Stichting Kwaliteitsregister Opleiders Medezeggenschap

Jaarverslag 2013

Inleiding
In het Register zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten
registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en
branchevereniging zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de
kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd MZ-Opleider
blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van
werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.
Het RMZO is een partij die betekenisvol wil zijn voor het kwaliteitskeurmerk van
medezeggenschapbegeleiders. Het RMZO bestaat uit vrijwilligers die zich belangeloos
inzetten en vanuit hun betrokkenheid en bevlogenheid een bijdrage leveren. Het
RMZO hecht sterk aan kwaliteit van trainers en de ontwikkeling ervan. De leden van
het RMZO en commissieleden dragen met overgave hun steentje bij waarvoor wij
hen hartelijk danken.
Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de activiteiten die het RMZO in 2013
heeft ondernomen om de beroepsgroep te ondersteunen om haar belangrijke taken
te kunnen vervullen. Dit jaar is veel aandacht uitgegaan naar het beoordelen en
accrediteren. Ook wordt aandacht besteed aan het versterken van de relatie met
SCOOR en CMB en het belang van de AIAS-opleiding. Met dit jaarverslag legt het
RMZO verantwoording af aan haar achterban en aan de partners BVMZ en BVMP.
Centraal staat om in een sterk bewegende medezeggenschapsmarkt het
kwaliteitskeurmerk hoog te houden en het vertrouwen te houden dat
kwaliteitsontwikkeling ook in deze tijd bijdraagt aan de medezeggenschapsbranche.

Bestuur Register
De samenstelling van het bestuur was in 2013:,
Mia Lageschaar
(voorzitter)
Arianne Simons
(secretaris), opvolger van Erik van Triest m.i.v. maart 2013
Wim van Santbrink (penningmeester)
Dick Onvlee
(lid en voorzitter accreditatiecommissie)
Nico Berghuis
(lid en voorzitter beoordelingscommissie),
(opvolger van Albert van Driel m.i.v. maart 2013)
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In 2013 heeft het bestuur 5 x vergaderd. Het bestuur was daarvoor welkom bij het
RINO in Amsterdam. Het bestuur heeft na de vergadering van juni op gepaste wijze
afscheid genomen Erik van Triest en Albert van Driel. De voorzitter heeft grote dank
uitgesproken voor hun waardevolle bijdrage aan het register.

Beroeps- en klachtencommissie
De beroeps- en klachtencommissie bestaat uit drie leden. De commissie behandelt
beroepszaken van kandidaten die een afwijzing hebben gekregen en klachten over
het functioneren van het Register. De commissie heeft een bindende
beoordelingsbevoegdheid in de beroepszaken, en een adviserende bevoegdheid aan
het bestuur in de klachtzaken.
Rene Benneker (voorzitter)
Erik van Triest (lid, vanuit de BVMZ)
Steven Jellinghaus (lid, vanuit de BVMP)
Basisopleiding “Opleider Medezeggenschap”
Ook in 2013 is het aantal aanmeldingen voor de opleiding achter gebleven. De BVMZ
instituten nemen door de ontstane marktomstandigheden niet of nauwelijks nieuwe
trainers aan. Hierdoor is de opleiding niet van start gegaan. Met de AIAS worden
gesprekken gevoerd om met een alternatief aanbod te komen voor nieuw en ervaren
opleiders.

