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Als eerst alsnog de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat het een jaar wordt waarin we
elkaar weer meer fysiek kunnen gaan ontmoeten.
NIEUWS UIT HET BESTUUR
Op 14 januari jl hebben we onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar gehouden. Op basis
van het vastgestelde jaarplan hebben we de nodige acties besproken en waar al mogelijk in gang
gezet. Helaas hebben we in de vergadering ook moeten besluiten alle cursussen en bijeenkomsten
voorlopig maar in de tijd op te schuiven vanwege de voortdurende Corona-perikelen. Klein leed
vergeleken met wat anderen overkomt, maar toch.
In de administratie en het financieel beheer zijn de afgelopen weken vast de nodige stappen gezet.
Jacqueline van de Rijdt van MILON voert daar nu het operationele beheer over. We gaan gebruik
maken van de software van E-Boekhouden.nl. Het is een eenvoudig pakket maar voldoende voor
onze vereniging. En bovendien voorzien van een module voor de ledenadministratie. Met dit
zelfstandige pakket hebben we ook het voordeel dat een eventuele toekomstige overdracht naar een
ander lid eenvoudig is te realiseren. Ook het “twee paar ogen” principe bij het verrichten van
betalingen is in gang gezet en wordt op korte termijn geeffectueerd. Jacqueline zal de komende
periode ook de leden individueel benaderen om de info per lid actueel te krijgen.

Tegen het lidmaatschap van TerraCarta zijn geen bezwaren binnengekomen.
Van harte welkom bij de vereniging! Voor de komende weken hebben we
enkele afspraken staan met kandidaat-leden en we hopen dan ook in de
nieuwsbrief van februari weer nieuws te hebben.

COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN
Het werk van Werkgroep 7 van SIKB (verdeling verantwoordelijkheden tussen mkb
(certificaathouder), opdrachtgever en bg) met daarin vertegenwoordigers van opdrachtgevers,
diverse bevoegde gezagen, IL&T, VKB en VVMA is tot een bevredigende afronding gekomen. Er
speelden 2 items:
-

-

Bij een wijziging van de uitvoering van de sanering zou er na het uitbrengen van de melding
op de betreffende wijziging gewacht moeten worden op toestemming van bg, en bovendien
zou de mkb’er feitelijk verantwoordelijk worden voor het doen van de melding. Uitkomst is
dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor het doen van de wijzigingsmelding en dat
voor de uitvoering niet gewacht hoeft te worden op toestemming bg.
De certificaathouder zou een inhoudelijke toets moeten doen voorafgaande op de uitvoering
van de sanering. En daarmee feitelijk ook verantwoordelijk worden voor de inhoud. Dat is
omgezet naar een toets op vooral inhoudelijke consistentie, voor zover dit binnen de
competenties is gelegen van de certificaathouder.

Werkgroep 6, tijdelijke uitname, heeft ook
stappen gezet, maar hier is nog geen volledige
concessie over. We hebben gekeken naar hoe
we tijdelijke uitname, waarbij geen sterk
verontreinigde grond wordt afgevoerd,
eenvoudiger uitgevoerd kan worden. Ingezet is
om de administratieve last te vereenvoudigen
en te kijken in hoeverre de functie van KVP en
MKB gecombineerd kan worden. Er is nu een
optie gemaakt waarbij voor de MKB taak bij
tijdelijke uitname gebruik kan worden gemaakt
van de zogenaamde MKB-light. In de functie
eisen MKB-light zitten nog wat discussiepunten.
Deze zijn overgedragen naar de begeleidingscommissie. Uitgangspunt van de VVMA is geweest om te
zorgen dat als je nu in bezit van de protocol 6001, straks 6005, je ook gecertificeerd bent voor de
MKB tijdelijke uitname/MKB Light. Dit is overgenomen.
De uitkomsten gaan naar de Begeleidingscommissie BRL 6000/7000 en daarna naar de CCvD. Wordt
dus vervolgd.
COMMISSIE NIEUWE MARKTEN
De commissie is nog niet bij elkaar geweest. Als voorbode op de cursus JDK die binnenkort dan echt
gegeven kan worden wel alvast de notitie hoe wij jullie adviseren om met de Japanse Duizendknoop
om te gaan. Bij vragen kun je contact opnemen met Rabbe Vedder of Ad van de Horst.

BIJEENKOMST ON-LINE LEERPLATFORM BODEM EN ONDERGROND
Op 28 februari heeft een workshop plaatsgevonden over het on-line leerplatform van Bodembeheer
Nederland, KOBO en SIKB. Het platform beoogt een brede groep van (aankomend) professionals van
de juiste kennis over de uitvoeringspraktijk van bodem en ondergrond te voorzien.
Volgens de initiatiefnemers heeft een online leerplatform een aantal specifieke voordelen. De
belangrijkste in de ogen van het platform zijn:
• De kennis is permanent beschikbaar. Het biedt
de gebruiker de mogelijkheid op zelf gekozen
momenten tijd aan kennisontwikkeling te
besteden en precies datgene te leren wat nodig
is (just enough) en precies op het moment dat
het nodig is (just in time).
• Eén online leerplatform kan door de hele sector
worden gebruikt, op zichzelf of in combinatie
met andere leervormen.
• Medewerkers volgen de cursus als het hen uitkomt, en besteden daardoor hun tijd efficiënter.
In de workshop is naar voren gekomen dat het platform niet leidt tot nieuwe certificeringseisen. Dat
houdt in dat je niet verplicht kan worden tot gebruik maken van dit platform. De cursusvormen moet
je zien als alternatief naast alle andere informatiebronnen, cursussen en opleidingen. De (jaarlijkse)
kosten van het platform zijn nog niet helder, daarover is nog geen concrete duidelijkheid.
Aangezien de doelgroepen en daarmee de onderwerpen heel breed zijn ingezet, zal nog veel
ontwikkeld moeten worden. Als in de toekomst cursusmateriaal beschikbaar is, geeft dat meer
duidelijkheid welke meerwaarde dit platform voor jullie (VVMA-leden) zou kunnen bieden.
Het bestuur is ten aanzien van dit initiatief vooralsnog kritisch en terughoudend. Belangrijkste reden
hiervoor is dat wij de voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten, waarbij interactie tussen cursisten
met cursusgever mogelijk is, en ervaringen van cursisten kunnen worden gedeeld. Daarbij bleek uit
de workshop nog niet of en op welke manier de on-line cursus aangevuld worden aan “live” cursus
met docent.
Wij gaat naar aanleiding van de workshop met het platform in gesprek om onze bevindingen en
vragen met hen te delen. Zodra dit overleg heeft plaatsgevonden doen we daarover naar jullie
verslag. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met Frank Eijsackers.
BIJEENKOMSTEN
Zoals eerder in de nieuwsbrief al aangegeven zijn alle cursussen en bijeenkomsten opgeschort. Het
bestuur zit wel op het vinkentouw om zodra er weer mogelijkheden zijn daarop in te springen.
Wat in ieder geval staat is de ALV op donderdag 17 juni. Desnoods weer digitaal, maar we hopen
toch echt er dan weer een mooie bijeenkomst van te maken waar we elkaar weer persoonlijk kunnen
spreken onder het genot van een hapje en een drankje.

