JAARVERSLAG

2020

INHOUD
Colofon
Jaarverslag VBNE 2020
Voorjaar 2021
Een uitgave van de Vereniging van
Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
0343-745250
internet: www.vbne.nl
e-mail: info@vbne.nl
twitter: @vbne_
De VBNE heeft als doel het professioneel beheer van haar leden te
ondersteunen. LandschappenNL, de Federatie Particulier Grondbezit,
het Rijksvastgoedbedrijf, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
het Natuurnetwerk Gemeenten zijn lid van de VBNE.
Vormgeving: Ocelot Ontwerp
Foto's:
p6 Theo Verstrael/Saxifraga (fluiter)
p7 Foto boven: Kenniscentrum Eikenprocessierups/Henry Kuppen;
foto onder (Lierderbos): Mark Brunsveld
p8 Berco Hoegen
p9 Hans Boll/Saxifraga (Terschelling)
p10 Hans Dekker/Saxifraga (Polder Rohel, Friesland)
p12 Henk Veen
p14 Foto boven: Floris Scheplitz; foto onder: Menno Niesing

Voorwoord

3

1 De VBNE in het kort

4

Eenheid in verscheidenheid
MVO
Organogram

2 Plein van de beheerpraktijk
Gedragscode soortenbescherming bosbeheer officieel ingediend
Praktijkadvies eikenprocessierups in bos en natuur
Voorstellen van de sector bos en natuur voor de nationale bossenstrategie
Vooruitblik op 2020

3 Plein van de kennis
Ecologisch Assessment
OBN in Uitvoeringsprogramma Natuur
Kennisbijeenkomst ‘Tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden’
OBN Webinars
Beheerdersdag
Vooruitblik op 2020

4 Plein van de professionals
Bestuursbesluit over de inrichting van het plein van de professionals
Ontwikkeling van het Nederlands Kettingzaag certificaat (NKC)
Vervolg op de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie SZW:
Arbeidsomstandigheden bij de inzet van beheervrijwilligers in de sector 	
Vooruitblik op 2020

5 Producten en publicaties

4
4
5

6
6
7
7
8

9
9
9
10
10
11
11

12
13
14
14
15

16

VOORWOORD

I

n mijn Voorwoord bij het jaarverslag van 2019 schreef ik dat
wij in 2020 aan de slag zouden gaan met een aantal suggesties die voortvloeiden uit de evaluatie die dat jaar (2019
dus) had plaatsgevonden. Naar aanleiding van die evaluatie
was unaniem besloten om met de VBNE door te gaan – maar
er waren verbeterpunten, zoals onder andere onze interne
organisatie (bijvoorbeeld: was een formele ledenvergadering
wel zinvol?) en de inrichting van de Pleinen in onze “bottom up”
netwerkorganisatie. Moest het plein van de professionals (waar
niet alle leden op dezelfde wijze profijt van hebben) zo blijven?
Is de VBNE niet in de eerste plaats een kennisorganisatie?

Op de reflectie-dag werd ook vaak verwezen naar de VBNE als
ontmoetingsplaats. Dat is het afgelopen jaar in elk geval fysiek
niet goed gelukt: bijvoorbeeld geen fysieke beheerdersdag,
minder veldwerkplaatsen en dergelijke. Maar daar staat
tegenover dat wij in 2020 (en nog steeds…) allerlei niet-fysieke
bijeenkomsten hebben gehouden in de vorm webinars,
e-workshops en dergelijke. Ik complimenteer de medewerkers
van het bureau met de professionele wijze waarop zij een en
ander hebben georganiseerd. Het was voor niemand makkelijk
en soms een eenzaam bestaan thuis achter de pc, maar het is
goed gegaan.

Bij het verder doordenken en uitwerken van deze vraagpunten
zat Corona in de weg, zoals de pandemie het iedere organisatie
lastig heeft gemaakt. Maar toch: in juli 2020 heeft het bestuur
een echte vlees en bloed “reflectie-dag” kunnen hebben op een
mooie locatie in Culemborg. Daar hebben wij samen gesproken
over de ambities van onze vereniging, en over de manier
waarop we die concreet vorm kunnen geven. Tenslotte ook
over hoe we onze plannen kunnen financieren – met andere
woorden de business case. Welk deel van onze kosten moet
gedekt worden uit de contributieopbrengsten, welk deel moet
elders gevonden worden?

