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Waarom heb je voor certificering gekozen?
“Na jarenlang extern adviseur te zijn geweest, draag ik nu weer zelf HR-verantwoordelijkheid.
Daarom wilde ik toetsen of mijn deskundigheid nog strookt met de norm en of ik voldoende ‘bij’
ben op de acht gebieden van de Code.”
Hoe heb je de procedure ervaren?
“Het invullen van de formulieren liet me op een mooie en gestructureerde terugkijken op mijn
HR-activiteiten in de afgelopen jaren. Het peer assessment vond ik erg inspirerend. De vragen
waren kritisch, maar ik merkte dat ik met mensen sprak die verstand hebben van het vak. Gezien
mijn lange staat van dienst had ik voorbeelden te over van projecten waarmee ik kon laten zien
wat ik beschouw als de kern van het HR-vak: onafhankelijk en met overtuigingskracht steeds weer
de ‘derde positie’ vinden tussen medewerker en organisatie.”
Hoe werk je de komende jaren aan je verdere ontwikkeling (PE-punten)?
“In januari dit jaar ben ik gestart met de Master Organisatiecoaching. Dit zie ik als een volgende
stap in mijn professionalisering. Organisatiecoaching gaat verder dan ‘partner in business’ zijn.
Het doel is om permanente ontwikkeling in gang te zetten, waarbij de organisatie flexibel inspeelt
op veranderingen in de markt en haar medewerkers in beweging houdt.”
Wat levert certificering je op?
“Voor mijzelf betekende de procedure een moment van reflectie dat ik als zeer positief heb
ervaren. Ik zie er naar uit om dat over drie jaar te herhalen. De betekenis van CHRP in mijn
omgeving is nog beperkt. Bij GITP werd ik gefeliciteerd met het certificaat, maar veel collega’s
vroegen: wat is het eigenlijk precies?”
Heb je nog opmerkingen?
“Als CHRP bekender wordt gaat het ons helpen het HR-vak meer gewicht te geven. Maar dan
moet het geen ‘papieren tijger’ worden. Ik vind het belangrijk ons te blijven afvragen waar we
met het vak naar toe willen. En wat de PE-punten betreft: ik hoop dat daaraan voldoende inhoud
en kwaliteit verbonden wordt.”

