
Een breder loopbaanperspectief  
én een betere OR

Als OR-lid je competenties gericht ontwikkelen 
en zelfs verzilveren? En een gewaardeerde 
gesprekspartner worden? Dat kan met het 
stappenplan Medezeggenschap verzilveren,  
OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven 
competenties. Daarin staat precies welke stappen 
een ondernemingsraad kan nemen voor het 
ontwikkelen, inzichtelijk maken en uiteindelijk 
waarderen van die competenties die nodig zijn  
voor goed OR-werk. Het praktische instrument  
is onderdeel van het project ‘EVC/OVC’. Doel:  
OR-werk aantrekkelijker maken. Voor de leden  
én de organisatie.



Elk OR-lid heeft competenties. Maar hoe maak je die inzichtelijk? En welke competenties wil je verder ontwikkelen? 
Belangrijker; hoe zet je die competenties in voor je eigen loopbaan? En voor een betere OR? Het stappenplan geeft 
antwoord op deze vragen. Het instrument biedt een gestructureerd, helder en praktisch plan voor elke OR om - uitein-
delijk - te komen tot een EVC (Erkenning Verworven Competenties) of een OVC (door Ondernemingsraad Verworven 
Competenties). 

Het mes snijdt aan twee kanten
Het mes snijdt aan twee kanten: OR-leden krijgen de kans zichzelf verder te ontwikkelen en hun loopbaan te verbreden.  
De gemeentelijke of provinciale organisatie profiteert van een gekwalificeerde OR. Een OR die ook als volwaardig  
gesprekspartner van het bestuur kan optreden. Het OR-lidmaatschap is zo niet langer een ‘bijbaan’ of een  
‘belemmering’ in de carrière, maar draagt juist bij aan individuele loopbaanontwikkeling én een betere organisatie. 

Resultaat: EVC/OVC
Het project kan resulteren in een EVC-procedure of OVC-procedure. 

Met EVC kan een OR-lid zijn of haar kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een ervarings-
certificaat. Met dit certificaat kun je bijvoorbeeld vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van een studie; elk 
opleidingsinstituut in Nederland erkent een EVC. 

Een OVC erkent de competenties die een individueel OR-lid in zijn of haar OR-lidmaatschap heeft ontwikkeld. Een OVC 
richt zich dus puur op competenties die voor het OR-werk relevant zijn. Hoewel een OVC niet tot vrijstellingen leidt bij 
scholing, kun je deze (gecertificeerde) competenties wel inzetten ten gunste van je loopbaan. 

Voordelen
Elk OR-lid ontwikkelt tijdens de zittingsperiode competenties. Het bijzondere van dit traject is dat die ontwikkeling nu 
zeer gestructureerd plaatsvindt. En dat een lid zijn in de OR verworven competenties, maar ook andere competenties, 
kan verzilveren met een EVC en/of een OVC. Zo kunnen OR-leden de capaciteiten die ze voor de OR ontwikkelen, nu 
ook voor hun eigen loopbaan benutten. 
OR-leden worden hier beter van, maar ook de ondernemingsraad als geheel profiteert. De kwaliteit van de medezeggen-
schap in een gemeente of provincie neemt toe. Dat is uiteindelijk in het belang van de hele organisatie. Deelnemende 
ondernemingsraden kunnen nu beter op strategisch niveau meedenken en als volwaardig gesprekspartner van het 
bestuur fungeren, zo blijkt uit de pilots.

Voorwaarden voor succes
De pilottrajecten in de betrokken gemeenten en 
provincie zijn een succes. Wel zijn er voorwaarden 
nodig om dit traject tot een goed einde te 
brengen. Zoals een flinke dosis enthousiasme 
en gedrevenheid. Het traject kost een OR weinig 
tijd, ongeveer vier dagdelen. OR-leden moeten 
wel bereid zijn om ook buiten de OR te blijven 
werken aan hun competenties, bijvoorbeeld tijdens 
het reguliere werk. Voldoende draagvlak in de 
OR is ook een voorwaarde voor succes: het hele 
team moet er beter van worden. En: meedoen is 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Toewijding van 
de bestuurder en P&O is ook van belang; voor het 
beschikbaar stellen van tijd en opleidingsgeld. 
OR-leden zullen verder open en eerlijk naar zichzelf 
en hun collega’s moeten kunnen kijken. Zelfreflectie 
is dus een must. Tot slot is het belangrijk om vlot 
en voortvarend te starten, en vooral te focussen 
op de competentieontwikkeling van de individuele 
OR-leden. Juist zo ontstaat een krachtige OR, die 
van alle markten thuis is!