Op 1 april is (midden in Corona-tijd, aangesteld en aan de slag
gegaan) Vera Dalm als directeur begonnen, als opvolger van
Dianne Nijland. ik complimenteer Vera met wat ze, ondanks
zo’n ingewikkeld begin, met een team dat steeds op afstand
was, heeft bereikt. Van Dianne op een behoorlijke wijze
afscheid nemen kon door de omstandigheden helaas niet.
Ik dank haar op deze plaats voor haar grote inzet in de tijd dat
ze directeur van de VBNE was.

Wij zijn een vereniging van (zeer verschillende) leden. Wat
ons bindt is onze verantwoordelijkheid voor een, kort gezegd,
verstandig en verantwoord beheer van bos-en natuurterreinen
in Nederland. Tot dat doel houden wij samen een organisatie in
stand die ook gesprekspartner is van de overheden en andere
partijen. Én de leden hebben ook zelf baat bij de diensten die
de VBNE levert. Onvermijdelijk is daarbij dat soms het ene lid,
dan weer een ander lid meer of minder bijdraagt of ontvangt.

Teo Wams is eind 2020 als bestuurslid afgetreden. Wij gaan
hem missen. Hij was er van het begin af aan bij. Teo was een
ideaal bestuurslid: onverslaanbaar op de inhoud, oplossingsgericht, professioneel en gewoon aardig! Hij blijft gelukkig in de
buurt als verantwoordelijke voor OBN. Karin van den Burg heeft
de Natuurmonumenten zetel in het bestuur overgenomen.
Maurits van den Wall Bake
Voorzitter VBNE
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DE VBNE
IN HET KORT

Eenheid in verscheidenheid
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het samenwerkingsverband van
Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit,
het Rijksvastgoedbedrijf en het Natuurnetwerk
Gemeenten. De leden richten zich gezamenlijk op
kwaliteitsverbetering en het vergroten van doelmatigheid en efficiëntie van hun bedrijfsvoering voor
het professioneel beheer van bos en natuur.

Samen hebben de leden bijna 465.000 hectare
bos en natuur in eigendom oftewel 90% van alle
bos en natuur en daarmee 11% van het Nederlands landoppervlak. Hun geschiedenis en de
ontwikkeling van hun vakmanschap beslaat meer
dan een eeuw en bij sommige particuliere landgoederen zelfs eeuwen. Vanwege de complexiteit
van onderwerpen in de huidige samenleving
pakken de leden deze gezamenlijk op. Vanuit de
overtuiging: samen sterker dan alleen.

MVO
Terugkijkend op 2020 denken we gauw aan alles wat
niet kon. Maar wat wel kon, was naar buiten gaan. Nooit
eerder is er zóveel zichtbare behoefte geweest aan natuur,
aan de mogelijkheid voor mensen om er even uit te zijn.
Dat maakte vele ‘haagse’ discussies over Bossenstrategie,
Gedragscodes en Klimaat misschien net iets makkelijker,
al moet de spreekwoordelijke ‘boter bij de vis’ nog wel
geregeld worden.
En er is ook heel veel wél gebeurd. Onze activiteiten en
ontmoetingen stokten, tot we ontdekten dat we elkaar ook
online veel te vertellen hadden. Dat leverde veel moois op:
zeer goed bekeken webinars, geslaagde bijeenkomsten
met presentaties, discussies en gesprek. Mooi om te zien
hoe veerkrachtig we samen zijn. Maar wat zie ik ernaar uit
elkaar weer echt te ontmoeten!
VERA DALM, DIRECTEUR VBNE

Het VBNE kantoor draagt ook haar steentje bij
met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Zo ligt het dak vol met zonnepanelen: opbrengst
in 2020 32,62 MWh. De medewerkers worden
gestimuleerd om met het OV te reizen door
het beschikbaar stellen van een persoonlijke
OV-businesskaart. Verder kopen we alle levensmiddelen biologisch in en zijn de lunches die we
aanbieden vegetarisch.
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Organogram

De bestuursleden:
Staand van links naar rechts: Franco Mandemaker (Rijksvastgoedbedrijf),
Hank Bartelink (LandschappenNL), Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer),
Antoon Splinter (Natuurnetwerk Gemeenten), Berend Pastoor
(Federatie Particulier Grondbezit), Teo Wams (Natuurmonumenten).
Zittend van links naar rechts: Vera Dalm (directeur VBNE),
Maurits van den Wall Bake (voorzitter VBNE)

BESTUUR VBNE
WERKORGANISATIE
Plein van de kennis
Regieteam

OBN Adviescommissie
OBN Secretarissen-overleg
Werkgroep Beheerdersdag
OBN Deskundigenteams:
Beekdallandschap
Cultuurlandschap
Droog zandlandschap
Duin- en kustlandschap
Heuvellandschap

