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Vijftien muskusratten
bestrijders maken eportfolio 

in EVPtraject

MONIQUE FLAPPER 

“Dit is een goede manier om bij deze doelgroep  
aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling.”
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Doel
Het leek Monique Flapper, adviseur loopbaan 
en ontwikkeling van het Wetterskip, daarom 
goed om de muskusrattenbestrijders te laten 
nadenken over hun toekomst. Met Herman 
Schuurman, teamleider Oost, bezocht zij een 
bijeenkomst van de ‘Hofleveranciers EVC’ 
van het A&O-fonds Waterschappen om zich 
te laten informeren over de mogelijkheden 
van Eerder Verworven Competenties (EVC) en 
het Ervaringsprofiel (EVP). Daar ontstond bij 
beiden enthousiasme voor een EVP-traject. 
Flapper: “Muskusrattenbestrijders leren het 
vak vaak in de praktijk. Ze hebben passie 

GOEDE VANGST
Het gaat goed met de muskusratten-
bestrijding in Friesland, vertelden 
muskusrattenbestrijders Chris van 
Zwol en Sipke Boersma de aanwe-
zigen voorafgaand aan de overhan-
diging van de eindrapportages. Zij 
deden samen voor het eerst een 
presentatie over signalering, voort-
planting, schade en vangtechnieken 
bij muskusratten. Boersma: “Enkele 
jaren terug waren er in Friesland 
nog zo’n honderdduizend ratten die 
veel schade aanrichtten. Vorig jaar 
vingen we nog maar zeshonderd 
ratten. Dit jaar verwachten we uit 
te komen op 400 gevangen ratten.” 
Van Zwol: “We zijn anders en beter 
gaan samenwerken. En je moet ze 
vangen voordat ze een nieuw nest 
kunnen werpen. Doel is volledige 
verwijdering.” 

Aanleiding
Aanleiding voor het EVP-traject is het 
succes van de muskusrattenbestrijding in 
Friesland. Met steeds minder ratten, hebben 
de muskusrattenbestrijders er minder werk 
aan. Daarom zet Wetterskip Fryslân in op 
taakverbreding met nieuwe taken in het 
beheer, zoals peilbeheer en vismonitoring. 
Clustermanager Munting: “We willen onze 
muskusrattenbestrijders blijven motiveren 
met zinvol en nuttig werk in het waterbe-
heer. Altijd in verbinding met de watergang; 
als ze oevers op ratten controleren, kunnen 
ze bijvoorbeeld tegelijk peilbeheer doen.”

ARNAUD BAKKER “

“Ik heb nu een eerlijk  
visitekaartje van mijzelf.”

Medewerkers Wetterskip 
Fryslân geven hun  
visitekaartje af
Vijftien muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân ontvingen 
onlangs een Ervaringsprofiel (EVP). Zij deden dit voorjaar geza-
menlijk een EVP-traject. In het traject brachten zij voor zichzelf 
in kaart welke kwaliteiten en competenties zij in huis hebben. 
Muskusrattenbestrijder Arnaud Bakker: “Ik heb nu een eerlijk visite-
kaartje van mijzelf.”

voor het werk, maar hebben veelal geen 
certificaten of diploma’s. Met het vak in 
beweging en de noodzaak tot taakverbreding 
is het goed als muskusrattenbestrijders 
meer waarde koppelen aan hun ervaring om 
ook in de toekomst inzetbaar te blijven. 
Een EVP-traject helpt om hun werkverleden 
en ervaring in een e-portfolio in kaart te 
brengen en zet aan tot nadenken over hun 
loopbaan.” 

Arnaud Bakker, Herman Schuurman en Bert Landman
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Draagvlak creëren
Flapper en Schuurman peilden na de bijeen-
komst de belangstelling voor een EVP-traject 
binnen de organisatie en onder de muskus-
rattenbestrijders. Niet iedereen liep meteen 
over van enthousiasme. Clustermanager 
Munting: “Ik had er niet meteen een beeld 
bij. Muskusrattenbestrijders zijn heel 
tevreden over en trots op hun werk.  
Ze hebben - in het Fries – grote ‘belutsenens’ 
(betrokkenheid) en willen geen polonaise 
aan hun lijf.” 
“Van idee tot uitvoering had tijd nodig”, 
zegt Flapper. Maar zij zette het onderwerp 
herhaaldelijk op de agenda en organiseerde 
een gesprek tussen clustermanager Munting, 
de teamleiders van de muskusrattenbe-
strijders en extern Bureau Libereaux dat 
EVP-trajecten verzorgt. Clustermanager 
Munting: “Dat gesprek heeft overtuigd. Ik 
wilde het niet dwingend opleggen, want dat 
werkt niet. Daarom vond ik het belangrijk 
om de teamleiders er vanaf het begin bij te 
betrekken. Gaan we ervoor? vroeg ik hen. 
Dan maken we er iets moois van.”

