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Ondernemingsraad Randstad Groep Nederland Flex:
nieuws voor jou geselecteerd!
Lees deze maand alles over: OR verkiezingen, Lieke
Schepers, Randstad en Technicom,
Ervaringscertificaat en een OR-lid stelt zich voor.
OR verkiezingen
Volgend voorjaar zijn er nieuwe verkiezingen, heb jij
aspiraties om mee te denken? Wil je daarvoor een laptop in
bruikleen krijgen, reiskostenvergoeding en (tenminste) één
dag in de maand naar Diemen komen?
Lees onze verslagen op de mijn omgeving en kijk of jij iets
kan vinden waar wij het nog niet over hebben gehad en waar
jij je voor wilt inzetten.
Lees volgende maand meer over de verkiezingen, we houden
je op de hoogte.

Nieuwe directeur YACHT per 1 oktober.
Lieke Schepers is vanaf januari 2018 al directeur van BMC
en neemt per 1 oktober het stokje van Ton Hopmans over
bij YACHT Groep Nederland.

Randstad en Technicom starten nieuwe
MBO-opleiding Productie Pro
Een nieuw MBO-certificaat stoomt productiemedewerkers
klaar voor de automatiserende werkomgeving. Randstad en
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Technicom bieden de opleiding samen aan. Het certificaat
moet de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

en zijn zij bij de twee bedrijven direct breder inzetbaar met
hun nieuwe vaardigheden.

Erkend

Alle sectoren

Het certificaat wordt uitgegeven met ondersteuning van de
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB), en wordt erkend door het ministerie van OC&W.

Het traject is ontwikkeld om de grote behoefte aan
geschoolde medewerkers op te vangen en kan worden
gevolgd door zowel medewerkers in de industrie die nieuw
instromen, als huidige medewerkers zonder (relevante)
opleiding. Met het MBO-certificaat kunnen deelnemers aan de
slag als productiemedewerker in nagenoeg alle voorkomende
sectoren in de industrie, zoals chemie, kunststoffen,
levensmiddelen, automotive, assemblage en afvalverwerking.

Veranderende werkomgeving
Productiemedewerkers krijgen te maken met veranderende
complexiteit van hun werkomgeving. Dat vraagt om andere,
aantoonbare vaardigheden. MBO-certificaten zijn een
oplossing voor deze vraag en de bijbehorende opleidingen zijn
bedoeld om deze specifieke beroepscompetenties aan te
leren. Een voorbeeld hiervan is de opleiding voor allround
productiemedewerker, Productie Pro.

Bij de deelnemende bedrijven in deze eerste lichting gaat het
om vaste medewerkers die de opleiding gaan volgen om
breder inzetbaar te zijn binnen de bedrijven.

Ervaringscertificaat
Acht deelnemers
De eerste lichting bestaat uit 8 deelnemers die werkzaam zijn
bij twee bedrijven, Lankhorst Engineered Products uit Sneek
en Soprema BV uit IJlst. Half maart ronden zij de opleiding af

In een ervaringscertificaat worden de kennis en
vaardigheden van een uitzendkracht vastgelegd. Met
dit Ervaringscertificaat kun je als uitzendkracht
vrijstellingen krijgen bij opleidingen en het verbetert
de inzetbaarheid van de uitzendkracht. DOORZAAM
vergoedt de kosten voor het Ervaringscertificaat.
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Nut van een Ervaringscertificaat
Ondanks opgedane kennis en ervaring zijn niet alle
uitzendkrachten in het bezit van erkende diploma’s. Met een
Ervaringscertificaat is aantoonbaar welk niveau de
uitzendkracht werkelijk heeft in relatie tot een bepaald beroep
of opleiding. Dat is voor zowel de uitzendkracht als het
uitzendbureau gunstig. Voor de uitzendkracht omdat hij/zij
kan aantonen wat hij/zij kan. Voor de uitzendorganisatie kan
er sneller invulling worden gegeven aan de vraag van
opdrachtgevers en bespaart het kosten.
Een Ervaringscertificaat is nuttig voor uitzendkrachten die:
● helemaal geen diploma hebben (voortijdige
schoolverlaters);
● geen diploma hebben die hun kennis en ervaring
weerspiegelt;
● een diploma op laag niveau hebben;
● In aanmerking komen voor vrijstelling(en) bij een
(vervolg)opleiding.

of via (vrijwilligers-) werk. Kijk voor meer informatie ook op
het Nationaal Kenniscentrum EVC.
Op de site www.ervaringscertificaat.nl kunnen
uitzendkrachten en uitzendorganisaties zoeken naar erkende
EVC-aanbieders en zien voor welke kwalificaties zij erkend
zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringscertificaten
te laten registreren.
Vergoeding Ervaringscertificaat
De kosten bedragen tussen de €700 en €1.500, afhankelijk van de
aard en duur van het traject en de gekozen EVC-aanbieder. Enkele
technische EVC trajecten komen boven de €1500,- uit. Het is
daarom wijs wel altijd te checken wat de exacte kosten van een
EVC-traject zijn. DOORZAAM vergoedt de feitelijke kosten van de
EVC-aanbieder tot maximaal € 1.500. De kosten kunnen dan geen
obstakel meer zijn in de beslissing en als uitzendorganisatie en als
uitzendkracht investeer je alleen tijd.

Vraag ernaar bij je intercedent wanneer je denkt dat
het voor jou van toepassing kan zijn.

Hoe werkt het?
Het Ervaringscertificaat wordt opgesteld via een EVC-traject.
EVC staat voor Erkennen van -eerder- Verworven
Competenties. In een EVC-traject worden de kennis en
vaardigheden van de uitzendkracht in beeld gebracht. Deze
competenties kunnen overal vandaan komen: op school, thuis

Tot slot een terugkerende rubriek: OR-leden
stellen zich voor!
Deze maand stelt José van Rijthoven zich
voor.
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Vertel eens wat over jezelf!
Geboren in 1958 en getogen in Breda, Academie lichamelijke
opvoeding in Tilburg, een gevarieerd 30-jarig arbeidsverleden in
diverse bedrijfstakken waaronder de reisbranche en de
farmaceutische industrie.
Werkzaam voor Randstad sinds 2016 als surveillant bij Breda
University of Applied Sciences (BUAS) en soms als
receptioniste/telefoniste.
Kortom: ik ben een flexwerker.

Hoe lang zit je nu in de OR en wat is je rol in deze?
Sinds maart 2018 ben ik lid van de OR RGN Flex, en
vertegenwoordig de oudere werknemer, voor wie het erg moeilijk is
om betaalde arbeid te blijven doen tot de pensioengerechtigde
leeftijd, een hele uitdaging!
Ik ben lid van de themagroep toekomstige arbeidsmarkt, en volg
daarom de ontwikkelingen op dit vlak met interesse.

Waar sta je zelf voor?
Ik vind dat in deze arbeidsmarkt, waarin er kennelijk mensen tekort
zijn, veel vaker in de groep 50+ gezocht zou moeten worden.
Al die ervaring, mensenkennis, en rust zou ook beloond moeten
worden met een redelijk uurtarief, en goede arbeidsvoorwaarden.