L aagveen- en zeekleilandschap
Nat zandlandschap
Rivierenlandschap
Expertisegroep fauna

Plein van de beheerpraktijk

Plein van de professionals

Regieteam

Actieve werkgroepen:

Actieve werkgroepen:

Werkgroep gedragscode natuurbeheer
Werkgroep gedragscode soortenbescherming bosbeheer
Werkgroep water
Werkgroep invasieve exoten
Werkgroep ecosysteemdiensten
Werkgroep waterschapsheffingen
Waterschapsbestuurders natuurterreinen
Taskforce bossenstrategie
Taskforce eikenprocessierups

Arbo & veiligheid
Vrijwilligers
E-learning
Onderwijs

VBNE KANTOOR

(ondersteunt de activiteiten op de pleinen)

Het VBNE-kantoor is onderdeel van de netwerkorganisatie. De medewerkers:
Boven van links naar rechts:
Liesbeth de Kort, adviseur HR / Plein van de professionals
Anke Kappers, office manager
Vera Dalm, directeur
Onder van links naar rechts:
Mark Brunsveld, adviseur Plein van de beheerpraktijk
Wim Wiersinga, adviseur Plein van de kennis / programmacoördinator OBN
Neeltje Huizenga, programmamedewerker OBN
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PLEIN VAN DE
BEHEERPRAKTIJK

D

e activiteiten op het plein van de beheerpraktijk
richten zich op het creëren van gunstige randvoorwaarden voor de dagelijkse praktijk van
professioneel bos- en natuurbeheer. Een voorbeeld
van zo’n activiteit is zorg dragen voor een goedgekeurde en werkbare gedragscode soortenbescherming
bosbeheer. Daarmee stel je de beheerder is staat

zijn of haar bos te beheren en zorgvuldig om te gaan
met beschermde soorten.
Een regieteam stuurt het plein van de beheerpraktijk
aan. De leden van het regieteam zijn aanjager van
de activiteiten, stellen doelen op en adviseren het
bestuur van de VBNE. De adviseur van de beheerpraktijk ondersteunt de activiteiten op het plein.

Gedragscode soortenbescherming bosbeheer
officieel ingediend
Eind november 2020 is de gedragscode
soortenbescherming bosbeheer officieel
ingediend bij de RVO. Het heeft meer dan
drie jaar gekost om tot dit resultaat te
komen. In de vele overleggen tussen de
VBNE, externe partijen, de RVO en het ministerie van LNV moest een nieuwe balans
worden gevonden tussen de praktische
uitvoerbaarheid van reguliere bosbeheerwerkzaamheden en de zorgvuldige omgang
met beschermde soorten. Ook de onrust
over bomenkap in de afgelopen jaren en
het verschijnen van de bossenstrategie

hebben hun invloed gehad op de teksten
in de gedragscode. De VBNE is echter overtuigd dat de nieuwe gedragscode beheerders nog steeds in staat stelt naar eigen
inzicht keuzes te maken om het bos met
zijn vele maatschappelijke functies in stand
te houden voor huidige en toekomstige
generaties. Met een goede balans tussen
praktische uitvoerbaarheid en zorgvuldige
omgang met beschermde soorten. De
verwachting is dat het definitieve goedkeuringsbesluit in voorjaar 2021 bekend zal
worden gemaakt.

De bij de RVO ter goedkeuring ingediende gedragscode soortenbescherming
is zeer belangrijk voor de bossector in Nederland. Je geeft als sector duidelijke
richtlijnen over wat wel en niet kan. En in de communicatie naar de
samenleving fungeert het als een maatschappelijke licence to operate.
HARRIE HEKHUIS, AFDELINGSHOOFD BEHEER & PRODUCTIE STAATSBOSBEHEER
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Praktijkadvies eikenprocessierups in bos en natuur
De eikenprocessierups is een gegeven en gaat
niet meer weg. Het is vooral een overlastprobleem
en geeft een natuurlijk ongemak, alhoewel er ook
serieuze gezondheidsrisico’s zijn. Om eigenaren
en beheerders van bos, natuur en landschapselementen handvatten te bieden voor de omgang met
eikenprocessierups heeft de VBNE in 2020 een
praktijkadvies opgesteld. Dit advies gaat in op de
juridische aspecten, communicatie en mogelijk
beheermaatregelen. De VBNE heeft in februari 2020
ook twee drukbezochte bijeenkomsten georgani-

seerd over de omgang met de eikenprocessierups
in bos en natuur. Het praktijkadvies is goed
ontvangen door de terreinbeheerders en heeft
zijn nut bewezen, zelfs tot in de rechtszaal.