Beoordelingscommissie
De commissie heeft bestaan uit de volgende leden:
Albert van Driel (voorzitter, in de loop van het jaar zijn lidmaatschap neergelegd)
Nico Berghuis (voorzitter, als opvolger van Albert van Driel)
Karianne Vola
Rob Kusters
Tom Strating
Bob Vermaak (ingestroomd na het vertrek van Albert van Driel).
De commissie heeft in 2013 drie keer vergaderd: op 24 januari op de locatie van het
toen formeel niet meer bestaande GBIO te Utrecht, op 6 maart op het RINO te
Amsterdam, op 16 oktober bij GITP/PiCompany in Utrecht.
Het jaar 2013 stond in het teken van het behandelen van de laatste
inschrijvingsverzoeken die nog voortvloeiden uit de overgangsregeling.
In 2013 zijn in totaal:
- in route A 59 dossiers behandeld
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- in route B 57 dossiers behandeld
- via de EVC 11 dossiers behandeld
Hiervan zijn er:
- via route A 52 toegelaten
- via route B 42 toegelaten
- via de EVC route 3 toegelaten.
Verscheidene dossiers zijn in meerdere routes aan de orde geweest, bijvoorbeeld
eerst aangeboden werd in Route A of B en vervolgens via Route EVC.
Niet toegelaten worden tot het register vond plaats op basis van niet voldoen aan de
eisen, onvolledig dossier of staken van de inschrijvingsprocedure.
Er zijn geen bezwaren gemeld op basis van besluiten van de commissie.
Met grote zorg heeft de commissie geconstateerd dat wegens het ontbreken van een
erkende leerweg specifiek gericht op het vak van OR-opleider, het op dit moment
ook niet mogelijk is ontbrekende kwalificaties aan te vullen. Dit betekent een
wezenlijke drempel voor het kunnen instromen in het vak.
Deze zorg heeft de commissie overgebracht aan het bestuur van het register.
Na afhandeling van de laatste inschrijvingsverzoeken op basis van de
overgangsregeling en bij uitblijven van nieuwe inschrijvingsverzoeken, leidt de
commissie vooralsnog een slapend bestaan.
Accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie bestaat uit de volgende leden:






Dick Onvlee (voorzitter)
Joke Auwerda (secretaris)
Betty Dorgelo
Ruud Derksen
Berry Veenhof

Ruud Derksen heeft op 31 december 2013 zijn functie neergelegd, de BVMP heeft
Lukas van Steveninck voorgedragen als lid van de accreditatiecommissie. We heten
Lukas van harte welkom in de accreditatiecommissie.
In 2013 heeft de accreditatiecommissie 6 keer vergaderd. De commissie was voor
deze vergaderingen gedurende het hele jaar welkom bij het GITP in Utrecht,
daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk en willen ze hartelijk danken voor hun
gastvrijheid.
De commissie heeft in het totaal 89 bij- en nascholingsactiviteiten geaccrediteerd
waarvan 24 met terugwerkende kracht uit 2012.
De commissie wees 3 accreditatieaanvragen af op grond van:
Register MZ-Opleiders (RMZO)
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
www.mz-opleiders.nl
info@mzopleiders.nl
020 - 320 43 02

3

1. Niet passend in het competentieprofiel (2)
2. Ontbreken van een verantwoordelijk en gekwalificeerd docent/trainer (1)
5 aanvragen werden teruggestuurd omdat de aanvraag onvolledig was.
De commissie heeft 33 intervisiegroepen, 3 supervisoren en 2 scholingsinstituten
geaccrediteerd. Op een aantal punten heeft de commissie in samenspraak met het
bestuur het reglement bijgesteld omdat de ervaringen die opgedaan werden bij het
accrediteren van aanvragen hiertoe aanleiding gaven.
Zo is vastgelegd dat de alle leden van de commissie een geheimhoudings-verklaring
ondertekenen om hiermee te bekrachtigen, dat met de informatie die de
commissieleden ontvangen, vertrouwelijk wordt omgegaan.
De commissie heeft besloten dat een bij- of nascholingsactiviteit met niet meer dan
10 PE-punten gehonoreerd wordt. De argumentatie hiervoor is dat het register tot
doel heeft geregistreerden te stimuleren om tijdens de registratieperiode (5 jaar)
meerdere scholingsactiviteiten te ondernemen. Dit besluit is door het bestuur van
het register overgenomen.
De commissie heeft nader gepreciseerd aan welke criteria na- en
bijscholingsactiviteiten getoetst worden. Dit was relevant om te komen tot een
nadere definitie van ‘bij- en nascholing’ in verband met grensgevallen.
Uit de aanvraag moet blijken dat het een activiteit betreft :


waarvoor een trainer/docent uitvoerend verantwoordelijk is voor de inhoud
en het verloop van de dag en/of de activiteit;
 een trainer/docent/coach minimaal beschikt over HBO-denkniveau;
 waarbij het gaat om kennisoverdracht/vaardigheidsontwikkeling;
 met een ‘algemeen gekende/erkende’ methodiek of model in het domein van
de medezeggenschap;
 waarbij het competentieprofiel (zie website) het inhoudelijke toetsingskader
is.
Ten aanzien van geaccrediteerde bureaus geldt de volgende werkwijze bij na- en
bijscholingsaanvragen:


Instituut blijft verplicht aanvragen via site, inclusief documentatie e.d. aan te
leveren;
 Het bij/nascholingsaanbod van de geaccrediteerde aanbieder is op voorhand
akkoord;
 De aanvraag kan zonder voorafgaand oordeel van accreditatiecommissie als
geaccrediteerde scholing op de site gezet worden;
 De accreditatiecommissie blijft deze aanvragen zien i.v.m. ontwikkeling van
eigen besliskaders en het aanscherpen van de eigen visie.
Op de site van het register is een onderscheid gemaakt tussen opleiders die
werkzaam zijn voor organisaties met of zonder Scoorcertificaat; d.m.v. een link kan
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naar de site van de betreffende organisatie doorgeklikt worden. Van zzp’ers worden
e-mailadres, adresgegevens en een link naar hun website vermeld.
Van de in totaal 89 geaccrediteerde opleidingen waren 52 interne
scholingsactiviteiten van de instituten/bureaus. 37 Scholingsactiviteiten betroffen
open aanbod, of zijn geaccrediteerd op verzoek van een individuele deelnemer.
De volgende organisaties hebben in 2013 (deels met terugwerkende kracht over
2012) meer dan 5 scholingsactiviteiten ter accreditatie aangeboden aan de
commissie:
Organisatie

Activiteiten x

SBI

19 activiteiten

BVMP

11 activiteiten

GITP

9 activiteiten

Sprenger Advocaten

6 activiteiten

Navigator

6 activiteiten

De spreiding van aan de scholing toegekende PE-punten is als volgt:
(minimaal 1, maximaal 10 punten)
Aantal PE-punten

Aantal scholingsactiviteiten

1

43

2

23

3

2

4

8

6

1

7

2

8

2

10

6

16*

1

12*

1

* Deze twee scholingsactiviteiten zijn gewaardeerd met meer dan 10 punten, n.a.v.
deze omvangrijke opleidingen heeft de commissie besloten het aantal punten te
maximeren.
De aangeboden scholingsactiviteiten hadden betrekking op de volgende thema’s:
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Thema

Aantal x

juridisch

21

organisatieontwikkeling

8

veranderingsprocessen

6

methodisch werken

25

medezeggenschap

21

financieel beleid

2

flexibilisering

1

MVO

1

pensioen

3

Actualiteit (prinsjesdag)

1

De commissie zal zich het komende jaar inspannen om meer initiële
trainersopleidingen te accrediteren. Dit geldt ook voor het aantal intervisiegroepen
en supervisoren.

Financiën
2013 is met een bescheiden positief resultaat afgerond. Voor het jaar 2013 is de
opgestelde begroting aangescherpt op basis van reële inkomsten over 2013. Het
aantal geregistreerde MZ-opleiders neemt eerder af dan toe i.v.m. de
marktomstandigheden. Op basis van verminderende inkomsten heeft het bestuur
enkele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd waaronder frequentie van de
bijeenkomsten als mede de ondersteuning door Zonder Zorg.
De financiële situatie is een punt van zorg. Er is weinig financiële armslag en het
komend jaar is op een bescheiden financiële basis gepositioneerd. Er zijn net
voldoende middelen beschikbaar. De financiële situatie zal in 2014 regelmatig op de
agenda staan.
Als bijlage is het overzicht jaarrekening 2013 toegevoegd.

Secretariaat
De Stichting heeft een contract met ‘Mijn register BV’ voor beheer het
registratiesysteem, en het opzetten onderhouden van de website. Mijn Register BV
werkt samen met ZonderZorg voor de administratie en overige werkzaamheden.
ZonderZorg ondersteunt tevens het bestuur en de commissies.
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Plannen 2014
Op het einde van 2013 zijn de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur van de
Stichting zich mee bezig houdt, de volgende:










Bepalen toekomststrategie RMZO
Banden aanhalen met BVMZ en BVMP op bestuurlijk en ledenniveau
Verbinding leggen met SCOOR en CBM en gezamenlijk optrekken richting de
markt
Alternatief aanbod AIAS i.s.m. AIAS opleidingen
Contact leggen met SOMZ
Tussenbalans opmaken tussen geregistreerde leden en gebruik van de
website (o.a. toegankelijkheid en gebruikersinstructie)
Faciliteren uitwisseling tussen opgeleide geregistreerde trainers; wat kunnen
ze elkaar bieden
Opstellen communicatieplan
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