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Jaarverslag 2012
Inleiding
Vanaf ongeveer 2004 is er duidelijk sprake van professionalisering van het vak van mzopleider. Een aantal opleidingsbureaus voor ondernemingsraden verenigden zich om samen
junior trainers op te leiden, de SOM opleiding. MZ-opleiders hebben een beroepsvereniging
opgericht, de BVMP. De werkgevers hebben zich verenigd in een branche-organisatie, de
BVMZ. Bij de oprichting van beide verenigingen zijn kwaliteitsbewaking en een erkende
opleiding voor MZ-opleiders als doel genoemd.
Werkgroep Register
In 2010 is een competentieprofiel voor mz-opleider geschreven en goedgekeurd door de
ALV’s van BVMP en BVMZ. In 2011 hebben BVMZ en BVMP de werkgroep register
opgericht. De werkgroep bestond uit 2 leden van de BVMZ en 2 leden namens de BVMP en
de beleidsmedewerkers van het GBIO. De opdracht van de werkgroep was om een
registratiesysteem te ontwikkelen, eindtermen voor een basisopleiding vast te stellen en voor
beiden een business case te ontwikkelen. De werkgroep heeft zich door een ervaren
consultant, de heer R. Benneker, laten bijstaan. De business case voor het
registratiesysteem, de bijbehorende website, kwaliteitscriteria, overgangs- en
herregistratieregeling en bestuurlijke organisatie zijn in het najaar van 2011 door de ALV’s
van BVMZ en BVMP goedgekeurd. Op 14 december 2011 is de akte van oprichting van de
Stichting Kwaliteitsregister MZ-opleiders gepasseerd bij de notaris. De kosten verbonden
aan de oprichting zijn gedragen door de BVMP en de BVMZ.
De mensen uit de werkgroep zijn overgegaan in het eerste bestuur van de Stichting,
De samenstelling van het bestuur was in heel 2012:
Voorzitter: Mia Lageschaar (GBIO)
Secretaris: Erik van Triest (BVMZ)
Penningmeester: Wim van Santbrink (BVMP)
Lid en voorzitter accreditatiecommissie: Dick Onvlee (BVMZ)
Lid en voorzitter beoordelingscommissie: Albert van Driel (BVMP)
15 mei 2012, start register
In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur een aantal stappen genomen om het register
onder de aandacht te krijgen. Er is een flyer gemaakt die verspreid is onder alle bekende
mz-bureaus en opleiders. Ook op de ALV’s van BVMP en BVMZ is aandacht voor het
register gevraagd. De secretariaten van beide verenigingen hebben hun leden geattendeerd
op het Register. De overgangsregeling en de inschrijving is 15 mei 2012 ingegaan. De
inschrijvingen kwamen aanvankelijk slecht op gang. Eind september waren er ongeveer 250
aanmeldingen. Oorspronkelijk zou de overgangsregeling tot 31 oktober 2012 lopen. Omdat
het doel was om zoveel mogelijk MZ-opleiders in het register te krijgen is besloten de
overgangsregeling te verlengen tot en met 31 december 2012. Aan het einde van de
overgangsregeling hadden zich ongeveer 530 opleiders voor het register aangemeld.
Het bestuur vindt dit een groot succes.
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Uitgangspunt bij de overgangsregeling was dat de drempels om in te stromen voor
bestaande mz-opleiders laag zou moeten zijn, door het ruimhartig toepassen van de
overgangsregeling, en het meer nadruk leggen op de herregistratie-eisen. De administratieve
afhandeling van alle aanvragen zal lopen tot 15 april 2013. De overgangsregeling vervalt in
2013 en dan zal de (normale) registratieregeling van kracht zijn
Basisopleiding ‘Opleider Medezeggenschap’.
De werkgroep heeft voorgesteld de basisopleiding niet zelf te gaan organiseren, maar voor
5 jaar of 5 opleidingsrondes aan een externe partij te gunnen. Midden 2011 is aan het SIOO,
Universiteit Tilburg, Neyenrode en het AIAS van de Universiteit van Amsterdam gevraagd te
offreren. Het AIAS is gekozen. Zij hebben een in het najaar 2011 een curriculum ontwikkeld
wat door het bestuur van het register is goedgekeurd. De ontwikkelkosten zijn gedragen door
BVMP, BVMZ en het GBIO. De BVMZ-instituten hebben zich verplicht hun instroom van
nieuwe opleiders naar de basisopleiding te sturen. De basisopleiding is januari 2012 voor
het eerst aangeboden. Helaas heeft de opleiding in 2012 niet van start kunnen gaan omdat
er onvoldoende aanmeldingen waren.
Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie heeft als taak het beoordelen van aanvragen, het registreren en
herregistreren van mz-opleiders en het controleren van de kwaliteit van de geregistreerden
via steekproeven.
In samenspraak met het bestuur heeft de beoordelingscommissie de criteria voor de
overgangsregeling nader uitgewerkt. Met het GBIO was afgesproken dat de evaluaties van
Misor en Koos omgerekend konden worden naar oordelen over het functioneren van
individuele trainers (in de ogen van klanten/OR-leden). Voor opleiders met onvoldoende
gegevens in Misor of Koos is afgesproken dat evaluaties van door het GBIO gecertificeerde
bureaus ook ingestuurd konden worden. In samenspraak met bestuur en
accreditatiecommissie heeft de commissie de EVC regeling verder uitgewerkt.