Het VBNE praktijkadvies heeft ons,
naast de biologische bestrijding, vooral inzicht
gegeven inzake de wettelijke aansprakelijkheid bij
schademeldingen van de EPR.
ANDRIES ARTS, HOOFD BUITENDIENST, GEMEENTE BERGEN (LIMBURG)

Voorstellen van de sector bos en natuur voor de
nationale bossenstrategie
De VBNE leden, de Unie van Bosgroepen en de
Algemene Vereniging Inlands Hout, geadviseerd
door Wageningen University and Research,
hebben in 2020 gezamenlijk voorstellen gedaan
aan het ministerie van LNV en het IPO voor de
Nationale Bossenstrategie.

Het is heel waardevol geweest dat we als terreinbeheerders
proactief hebben aangegeven welke onderdelen de bossenstrategie zou moeten bevatten om het een succesvolle
strategie te laten zijn. Onder regie van de VBNE konden
we een krachtig geluid laten horen.
Een van de pilots in het kader van klimaatslim bosbeheer
uitgevoerd in het Lierderbos van Staatsbosbeheer

RENSKE TERHÜRNE, WERKZAAM BIJ GELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN EN
NAMENS LANDSCHAPPENNL DEELGENOMEN AAN DE TASKFORCE BOSSENSTRATEGIE

Eind 2020 is de definitieve bossenstrategie
gepresenteerd, 25 jaar na het vorige bosbeleidsplan. Een bijzonder moment samen met alle
hernieuwde aandacht voor bos in Nederland. De
Corona-crises deed er nog een schepje bovenop.
De bossen bij Fontainebleau, het Bayerischer
Wald en de mediterrane bossen waren immers
tijdelijk niet bereikbaar en men kwam tot
ontdekking dat er in Nederland ook prachtige
bossen zijn. De uitdaging is nu om de bossenstrategie in de uitvoering succesvol te laten zijn,
met aandacht voor de financiering en rolverdeling tussen de verschillende overheidslagen.
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plein van de beheerpraktijk

VOORUITBLIK OP 2021
2021 zal in het teken staan van de gedragscodes.
De gedragscode soortenbescherming bosbeheer zal
worden goedgekeurd waarna na de goedkeuring de
sector geinformeerd zal worden over de veranderingen. De gedragscode natuurbeheer zal officieel
worden ingediend voor een nieuwe periode.

Klimaatverandering en de gevolgen voor bos- en
natuurterreinen zullen ook in 2021 prominent aan
de orde zijn. De gesprekken aan de uitvoeringstafel landbouw en landgebruik en in de werkgroep
Bomen, Bos en Natuur zullen doorgaan. Ook de
effecten van droogte op kwetsbare natuur blijven
op het netvlies, waarbij we samen met waterschappen en de waterschapsbestuurders natuurterreinen
naar oplossingen zoeken.

Het verminderen van regeldruk blijft ook in 2021
een belangrijk thema. Veranderende wetgeving
en 12 provincies die ieder hun eigen accenten
leggen maken dat beheerders meer tijd kwijt zijn
met vergunningen en administratie rond reguliere
beheerwerkzaamheden. De VBNE is het gremium
om gezamenlijk bij overheden aandacht te vragen
hiervoor en aan te geven wat terreinbeheerders
graag zouden willen.
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PLEIN VAN
DE KENNIS

H

et doel van het plein van de kennis is dat
leden van de VBNE onderling hun kennis meer
delen, waar nodig samen met andere partijen
die betrokken zijn bij bos en natuur. Als vormen
om kennis te delen worden onder meer veldwerkplaatsen, werkschuurbijeenkomsten en de jaarlijkse
Beheerdersdag georganiseerd.

Daarnaast coördineert de VBNE het Kennisnetwerk
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), waar
beleid, beheer en onderzoek samen kennis ontwikkelen en verspreiden over natuurherstel.

