Studiedag "Mens, bos en arbeid"

Op 14 mei 1969 werd te Bunnik een studiedag gehouden met als thema "Mens, bos en arbeid", een

studiedag die georganiseerd was door de Commissie
Onderzoek Rationalisatie Bosbouw van het Bosbouwproefstation. Deze commissie Is in 1958 opgericht
met als doel het doen verrichten, steunen, bevorderen en coördineren van onderzoekingen op het gebied van de rationalisatie in de bosbouw. In de commissie werken vertegenwoordigers van werkgeversen werknemersorganisaties samen, onder voorzitterschap van ondergetekende, terwijl voorts een aantal
adviseurs Is aangetrokken.
Door de activiteiten van de commissie is het onderzoek naar de rationalisatie van de bosarbeid gestimuleerd, o.a. tot uiting komend in werkmethodeverbetering bij bosaanleg, verzorging en oogst, gemeten tarieven en algemene normen voor de houtoogst, arbeidsfysiologische onderzoekingen en
voorts onderzoek met betrekking tot de mechanisatie.

In het verleden zijn een tweetal symposia georganiseerd met als onderwerpen "Lawaai en lawaaibestrijding bij motorzagen" en "Verspreiding en invoering
van nieuwe methoden",
Met dit derde symposium "Mens, bos en arbeid"
werd het oog gericht op de toekomstige ontwikkelingen in de bosbouw. Daarbij werd een beeld gegeven van de huidige situatie in de bosbouw. Tevens

werden zowel de economische ontwikkelingen in de
landbouw als de sociale ontwikkelingen in de industrie belicht en wel zodanig dat zij waren afgestemd
op de problemen rond de ontwikkeling die men in de
bosbouw mag verwachten.
Deze bevinden zich, aansluitende bij de functies
van het Nederlandse bos, op het terrein van schaalvergroting, van kwalitatieve en kwantitatieve normen
voor bosbeheerders en werknemers, en van personeelsbeleid.
Met dat doel zijn de hierna volgende preadviezen
geschreven. Preadviezen van respectievelijk
ir. P. H. M. Tromp (op dat moment houtvester bij de
Kon. Ned. HeidemaatschappU)
prof. dr. R. H. A. van Duin (adjunct-directeur van de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders)
dr. A.van Biemen (directeur van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers).
Prof. dr. E. W. Hofstee, hoogleraar aan de landbouwhogeschool, was bereid de op de studiedag
gevoerde discussie te leiden.
De preadviseurs en de discussieleider hebben zich
grote inspanning getroost om het gestelde doel te
verwezenlijken. De commissie is hen daarvoor erkentelijk en dank verschuldigd.
ir. J. F. Wolterson
Voorzitter Commissie Onderzoek
Rationalisatie Bosbouw
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Regeling Bosschap subsidie scholing leerlingwezen
Het bestuur van het Bosschap besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die
door anderen krachtens een overeenkomst tot het

verrichten van arbeid persoonlUk bosbouwwerkzaamheden doet verrichten.
b leerling: degene. die bij een werkgever krachtens
een leerovereenkomst persoonlijk werkzaam is uitslui-

voor leerlingen van
voor leerlingen van
voor leerlingen van
voor leerlingen van
voor leerlingen van

f

17 jaar en jonger
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar

250
.. 280
.. 310
.. 340
.. 370

voor leerlingen van 22 jaar

,,400

voor leerlingen van 23 jaar en ouder
.. 430
2 Voor leerlingen die in de loop van het kalenderjaar
in dienst treden dan wel het dienstverband beëindigen. wordt het subsidie over dat jaar naar evenredigheid berekend. met dien verstande. dat slechts volle

tend of hoofdzakelijk voor het verrichten van bos-

maanden in aanmerking worden genomen.

bouwwerkzaamheden.

3 De leeftUd welke de leerling op 1 juli heeft is bepalend voor de hoogte van het subsidie.
Artikel 5
De uitbetaling van het subsidie vindt plaats binnen
30 dagen na de sluiting van de termUn waarbinnen de
aanvragen moeten zijn ingediend.
Artikel 6
1 De werkgever. die subsidie aanvraagt is verplicht
met de leerling een regeling te treffen over door-

c bosbouwwerkzaamheden: werkzaamheden betrekking hebbende op de bosbouw in de ruimste zin van
het woord.
Artikel 2
Ter bevordering van de scholing in het kader van het
Leerlingwezen kan aan de werkgever die een leerling
in dienst heeft, op zijn aanvraag een subsidie worden

toegekend ter tegemoetkoming in de kosten. welke
voor hem en voor de leerling zijn verbonden aan de

scholing.
Artikel 3
1 De werkgever dient, voor iedere bij hem in dienst
zijnde. C.q. in dienst geweest zUnde leerling eenmaal
per kalenderjaar een subsidieaanvrage in bU het Bosschap.
2 Aanvragen als bedoeld in het eerste lid. worden
ingediend tussen 1 en 31 december van het betrokken
kalenderjaar.
3 In afwijking van het in de leden 1 en 2 bepaalde.
wordt voor leerlingen die op of na 1 oktober bij een
werkgever in dienst treden het subsidie aangevraagd
tussen 1 en 31 december van het volgende kalenderjaar. tegelUk met de aanvrage over dat jaar.
4 Geen subsidie kan worden aangevraagd voor leerlingen die zich tijdens de in de leerovereenkomst

vastgelegde proefperiode of aan het einde daarvan.
terugtrekken.
5 De subsidieaanvrage dient te geschieden met gebruikmaking van een speCiaal daarvoor bestemd formulier. dat kosteloos bU het Bosschap verkrUgbaar is.
Artikel 4
1 Het subsidie bedraagt per leerling per kalenderjaar:

betaling aan de Jeerllng van een zodanig gedeelte van
het subsidie, dat zowel werkgever als leerling In evenredigheid een tegemoetkoming ontvangen in de voor
rekening van ieder van hen komende kosten verband

houdende met de scholing.
2 De in het eerste lid bedoelde verplichting rust niet
op de werkgever. die alle kosten verband houdende
met de scholing van de leerling voor zijn rekening
neemt.

Artikel 7
1 Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Bosschap Subsidie Scholing Leerlingwezen.
2 Deze regeling wordt geacht in werking te zUn getreden op 1 januari 1969.
3 Voor leerlingen die op of na 1 oktober 1968 bij een
werkgever in dienst zUn getreden. kan met betrekking
tot de periode welke zij in 1968 op leerovereenkomst
werkzaam waren, geen subsidie worden aangevraagd.

·s-Gravenhage. 17 september 1969
Het Bosschap.
de voorzitter,

w.g. van Tets van Goudriaan
de secretaris,

w.g. G. 1. den Hartog
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