Herman Schuurman, teamleider Oost: “Het is 
voor muskusrattenbestrijders belangrijk om 
zich te ontwikkelen - naast de bestrijding 
dingen te doen die ze goed kunnen en bij 
hen past. Je kunt vaak meer dan je denkt; 
het is goed om dat eens te onderzoeken 
en vast te leggen. Dat kun je gebruiken 
om je verder te ontwikkelen binnen het 
Wetterskip.”

Presentatie
Begin dit jaar werden bijeenkomsten 
gehouden voor alle 33 muskusratten-
bestrijders van Wetterskip Fryslân. 
Namens het externe bureau informeerden 
Rudy Klein en Foekje van der Zee de 
medewerkers over de bedoelingen van 
het EVP-traject Presenteren. Klein: “De 
muskusratten bestrijders be schikken over veel 

vaardigheden en competenties, maar dat 
blijft binnen de groep. Vanuit de organisatie 
kwam de vraag om deze groep te helpen 
om hun vaardigheden en competenties te 
beschrijven en naar buiten te brengen zodat 
zij die intern en extern kunnen gebruiken.”

Vrijwillig
Klein en Van der Zee vertelden de muskus-
rattenbestrijders in het Fries over de opzet 
van het traject met individuele gesprekken 
en het opstellen van een e-portfolio. In 
de bijeenkomsten probeerden Klein en Van 
der Zee eventuele twijfels en weerstanden 
weg te nemen. Klein: “Medewerkers hadden 
vooral vragen wat de organisatie met het 
e-portfolio ging doen. De teamleiders 
vertelden duidelijk dat het alleen voor 
henzelf was. Deelname aan het traject was 
ook op vrijwillige basis. En medewerkers 
konden ook na een intakegesprek beslissen 
of zij verder wilden gaan. Uiteindelijk 
hebben vijftien muskusrattenbestrijders 
deelgenomen, waaronder een teamleider.” 

HERMAN SCHUURMAN

“De gesprekken zetten 
aan tot nadenken.”
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Teksten : Walter Baardemans. Beeld: Fotobeeldbank A&O-fonds Waterschappen, Kees Winkelman

Flapper: “We hebben bewust voor EVP 
gekozen om het laagdrempelig te houden 
en er geen verplichting van te maken.” 
Clustermanager Munting: “De uitleg in het 
Fries was enorm belangrijk; dat heeft deuren 
geopend.”

Lof voor teamleiders
Klein en Van der Zee begeleidden de deelne-
mers vanaf maart bij het opstellen van hun 
e-portfolio Presenteren. Klein: “Door drie 
individuele gesprekken en het uitschrijven 
van vijf tot acht competenties presenteert 
een deelnemer in een e-portfolio wat hij 
allemaal kan.” De ruimte die de teamleiders 
daarvoor boden, was geweldig, vindt Klein: 
“Alle lof voor de teamleiders.” 
Hij hoorde in de gesprekken veel potentie. 
“Het waren heel leuke, verschillende 
en vertrouwelijke gesprekken over werk 
en ambities. Soms hebben mensen heel 
bruikbare ervaring door activiteiten in 
hun vrije tijd. Dat komt dan onverwachts 
bovendrijven”, aldus Klein. 
Hetzelfde hoorde teamleider Schuurman 
terug van deelnemers. Schuurman: “Er waren 
heel enthousiaste reacties. Dat is mooi 
om te horen. Dan bereik je iets.” Het was 
ook zijn eigen ervaring als deelnemer: “De 
gesprekken zetten aan tot nadenken. Dat is 
voor mij de persoonlijke winst.” 