Ecologisch Assessment

OBN in Uitvoeringsprogramma Natuur

In 2019 initieerden LNV, BIJ12 en de
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren het uitvoeren van een ‘ecologisch
assessment’. Deze analyse van de ecologische kwaliteiten en de knelpunten in de
landschappen van Nederland resulteerde
in 2020 in aangrijpingspunten voor het
herstel van de kenmerkende biodiver-

Rijk en provincies hebben een
akkoord bereikt over de besteding
in de komende 10 jaar van bijna drie
miljard euro voor natuurherstel en
-ontwikkeling als onderdeel van de
structurele aanpak stikstof. Dat staat
in het Uitvoeringsprogramma Natuur,
dat minister Schouten van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op
8 december 2020, mede namens de
provincies, naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Vanuit het ‘Programma Natuur’ werken overheden,

siteit in elk type landschap. Daarnaast
is het gebruik van die landschappen
voor de samenleving beoordeeld. Waar
gaat dat samen (wat zijn de kansen) en
waar niet (wat zijn de bedreigingen)? Het
Ecologisch Assessment geeft een goed
inzicht in de actuele stand van kennisontwikkeling over natuurherstel.

natuurbeheerders en particuliere en
agrarische grondeigenaren samen
aan regionale en landelijke maatregelen. Ook wordt investering in de onderzoekagenda voorgesteld door een
versterking van het Kennisnetwerk
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit. Met extra financiering kan het
OBN-onderzoek op grotere schaal
worden toegepast en ook specifiek
worden toegespitst op de vragen die
naar boven komen in het kader van
dit Programma Natuur.

De provincies hechten zeer aan het benutten van de unieke combinatie
van kennis, namelijk beleid, uitvoering én wetenschap samen, van het
Kennisnetwerk OBN ten behoeve van het Programma natuur.
JOHN VISBEEN, ADJUNCT-HOOFD STRATEGIE & BELEID PROVINCIE FLEVOLAND
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Kennisbijeenkomst ‘Tegengaan van
pitrus in weidevogelgraslanden’
Op 26 februari 2020 heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden
over het tegengaan van pitrus in weidevogelgraslanden. Te gast bij
de provincie Noord-Holland in Haarlem zijn bijna 100 deelnemers
bijgepraat over de laatste inzichten wat betreft herstel- en regulier
beheer om pitrus de kop in te drukken. Van deze bijeenkomst is een
verslag gemaakt
Naast deze bijeenkomst is het alleen mogelijk gebleken om op
31 augustus een OBN-veldwerkplaats over en op het eiland Griend
te houden. Alle overige geplande veldwerkplaatsen zijn afgelast.

OBN Webinars

Screenshots van het OBN-Webinar 'Herstel van konijnen populaties'

Vanwege Corona waren live-kennisbijeenkomsten helaas
maar zeer beperkt mogelijk. Om toch kennis te blijven
uitwisselen is in het najaar een korte serie OBN-Webinars
georganiseerd. Thema’s waren: Oude droge heide, herstel
van konijnen populaties, Ooibosontwikkeling en Duinbegrazing. Daarnaast was er een uitgebreider webinar
over Beekdalvenen. Het bleek een succes om op deze
manier de resultaten van onderzoeken met beheerders,
beleidsmedewerkers, onderzoekers en geïnteresseerden
te delen.
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Beheerdersdag
De Beheerdersdag ging 25 september digitaal.
Ondanks alle digitale uitdagingen was het
een bijzonder leuke en toch ook interactieve
ochtend met actuele onderwerpen rond bos-,
natuur- en landschapsbeheer! Er was veel
aandacht voor de Bossenstrategie en het
klimaat. Het programma werd door rond de
330 individueel ingelogde mensen gevolgd.

Ik vond het indrukwekkend om te zien met hoeveel passie de Beheerdersdag is georganiseerd en
hoe de organisatie erin slaagde een sfeer van verbondenheid te creëren, ondanks de beperkingen.
Op mijn toelichting op de Bossenstrategie kwamen veel reacties waaruit een warme belangstelling
en grote betrokkenheid sprak. Ik hoop dat we met de Bossenstrategie opnieuw het belang van
bomen en bos en het vakmanschap van de beheerders hebben weten te onderstrepen.
ROB MESSELINK, PROJECTLEIDER BOSSENSTRATEGIE RIJK & PROVINCIES

plein van de kennis

VOORUITBLIK OP 2021
Dit gaat het Plein van de kennis doen in 2021:
• vervolg van het “ecologisch assessment” voor het Kennisnetwerk OBN;
• voortzetting activiteiten landbouw en natuur;
• uitwisselen van kennis zowel online (webinars) als fysiek (veldwerkplaatsen, werkschuurbijeenkomsten en de Beheerdersdag).
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PLEIN VAN DE
PROFESSIONALS

H

et plein van de professionals zet zich in
voor gunstige voorwaarden vóór en duurzame
inzetbaarheid ván professionals in bos- en
natuurbeheer. Het gaat om arbeidsomstandigheden,
aangeboden faciliteiten en regelingen. Bovendien is
een passende instroom van professionals belangrijk.
Daarom is er naast oog voor opleiding en ontwikkeling,
ook aandacht voor ontwikkelingen in onderwijs en
arbeidsmarkt.