Het erkennen en waarderen van het OR-werk stond al op onze agenda

Tjeert Renkema, voorzitter OR 
provincie Groningen

InTERVIEws

Een van de problemen waarmee de OR vaak wordt geconfronteerd is het vinden van voldoende gemotiveerde en 
bekwame leden. De oorzaak ligt ondermeer in het onvoldoende waarderen en erkennen van het OR-werk. Ook onbe-
kendheid met door de OR bereikte resultaten en het ontbreken van daadwerkelijke steun van het management speelt 
daarin een rol. Het eigen werk, de eigen ambities, een goede relatie met je leidinggevende en je naaste collega’s gaan 
voor. Want OR-werk is geen werk! En werkdruk, druk, druk, druk…

In de pilot van het EVC/OVC-traject zagen we een geweldige kans om participatie in de OR aantrekkelijker te maken  
en om de OR binnen de organisatie op de kaart te zetten. 
Met een 0-meting en eindmeting kan goed in beeld worden gebracht wat je als OR-lid hebt geleerd, anders gezegd 
welke competenties je hebt ontwikkeld.

Een sterk punt tijdens de pilot was, dat we de onvoorwaardelijke steun kregen van onze bestuurder en de afdeling 
PO. Dat geeft in ieder geval voldoende garantie voor het gebruik van de resultaten van het project EVC/OVC in de 
jaargesprekken. Persoonlijk raad ik al langer OR-leden aan om over de inzet voor de OR afspraken te maken in het IWP. 

Een ander voordeel van het EVC/OVC-traject is dat duidelijker is geworden wat je van een OR-lid mag verwachten.  
Niet dat we nu direct sollicitatiegesprekken gaan voeren met nieuwe kandidaten. Dat is nog een brug te ver. 

We zien alleen maar voordelen van EVC

Henk-Jan Bolding, directeur-secretaris 
provincie Groningen

“Toen we hoorden over de pilot voor het in kaart brengen en erkennen van competenties van ondernemingsraads-leden, 
waren we allemaal meteen enthousiast. En terecht. Een jaar na dato zien we alleen maar voordelen van het project.”

“Eigenlijk zouden alle provincies baat hebben bij een EVC/OVC-project. Wij hebben dat in ieder geval. Vooral van EVC. 
Dat instrument geeft inzicht in de competenties die iemand in de ondernemingsraad gebruikt en ontwikkelt. In verschil-
lende taken als plannen, organiseren en handelen. Als voorzitter, secretaris of ‘gewoon’ OR-lid. In de pilot zijn voor die 
verschillende functies ook competentieprofielen opgesteld. De gehele OR functioneert daardoor beter.  
Het erkennen van vaardigheden in een EVC-traject, met bijvoorbeeld diploma’s op mbo-, hbo en academisch niveau, 
maakt medezeggenschap bovendien aantrekkelijker. En de inzetbaarheid van medewerkers wordt groter. De organisa-
tie profiteert zo ook van het project.”

Direct bruikbaar
“De OR-leden gebruiken de te ontwikkelen competenties binnen onze provincie voor hun individueel werkplan (IWP). 
Vaardigheden die ze in de OR ontwikkelen, zijn dan direct bruikbaar voor de loopbaan. Competenties zijn steeds 
belangrijker in personeelsbeleid. Het project heeft ons daarom geïnspireerd om EVC organisatiebreed in te zetten. 
Straks verzamelen alle medewerkers hun erkende vaardigheden in een IWP, om waar nodig competenties gericht aan 
te vullen. Het EVC-systeem sluit op die manier aan op het competentiemanagement en de interne bedrijfsvoering.”

“Ik hoop vooral dat onze pilot andere provincies stimuleert ook met EVC aan de slag te gaan. En dat ze onze ervaringen 
daarbij meenemen. Namelijk: dat niet alleen ondernemingsraadsleden baat hebben bij EVC. Uiteindelijk wordt de hele 
organisatie er beter van!”



Onze OR is beter geworden en daar profiteert de hele organisatie van!

“Dit project heeft zijn vruchten nu al afgeworpen. Onze OR is nu een veel volwaardiger gesprekspartner voor de direc-
tie. Het primaire doel was om de individuele OR-leden te helpen met hun loopbaantraject, maar dat leidt automatisch 
tot een betere OR.”

“P&O is hoofdleverancier van stukken naar de OR en ik merk dat de OR ons nu beter begrijpt. Wij stemmen eerder en 
beter met ze af en ze kijken nu ook veel meer naar het organisatiebelang. Daardoor is de kwaliteit en de snelheid van 
de besluitvorming toegenomen.”

Enthousiasme en toewijding
“Een OR moet er unaniem voor gaan, elk individueel lid moet zich committeren. Het is namelijk geen vrijblijvend 
traject; als OR-lid krijg je de kans in jezelf te investeren. Daar moet je tijd voor uittrekken. Een andere randvoorwaarde 
voor het slagen van dit traject is het enthousiasme en de toewijding van de ambtelijk secretaris en algemeen directeur. 
Ook als manager P&O moet je mee willen gaan en het proces ondersteunen. Wat het voor ons in Deventer makkelijker 
maakte, was dat we al een goede personele ‘jaarcyclus’ hebben, waarin we ook competentieontwikkeling stimuleren. 
Daardoor konden we dit traject eenvoudig inbedden en laten aansluiten op de bestaande instrumenten. De pilot heeft 
daarom nauwelijks voor extra belasting gezorgd.” 
“Een organisatie schiet niets op met een ‘vecht-OR’ die overal tegenin gaat. Met een volgzame OR evenmin. Wat je 
wilt, is een partner die het hele speelveld overziet, boven zichzelf uitstijgt en op strategisch niveau meedenkt. Daar 
word je als organisatie beter van. En dat hebben wij bereikt!”

