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Heinz heeft op 18 november de landelijke EVC-prijs ontvangen

voor hun project om medewerkers een civiel diploma mee te

geven. Met EVC, erkenning van verworven competenties, wil

Heinz medewerkers stimuleren tot scholing en groei.

Opleidingsfunctionaris Harry Daamen
van H.J. Heinz in Elst is trots op het suc-
ces van zijn EVC-project. “Sinds 1990 is er
een intern opleidingsprogramma voor
productiemedewerkers. Hiermee kunnen
ze het Heinz-certificaat behalen. Destijds
had ik al het idee om deze bedrijfsinterne
opleiding te laten kwalificeren tot offi-
cieel erkende diploma’s. Met EVC werd
deze wens werkelijkheid.”

Erkennen
EVC erkent de kennis en vaardigheden
die een medewerker heeft opgedaan in
de praktijk en vertaalt deze naar officieel
erkende diploma’s. “Bij EVC leer je niets,
maar laat je zien wat je al weet”, legt

Daamen uit. “Dat motiveert mensen en
biedt het bedrijf inzicht in de competen-
ties van hun personeel. We kunnen nu
veel gerichter scholing aanbieden om
ontbrekende vaardigheden aan te leren.”
Op de afdeling Foodservice is het eerste
project uitgevoerd. Heinz heeft daarvoor
samengewerkt met het Groenhorstcolle-
ge in Ede en Stoas Greenwise in Wage-
ningen. Veel aandacht is besteed aan een

gedegen voorbereiding en communicatie
binnen de organisatie. De drie unitleiders
zijn uitgebreid ingelicht over de procedu-
re en hun rol daarin. Als direct leidingge-
venden hebben ze medewerkers geïnfor-
meerd en begeleid. Tijdens het assess-
ment, de officiële toetsing van de
vaardigheden, hebben de unitleiders als
interne assessor hun eigen personeel
beoordeeld.

Diploma
Achtentwintig personen van de afdeling
Foodservice hebben op vrijwillige basis
meegedaan aan het EVC-project. Met
hen is een officiële overeenkomst afge-
sloten. Drie van hen hebben de procedu-
re voor Voedingsmiddelentechnoloog
niveau 1 doorlopen, de overige 25 voor
niveau 2. Alle deelnemers hebben een
uitgebreid portfolio ingevuld met hun
ervaring. Hierover heeft een interview
plaatsgehad met de assessor. In het
assessment op de werkplek hebben de
medewerkers drie taken uitgevoerd. Ze
zijn daarbij door twee assessoren
getoetst op voorbereiding, uitvoering en
reflectie. De assessoren hebben de kan-
didaten beoordeeld.
Uiteindelijk heeft de directeur van Heinz
op een feestelijke bijeenkomst aan negen
mensen een officieel diploma uitgereikt.

De overige kandidaten hebben deelcerti-
ficaten behaald. Zij krijgen, na meer
ervaring of scholing, alsnog de kans om
een diploma te halen.

100%
Dankzij EVC zijn de medewerkers gemo-
tiveerder voor nascholing. De unitleiders
zijn gegroeid in het omgaan en beoorde-
len van mensen. Daamen is enthousiast:
“Onze ervaringen zijn zeer positief. Men-
sen zijn bezig met hun eigen ontwikke-
ling. Wij willen ook op andere afdelingen
met EVC aan de slag. In de toekomst wil-
len we EVC ook gaan gebruiken als nul-
meting voor doorgroeimogelijkheden.”
De belangrijkste succesfactor is volgens
hem draagvlak binnen de organisatie.
“EVC is geen project van human resour-
ces. Het productiemanagement moet er
voor 100% achter staan.”

Meer informatie
– Harry Daamen, H.J. Heinz BV, Elst, 0481-

366757, harry.daamen@nl.hjheinz.com.
– Kenniscentrum EVC, Houten, 030-6374711,

info@kenniscentrumevc.nl,
www.kenniscentrumevc.nl.

– VMT 25, 2002, pag. 14.

Management

Heinz wint EVC-prijs

Erken wat 
werknemers beheersen

Annemarie Barbier-Schenk

Fo
to

’s
: H

.J.
 H

ei
nz

 B
V.

EVC waardeert
praktijkkennis
en biedt mensen
mogelijkheden
om te groeien.
Links en midden:
Heinz medewer-
kers. Rechts:
EVC prijs, ont-
worpen door Ina
Menalda.

‘EVC motiveert mensen en biedt het
bedrijf inzicht in de competenties van

hun personeel’