Om de doelen van het plein van de professionals te
realiseren, ondersteunt de adviseur HR het sociaal
overleg bij de totstandkoming en realisatie van het
Activiteitenplan Bos en Natuur. Tevens vervult de
adviseur de rol van secretaris bij het cao overleg. In
het Activiteitenplan zijn projecten opgenomen die
met financiering vanuit het Fonds Colland Arbeidsmarkt voor de sector gerealiseerd worden. Vanuit dit
fonds worden eveneens de coachingsregeling en de
cursusgroepenregeling gefinancierd.
Realisatie van projecten in het Activiteitenplan gebeurt vanuit de VBNE-werkgroepen Arbo & veiligheid,
onderwijs, vrijwilligers en e-learning. De adviseur
van het plein van de professionals vervult de rol van
programmamanager voor het Activiteitenplan en van
secretaris voor de werkgroepen.  
Hoewel het Bestuur van de VBNE in vervolg op de
uitkomsten van de evaluatie van de vereniging in
2019 heeft besloten tot een ontvlechting van NVBE
en VBNE, fungeerde het sociaal overleg in 2020
de facto nog als regiegroep voor het plein van de
professionals. Het sociaal overleg bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bos- en natuursector onder leiding van
een onafhankelijk voorzitter. Werkgroepen worden
bemand door afgevaardigden van de leden van de
VBNE en van de sociale partners bos en natuur.
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Bestuursbesluit over de inrichting van het plein van de professionals
Eén van de conclusies uit de evaluatie van de VBNE in
2019 betrof de complexe en onduidelijke governance
in de relatie tussen het sociaal overleg en het plein
van de professionals van de VBNE. Het bestuur van de
VBNE besloot daarom tot ontvlechting van de NVBE en
VBNE. In het voorjaar van 2020 heeft een werkgroep, in
opdracht van het Bestuur van de VBNE, een verkenning
uitgevoerd naar de wijze waarop die ontvlechting plaats
zou moeten vinden. Centraal stond de optimale invulling
van het plein van de professionals en de gevolgen
daarvan voor het sociaal overleg. In de werkgroep waren
vertegenwoordigers van de VBNE en het sociaal overleg
betrokken.

Het advies van de ontvlechtingswerkgroep is in het najaar
van 2020 door het bestuur van de VBNE overgenomen en
in het sociaal overleg aan de orde geweest. Het besluit
is genomen om het plein van de professionals op een
vergelijkbare manier in te richten en aan te sturen als
de andere VBNE-pleinen. Met een portefeuillehouder in
het bestuur als voorzitter van het regieteam, vertegenwoordiging in het regieteam van alle relevante partijen
en ondersteuning door de adviseur van het plein van de
professionals.
De ontvlechting moet vooral inhoud krijgen door duidelijkheid in de positie, rollen en verantwoordelijkheden

Regieteam plein van de professionals
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,
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Sectoroverleg
bos en natuur

van bij VBNE en NVBE betrokken partijen en het verhelderen van processen waarin zij samenwerken.
Drie gremia spelen op dit terrein een rol: Het plein van de
professionals (met haar regieteam en werkgroepen), het
sectoroverleg Bos en Natuur en het cao overleg Bos en
Natuur.
Het regieteam van het plein van de professionals bepaalt
de koers op het sociale domein. Het sectoroverleg neemt
besluiten over het Activiteitenplan Bos en Natuur en
de projecten waaraan financieel wordt bijgedragen. Dit
kunnen projecten zijn die vanuit het plein van de professionals worden gerealiseerd. Het cao overleg richt zich
uitsluitend op het tot stand komen, uitvoeren en evalueren van de cao Bos en Natuur. Het cao overleg staat los
van het plein van de professionals en is een zaak van de
sociale partners Bos en Natuur.

Collandfinanciering

activiteitenplan
B&N
Koers, visie, plein van
de professionals
hoofdthema's VBNE

Uitvoering en verantwoording

werkplan plein van de
professionals VBNE

besluitvorming over
activiteitenplan bos en
natuur en cofinanciering
projecten bos en natuur,
medezeggenschap,
regelingen

Een volwaardig plein van de professionals
heeft de mogelijkheid om haar diensten zo
in te richten dat dit de leden van VBNE veel
voordeel kan geven bij de ontwikkeling van
het sociaal beleid.
GEA KUIPER (ONAFHANKELIJK VOORZITTER SOCIAAL OVERLEG)

Positionering en resultaten Bos en Natuur
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VERVOLG OP DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK VAN DE INSPECTIE SZW:

