
Medezeggenschap verzilveren            
 

 

Recent verscheen het stappenplan ‘Medezeggenschap 
verzilveren’. Daarin staat in een helder overzicht beschreven 
welke stappen de ondernemingsraad kan nemen voor  het 
ontwikkelen en inzichtelijk maken en uiteindelijk waarderen van 
die competenties die nodig zijn voor  goed  OR werk. Via een 
gestructureerd, helder en praktisch plan kan elke OR nu komen 
tot EVC (Erkenning Verworven Competenties). De eerste 
ervaringen leren dat organisatie en individuele OR-leden baat 
hebben bij het in kaart brengen van de meerwaarde aan 
medezeggenschap. 
DOEL: OR WERK AANTREKKELIJKER MAKEN .VOOR DE 
LEDEN EN DE ORGANISATIE. 

 
 
 
Op 3 maart jl. is in Utrecht het Congres EVC/OVC en medezeggenschap 2.0 voor or-leden, 
p&o-adviseurs en leidinggevenden van provincies gehouden. De opkomst was zeer hoog, 
bijna 50 deelnemers. De deelnemers waren met name afkomstig uit ondernemingsraden en 
een enkele p&o-adviseur. Jaap Doeven, lid van het algemeen bestuur A&O Provincies en 
portefeuillehouder medezeggenschap, heette de aanwezigen welkom.  
 
 
 
De publicatie ‘Medezeggenschap verzilveren’ werd door de 
manager van A&O Provincies, Peter Smits, overhandigd aan 
de Sjef Janssen, secretaris Werkgeverszaken IPO. 
Aansluitend gaf de heer Janssen een presentatie over de 
waarde van het instrument EVC/OVC in de integrale HRM 
cyclus.  
 

 
Tijdens de workshop ‘Wat is EVC/OVC’ onder 
leiding van Steven van Slagteren (GITP) werd 
uitgebreid ingegaan op alle ins and outs van het 
instrument. De Groningse OR leden die 
meegedaan hadden met de pilot fungeerde 
hierbij als ervaringsdeskundigen. Er werd vooral 
gekeken hoe provincies het instrument 
EVC/OVC zouden kunnen inzetten en hoe er 
mee aan de slag te gaan. 
 De heer Beumer van het AHOLD concern, 
vertelde aansluitend over zijn ervaringen als 
voormalig Voorzitter ondernemingsraad bij 

AHOLD. Hierna werd onder leiding van Walter Gouw directeur MZ services, vooral naar de 
toekomst gekeken, hoe zou in 2015 de provincie eruit kunnen zien en welke rol vervullen de 
ondernemingsraad daarin.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
Uit handen van de dagvoorzitter Jaap Doeven, 
ontvingen alle ondernemingsraden een kennis 
check, aangeboden door A&O Provincies. De 
check heeft een waarde voor 1 dagdeel extern 
advies bij het opzetten en invoeren van het 
instrument EVC/OVC. 
 
 
 
 
 
 

 
De dag werd afgesloten met een forumdiscussie onder 
leiding van de heer Doeven. Deelnemers aan het congres 
konden vragen stellen aan de sprekers Sjef Janssen van 
IPO Werkgevers zaken, Ruud Beumer van Ahold, Walter 
Gouw van MZ services en Steven van Slagteren van 
GITP. Het congres werd afgesloten met  
een borrel waarbij gelegenheid was om te netwerken.  
 
 
Wilt u meer weten over Medezeggenschap verzilveren?  
Neem gerust contact op met Peter Smits, manager A&O 
Provincies 06-53 55 52 15.  

 