De hoofdmoot van het werk was echter het beoordelen van de aanvragen tot inschrijving. Bij
het aanleveren van de gegevens is met ‘ZonderZorg’ een format afgesproken. Dit heeft goed
gewerkt. Opleiders bleken bij het aanvragen tot inschrijving nogal eens de veronderstelling te
hebben dat gegevens bekend waren bij het register. Dat heeft gemaakt dat regelmatig
aanvullende informatie gevraagd moest worden. De communicatie hierover tussen
‘ZonderZorg’ en opleiders is niet altijd even makkelijk geweest (werd als bureaucratische
ervaren) en heeft soms ook nogal wat tijd genomen. Daarom heeft de afhandeling van een
aantal aanvragen langer geduurd dan bedoeld was.
De samenstelling van de beoordelingscommissie is:
Voorzitter: Albert van Driel
Lid: Rob Kusters (BVMZ)
Lid: Tom Strating (BVMP)
Lid: Karianne Vola (BVMZ)
Lid: Nico Berghuis (BVMP)
De commissie wordt ondersteund door Joshua Geelen van ‘ZonderZorg’.
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Accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie heeft als taak opleidingen, aanbieders van bijscholingen en
deskundigheidsbevordering, supervisoren en intervisiegroepen te accrediteren.
De accreditatiecommissie heeft op verzoek van de beoordelingscommissie een groot aantal
opleidingen beoordeeld. Daarnaast heeft zij zich voorbereid op accreditatie van aanbieders
van opleidingen, supervisoren en intervisiegroepen. Hiervoor zijn formats ontwikkeld. In 2012
zijn de eerste opleidingen geaccrediteerd en hebben opleiders hun eerste PE punten
verworven. De samenstelling van de accreditatiecommissie is:
Voorzitter: Dick Onvlee
Lid: Berry Veenhof (BVMZ)
Lid: Ruud Derksen (BVMP)
Lid: Joke Auwerda (BVMZ)
Lid: Betty Dorgelo (BVMP)
De commissie wordt ondersteund door Maarten Stouten van ‘ZonderZorg’.
Financiën
De financiële situatie van de Stichting is nog niet helemaal op orde. Belangrijkste oorzaak is
dat de registratiebijdragen van de erkende trainers later binnenkomen dan gepland. Door
een opstartbijdrage van het GBIO en het feit dat ‘Mijn Register BV’ hun rekening later stuurt,
zijn er geen financiële problemen ontstaan voor de Stichting. Als alle betalingen binnen zijn,
zijn ook de gemaakte kosten gedekt.
De begroting van 2013 is gebaseerd op een activiteitenplan en de reëel inkomsten over 2013.
Secretariaat
De Stichting heeft in 2011 een contract gesloten met ‘Mijn register BV’ voor levering en
beheer van een registratiesysteem, inclusief het opzetten en onderhouden van een website.
Mijn Register BV werkt samen met ZonderZorg voor de administratie en overige
werkzaamheden. ZonderZorg ondersteunt tevens het bestuur en de commissies.
Register en GBIO certificering
Het GBIO heeft medio maart 2012 schriftelijk verklaard dat het MZ-Register voldoet aan het
in het Toetsingskader gestelde norm voor gekwalificeerde opleiders. Het GBIO is in 2011
opleidingsbureaus voor ondernemingsraden volgens nieuwe inhoudelijk criteria gaan
certificeren. Onderdeel van deze certificering was dat de erkende bureaus met minimaal
70% erkende opleiders werken.
Met het in praktische zin verdwijnen van het GBIO per 1 januari 2013 heeft de SER als taak
gekregen de medezeggenschap in Nederland te bevorderen en daarvoor o.a. ook een
kwaliteitssysteem uit te werken. In februari 2012 heeft de Stichting zijn plannen aan de SER
en zijn adviseur doen toekomen. Formeel is daar geen antwoord op gekomen. Wel heeft de
SER laten weten dat de GBIO regeling in hoofdlijnen gevolgd zal worden.
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Plannen
Op het einde van 2012 zijn de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur van de Stichting
zich mee bezig houdt, de volgende:
-

Aanpassing van de website aan het vervallen van de overgangsregeling en het
aangeven van de registratie- en herregistratieregeling.
Een plan maken om het registeren onder de aandacht te brengen OR’en.
Contact te leggen met de Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting
Scoor.
Een plan te maken om naast de erkenning en herregistratie ook de inhoudelijke
discussie over het vak van mz-opleider te gaan ontwikkelen en stimuleren.
Het instellen van een beroeps- en klachtencommissie.
Het nagaan van alle mogelijkheden om de basisopleiding AIAS in 2013 van start te laten
gaan.
Het wijzigen van de bestuurs- en commissiesamenstelling omdat Albert van Driel en Erik
van Triest aangegeven hebben het bestuur begin 2013 te gaan verlaten en Mia
Lageschaar dat in de loop van 2013 zal gaan doen.
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