Arbeidsomstandigheden bij de inzet van beheervrijwilligers in de sector
Veilig werken met vrijwilligers in de sector
bos en natuur is “voldoende op orde”. Dat
concludeerde de Inspectie SZW op basis
van de resultaten van een eind 2019 uitgevoerde enquête onder groene beheervrijwilligers. De Inspectie is onder de indruk van
de beschikbare informatie en middelen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn
zeer positief en geven geen aanleiding tot
gerichte inspecties. Vertegenwoordigers
vanuit de werkgroepen vrijwilligers en Arbo
& veiligheid van de VBNE waren nauw
betrokken bij de opzet en uitvoering van de
enquête. Een taskforce geeft vervolg aan

De Inspectie SZW was verrast door de positieve uitkomsten van het door hen
uitgevoerde onderzoek: we doen veel om vrijwilligers veilig te laten werken.
Het geeft ons ook duidelijkheid waar het nog beter kan. Zo leren we van elkaar
en zorgen samen voor een veilige groene sector.

het aanvullend advies van de Inspectie.
Het betreft het nog explicieter informeren
van vrijwilligers. Onder andere over de op
hen van toepassing zijnde arbo wet en
regelgeving, ter vergroting van het veiligheidsbewustzijn. Daarnaast wordt geadviseerd de verantwoordelijkheidsverdeling
bij de inzet van vrijwilligers te verhelderen
en vast te leggen. Vooral omdat er verschillende manieren zijn waarop de inzet van
vrijwilligers is georganiseerd.

TETJE FALENTIJN (BELEIDSMEDEWERKER BURGERBETROKKENHEID)

Ontwikkeling van het Nederlands Kettingzaag certificaat (NKC)
Eind 2019 werd de VBNE Richtlijn praktijkopleidingen vastgesteld. In deze branchebreed gedragen richtlijn is bepaald wat
mensen moeten kunnen en kennen en
over welke ervaring zij moeten beschikken
als zij werken met machines. Daarvan is
afgeleid wat dan de eindtermen moeten
zijn van opleidingen die mensen volgen
om te leren werken (maaien, kettingzagen)
met machines. De SKBNL sluit zich aan bij
de VBNE-Richtlijn Praktijkopleidingen, die
wordt opgenomen in de ErBo regeling.

Op het onderdeel kettingzagen heeft
de Richtlijn Praktijkopleidingen vervolg
gekregen met de ontwikkeling van het
‘Nederlands Kettingzaag Certificaat’: een
initiatief van opleiders en in samenspraak
met onderwijs en bedrijfsleven. VBNE was
penvoerder van het project, dat mede werd
gefinancierd met Aequorsubsidie.

Eind 2020 is het NKC gelanceerd. Bureau
Erkenningen is verantwoordelijk voor de
examinering voor en het beheer van de
NKC certificaten. Door eenduidigheid in
vereisten bij het werken met machines en
uniforme toetsing en examinering dragen
de Richtlijn Praktijkopleidingen en het
NKC bij aan veilig werken.

Vanuit de wil in de gehele branche om gezamenlijk het NKC te ontwikkelen
weet iedereen nu exact welk opleidingsniveau benodigd is voor bepaalde werkzaamheden. Hiermee is de veiligheid al voor een groot deel geborgd vóór dat
de werkzaamheden plaats vinden. Een toonbeeld van samenwerking.
MENNO NIESING (PREVENTIEMEDEWERKER/ADVISEUR KWALITEIT EN DUURZAAMHEID BIJ STAATSBOSBEHEER)
EN WILLEM VAN DELFT (PROJECTLEIDER NKC PROJECT EN TRAINER/ADVISEUR BIJ PRAKTIJKCENTRUM BOMEN)
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plein van de professionals

VOORUITBLIK OP 2021
In 2021 zal het plein van de professionals, onder
leiding van het eigen Regieteam, concreet invulling
gaan krijgen.

Allereerst gaat het om duidelijkheid over de positie, rol
en verantwoordelijkheden van de spelers in het sociale
domein: het regieteam van het plein van de professionals,
het sectoroverleg en het cao overleg. Heldere besluitvormingsprocessen en werkafspraken moeten zorgen voor
optimale samenwerking aan relevante gemeenschappelijke thema’s.
Gebieden waarop samenwerking op het plein van de professionals wenselijk is zijn Arbo & veiligheid, opleiding &
ontwikkeling, de gemeenschappelijke aanpak van de inzet
en coördinatie van vrijwilligers en onderwijs.