Ton steenhuis, teammanager P&O van de 
gemeente Deventer

Alle inspanningen worden nu beloond

Jeannette Termeulen, uitvoerend projectleider 
namens HRD-adviesbureau GITP

“De pilots zijn absoluut succesvol geweest. Hèt grote voordeel is dat je een OR krijgt die beter aansluit op de 
organisatie. En de OR-leden zien hun inspanningen nu beloond met een persoonlijk ontwikkelplan en eventueel een 
EVC-kwalificatie.”

“Door de pilot weten we nu dat de factor tijd geen knelpunt hoeft te zijn. Per zittingsperiode van een OR ben je gemid-
deld slechts drie à vier dagdelen extra bezig. Daarnaast moet je wel bereid zijn tijd in je eigen ontwikkeling en scholing 
te steken. We hebben ook gezien dat het belangrijk is dat een OR over een gezonde dosis zelfreflectie beschikt. Je 
moet goed kunnen nadenken over de positie die je wilt innemen. Als OR-lid ben je géén beleidsadviseur of notoire 
dwarsligger. Een OR moet kritisch kunnen toetsen. Die zelfreflectie, daar ontbreekt het nog wel eens aan.”

strakke planning
“Stap één is daarom: bepaal samen met je bestuurder welke rol je wilt spelen als OR. Wat is je ambitie? Ook een goed 
projectplan is onmisbaar, direct vanaf de start. Zonder strakke planning verzanden dit soort projecten snel. Je raakt het 
momentum kwijt. Voor een resultaatgerichte aanpak is het ook van belang dat er borging plaatsvindt. Ontwikkel een 
systeem waardoor je als OR voordurend feedback geeft op elkaar en de ontwikkelingen monitort. Het werkt bijvoor-
beeld goed als één OR-lid die rol op zich neemt en regelmatig checkt bij collega’s hoe het staat met hun persoonlijke 
ontwikkelplannen.“

“OR-leden vinden dit vaak lastig, ze zijn niet gewend om elkaar feedback te geven. Toch zie ik dit als een plicht. Je 
bent gekozen als OR-lid, en dat is niet vrijblijvend, je moet verantwoording af kunnen leggen aan je achterban. Een tip: 
maak helder wat de relatie is tussen individuele ontwikkeling en teamontwikkeling. EVC-certificering kan weliswaar 
alleen op individuele basis plaatsvinden, maar moet wél bijdragen aan het beter functioneren van een OR als geheel.”

“En de bestuurder? Uiteraard heb je zijn zegen nodig. Dat is een randvoorwaarde voor succes. Maar de ervaring leert 
dat hij zijn investering dubbel en dwars terugkrijgt. Dit traject maakt medezeggenschap gerichter en dus beter!”

InTERVIEws



1. Oriëntatie: Bewustwording van de inhoud van het proces.

2. Positionering: Visieontwikkeling. Welke positie neemt de OR nu in binnen  
de organisatie? Welke rol wil de OR in de toekomst spelen?

3. Profielen: Opstellen van profielen voor de verschillende rollen binnen de OR.  
Wat zijn de belangrijkste activiteiten en welke competenties horen daarbij?

4. 0-meting: Het competentieniveau bij de start van het traject vastleggen.  
Dat resulteert in een Individueel WerkPlan (IWP) en een team ontwikkelplan (TOP).

5. Portfolio: Tijdens het traject en tijdens het reguliere OR-werk verzamelen de OR-leden 
documenten en andere bewijsstukken die de competentieontwikkeling aantonen.

6. Begeleiding: Op sommige momenten in het traject is begeleiding van derden nodig, 
bijvoorbeeld bij het meten van de competenties.

7. Ontwikkelen: De daadwerkelijke uitvoering van het ontwikkelplan. Scholing kan hier 
deel van uitmaken. Via tussentijdse evaluaties monitort de OR de voortgang.

8. Eindmeting: Aan het eind van de zittingsperiode van de OR wordt met een eindmeting 
het competentieniveau opnieuw vastgesteld en vergeleken met de 0-meting. Dit leidt 
uiteindelijk tot een EVC- of OVC-certificatie. 

In acht stappen naar verzilvering  
van competenties
Het stappenplan is het resultaat van een gezamenlijk pilotproject van het A+O fonds Gemeenten en A&O Provincies. 
Vier gemeenten en één provincie deden hieraan mee. 
Het plan beschrijft de acht stappen die een OR kan nemen om via gerichte, individuele ontwikkeling te komen tot een 
EVC of OVC. De stappen in een notendop: 

Het volledige stappenplan met als titel  
‘Medezeggenschap verzilveren’ 
vindt u op www.aenoprovincies.nl onder 
Medezeggenschap
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