Visitekaartje
Muskusrattenbestrijder Arnaud Bakker 
twijfelde aanvankelijk over deelname aan 
het traject, zegt hij. “Maar ik wilde wel 
eens een visitekaart van een erkend bureau: 
‘Dit is Arnaud Bakker’. Dat is misschien ooit 
handig als ik wil gaan solliciteren. Ik heb nu 
geen concrete plannen, maar over drie jaar 
kan dat anders zijn.” 
Ook zijn collega Bert Landman deed mee. 
Landman: “Ik ben er gewoon aan begonnen 
en raakte gaandeweg steeds enthousiaster. 
Ik heb veel werkervaring, maar dat is 
nergens vastgelegd. En dat ik als voetbal-
trainer met teams werk, heb ik zelf nooit 
bedacht. Je staat er niet bij stil dat dat 
voor werk misschien ook belangrijk kan zijn. 
Met het e-portfolio kun je laten zien welke 
ervaring en kwaliteiten je hebt. Misschien 
heb je wel mbo-niveau, ook al heb je geen 
diploma.”

Ontdekkingsreis
Arnaud Bakker heeft een goed gevoel over 
het traject en de individuele gesprekken. 
“Als je ervoor kiest om mee te doen, moet 
je het serieus nemen en eerlijk zijn. Anders 
houd je jezelf en anderen voor de gek, 
want je wordt anoniem ook door collega’s 
beoordeeld op competenties en beoordeelt 
zelf ook anderen.” Bakker vindt het traject 
achteraf heel waardevol, zegt hij: “Ik heb 
er absoluut geen spijt van. Er ligt een mooi 
stuk dat 100 procent waar is. Ik heb nu een 
eerlijk visitekaartje van mijzelf.”
Ook Bert Landman is enthousiast. Landman: 
“Het was een ontdekkingsreis. Na school heb 
ik her en der cursussen gedaan; dat ga je 
weer bij elkaar zoeken. Het is leuk om dat 
allemaal weer naar boven te halen. Je ziet je 
e-portfolio groeien.” 

Resultaat 
Ook loopbaanadviseur Monique Flapper 
kijkt positief terug op het traject. “Dit is 
een goede manier om bij deze doelgroep 
aandacht te besteden aan loopbaanont-
wikkeling”, zegt zij. Volgens Rudy Klein 
zijn sommige deelnemers na het traject 
“afgestapt van hun bescheidenheid”. Ook 
teamleider Herman Schuurman ervaart bij 
deelnemers aan het traject meer zelfver-
trouwen en trots. Clustermanager Munting: 
“Er is nu een gesprek over het werk als 
muskusrattenbestrijder in de toekomst.  
Dat is een goede zaak.” 

HOFLEVERANCIERS EVC 
& EVP-TRAJECTEN
Voor organisaties die ook aan de slag willen met het Ervaringscertificaat (EVC) 
of Ervaringprofiel (EVP) voor een of meerdere van hun medewerkers, heeft het 
A&O-fonds Waterschappen een voorselectie gemaakt van drie EVC/EVP-aanbieders. 
Onze ‘Hofleveranciers’: Bureau STERK, Libereaux en EVC Centrum Vigor. Deze drie 
externe bureaus zijn samen met een werkgroep van P&O-ers en OR-leden uit de 
sector zorgvuldig geselecteerd, waarbij een aantal criteria centraal stonden: visie, 
kwaliteit, ervaring en aansluiting bij de sector. Uiteraard ben je als organisatie ook 
vrij om in zee te gaan met een ander bureau op de markt. Kijk op www.aenowater-
schappen.nl  voor meer informatie over de Hofleveranciers en over het EVC en EVP.  

Tips
Volgens clustermanager Kees Munting was 
het belangrijk om het traject niet dwingend 
op te leggen, maar aan te bieden aan als 
een cadeautje aan jezelf – op vrijwillige 
basis. Het was wel de bedoeling dat 
deelnemers aan het traject gebruikmaakten 
van hun Persoonsgebonden Basis Budget. 
Eventueel kon het traject bekostigd worden 
uit algemene middelen. Volgens teamleider 
Schuurman is het belangrijk om vooraf goed 
en duidelijk te communiceren over vrijwil-
ligheid en financiering. Schuurman vond het 
goed om de presentatie aan de medewerkers 
te laten verzorgen door een extern bureau: 
“Dat moet concreet duidelijk maken: waar is 
het voor, wat heb je er aan en wat kun je er 
mee?” Volgens Rudy Klein dient de organi-
satie op haar beurt helder te communiceren 
over wat er met de uitkomsten van een 
traject gebeurt om eventuele weerstanden 
weg te nemen.

Vervolg
Na de taart en de bloemen staat het 
medewerkers nu vrij om hun e-portfolio 
te bespreken tijdens de gesprekscyclus. 
Teamleider Schuurman wil daar zeker ruimte 
voor bieden, zegt hij. Ook loopbaanadviseur 
Flapper wil het traject op enigerlei wijze een 
vervolg geven.


