde, de 
mogelijkheid om te spelen met talenten, de mogelijkheid voor 
aanvullende scholing en nieuwe loopbaanstappen. En wat je ook 
doet”, zo voegde ze eraan toe, “niemand neemt jullie dit meer af. 
Chapeau. Daarom gaat voor jullie de rode loper uit”, eindigde Van 
Nispen met plaatsvervangende trots.  
 
Handleiding 
Na twee workshoprondes volgde de feestelijke uitreiking van de Ervaringscertificaten en 
Ervaringsprofielen. Daarmee was de middag nog niet ten einde. Want de hele sector 
provincies profiteert van de pilot via de EVC-handleiding ‘EVC, aan de slag ermee’. Met de 
overhandiging aan projectleider Pauline de Jong werd de handleiding aan de hele sector 
gepresenteerd. De Jong: “EVC is nuttig voor medewerkers, maar het is ook voor alle 
provincies nuttig. In de cao is afgesproken dat provincies hier mee aan de slag gaan.”  
De handleiding beschrijft wie voor EVC-trajecten in aanmerking komen en waarom, het nut 
voor de medewerker en organisatie, de inzet die gevraagd wordt,een aantal praktische 
zaken die erbij komen kijken en de randvoorwaarden bij het starten EVC-trajecten.  



 
 
Beauty-cheque 
Het A&O fonds Provincies droeg aan elk EVC-traject binnen de pilot 100 euro bij. Met de 
A&O EVC Beauty-cheque  werd de prestaties van de deelnemers nogmaals onderstreept. 
Bureauhoofd Thijs Kouwenberg die binnen de provincie Zuid-Holland leiding geeft aan 45 
secretaresses en mede de pilot trok, reikte als ‘chef prijzen van de provincie’ de prijs uit. De 
gelukkige prijswinnares, die door loting werd bepaald,  kan een keer lekker ontspannen gaan 
genieten na zoveel gedane arbeid.  
  
 
 

 
  



   
 

EVC, sociale media en topwijven  
 
Binnen de feestelijke middag stonden drie workshops op het programma. De aanwezigen 
konden in twee rondes kiezen tussen een workshop over EVC, sociale media en topwijven. 
 
Marloes Smit van Powered by la Vita ging in haar workshop in op het gebruik en de 
mogelijkheden van verschillende sociale media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Juist 
het profiel op LinkedIn was volgens haar een  geschikt medium om (toekomstige) 
werkgevers te laten zien wat je waard bent. En het Ervaringscertificaat of Ervaringsprofiel 
helpt daarbij, hield ze voor. “Het is een landelijk erkend document. Soms is het lastig om te 
vertellen waar je goed in bent. Het EVC/EVP helpt om dat te vertellen”, aldus Smit. “Via 
social media is een grote groep bereiken. Word u eigen ambassadeur”, gaf Smit de 
secretaresses als boodschap mee. 
 
Diana Verbeek, auteur van het boek Topwijven, gaf in haar workshop handvatten om te 
geloven in eigen kracht. Haar positieve boek gaat over krachtige vrouwen. Verbeek: “Een 
topwijf is een krachtig mens. Ze staat als een huis en staat ook ergens voor.” Lef, 
zelfvertrouwen en durven uitspreken zijn volgens haar enkele terugkerende ingrediënten. 
Geloven in eigen kracht, begint volgens haar met het formuleren van een positieve focus, 
ambitie. “Zoek vervolgens mensen die jou daarin 
steunen. Vermijd zeker in het begin argumenten waarom 
het toch niet lukt. Veranker je ambitie stevig. En dan 
gewoon doen. Dan ga je als een speer en kom je 
onderweg nog genoeg dingen tegen.” 
 
Raymond Steenkamp van Libereaux schetste in zijn 
workshop de doelstelling van EVC, plaatste het  
instrument in het kader van strategisch personeelsbeleid 
en ging uitgebreid in op de voorwaarden en condities waaronder EVC succesvol ingevoerd 
kan worden. De workshop werd dan ook naast geïnteresseerden voornamelijk bezocht door 
managers en loopbaanadviseurs. 
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