
 

 
 
 
Certificering voor de bedrijven 
 
De bedrijven die in het Vrijhavenproject van ROI Zuid-West Nederland – gesubsidi-
eerd door het scholingsfonds OTIB en de Provincie Zeeland – hebben laten zien dat 
zij gericht investeren in hun medewerkers, worden hierin onderscheiden met een 
certificaat. 
 
Criteria voor certificering 
De criteria voor certificering zijn afgeleid van de punten uit de overeenkomst die bij 
aanvang van het project met de bedrijven is gesloten: 
 
1. Het bedrijf heeft medewerkers geïnformeerd over de uitgangspunten van het 

project en de employabilitygedachte. 
2. Het bedrijf heeft met alle medewerkers die aan het project meedoen ontwikke-

lingsgesprekken gevoerd en POP’s opgesteld.  
3. Het bedrijf heeft aan medewerkers in de gesprekken en POP’s ruimte geboden 

aan hun ontwikkelingsbehoefte/vragen. 
4. Het bedrijf heeft zich ingespannen om aan de POP’s daadwerkelijk uitvoering 

te geven voor eind 2004. 
5. Het bedrijf heeft de uitvoering van de POP’s en het bedrijfsontwikkelingsplan 

verantwoord in inhoud en kosten, uiterlijk 31 december 2004. 
6. Het bedrijf heeft een of meer activiteiten of maatregelen vastgesteld waarmee 

in de toekomst gericht geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het bedrijf 
en de medewerkers. 

 
Toetsing criteria in een gesprek 
In de bedrijven die kiezen voor de certificering, wordt een afsluitend gesprek ge-
houden. Dit gesprek wordt gevoerd vanuit de stuurgroep van het project met de 
werkgever en/of de leidinggevende die speciaal belast was met de uitvoering van 
het project in het bedrijf, en met twee of drie medewerkers. Vanuit de stuurgroep 
is in elk geval Joke Steenbruggen bij het gesprek aanwezig. 
 
Het gesprek, en dus de toetsing, heeft plaats (ruim) voor de slotbijeenkomst. Wan-
neer u het project heeft afgesloten, wordt er met u een afspraak voor het gesprek 
gepland. Het gesprek zelf neemt circa anderhalf uur in beslag. 
 
In het gesprek worden de zes criteria getoetst. Per criterium dient zowel vanuit de 
werkgever als vanuit de werknemers te worden aangetoond dat hieraan is voldaan.  
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