De trainingen voor vrijwilligerscoördinatoren worden voortgezet en er wordt, in navolging van de adviezen van de
Inspectie SZW, een e-learning over de Arbowet gemaakt.
Aan de ontwikkeling van e-learnings voor Leer je Groen
dragen steeds vaker ook organisaties van buiten de VBNE
bij. Zowel qua inhoud als financiering. Een passend
verdienmodel moet aansluiting van nieuwe organisaties
vereenvoudigen.
Ook de aansluiting tussen e-learning modules en Arbo
producten en het stimuleren van het gebruik van beide
is een punt van aandacht. Op het vlak van Arbo & veilig-

heid is daarnaast het vergroten van
veiligheidsbewustzijn een speerpunt.
De deelname aan het landelijke project
'Veilig op 1' wordt voortgezet.
Wat onderwijs betreft gaat het vooral om vertegenwoordiging van de sector en het opbouwen van een netwerk. Betrokkenheid bij ontwikkelingen in het groene onderwijs is
van belang voor het veiligstellen van toekomstige instroom
met de juiste competenties.
Tot slot: in 2021 zal het cao overleg onderhandelen over
een nieuwe cao bos en natuur vanaf 1-7-2021.
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5

PRODUCTEN
EN PUBLICATIES

Onze nieuwste producten, publicaties en verslagen
vindt u op de websites:
• www.vbne.nl
• www.natuurkennis.nl
• www.veldwerkplaatsen.nl

Wij publiceren regelmatig in het Vakblad Natuur Bos
Landschap: www.vakbladnbl.nl
Wij ontmoeten u graag op een van onze
werkschuurbijeenkomsten of op de Beheerdersdag:
www.beheerdersdag.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) in bos en natuur

Signaalkleding

Waadbroek

Reddingsvest, reddingslijn

Positioneringsgordel positioneringslijn

Adembescherming / stoffilters

Gehoorbescherming

Veiligheidsbril

Gelaatscherm

●

Klimhelm

Veiligheidshelm

●
●

Zaagbroek, bosmaaierbroek*

Werkhandschoenen afgestemd op de
werkzaamheden

●
●

Glad afgewerkte goed sluitende en
doelmatige werkkleding

●
●

Werken met handgereedschap
Zaag, snoeischaar, heggenschaar
Handzeis
Steekschop, Schilschop, Bats, Plagschop
Grondboor, paalhamer
Mestvork/riek
Handstokzaag
Handlier

●

●

●

●

●

●

ontwikkeling+beheer natuurkwaliteit

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Werken met slaggereedschap
Handbijl, Kloofbijl, Hiep of kloofhamer
Machinaal kloven

●

●

●

●

●

●

●

●

Werken met rijdende machines
Trekker
1-assige trekker
Overige rijdende machines, minimaal:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Werken met handgedragen machines
Motor- accukettingzaag/- stokzaag
Bosmaaier met draadsnijkop, slagmes,
zaagblad
Motor- accuheggenschaar
Bladblazer
Motorgrondboor

●
●

●

●

●

●

●*

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd door
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12

●

●
●

Versnipperaar

●

●

●

●

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

●

Werken op hoogte
Klimwerkzaamheden
Hoogwerkers
Ladder boven 2,5 meter

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
0343-745250
info@vbne.nl

●

Werken op, in of langs het water
Werken op of langs het water algemeen
Werken op of langs water met boot of ponton
Werken in het water

●

●

●

●

Kennisnetwerk OBN

●

Werken met een versnipperaar

●

Ecologisch assessment van de
landschappen van Nederland
Analyse door het Kennisnetwerk OBN

●

●

●

●

●

●

Werken langs de weg
Altijd afhankelijk van de situatie. Raadpleeg de CROW 96B. www.crow.nl/publicaties/werk in uitvoering

Overige werkzaamheden
Vuilruimen met risico injectienaalden
Vuilruimen o.a. dierlijk afval
Onderhoud gereedschap
Hogedrukspuit tot 250 bar
Perslucht

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Bij onze organisatie

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten

• CE gemarkeerd zijn
• Voldoen aan normering
• Goed passen

• Mogen niet belemmerend werken
• Zijn persoonlijk
• Schoon, doelmatig en onbeschadigd

Zie voor meer informatie ook de website van de VBNE o.a. de Arbo infobladen
en de Arbocatalogus bos en natuur.

Uitgave 2019

• Voer voor aanvang
een Laatste Minuut
Risico Analyse
(LMRA) uit.

PBM

WERKEN

Zaagschoeisel Zaaglaars

• Bekijk gemaakte
interne afspraken
of de arbocatalogus en
gebruik dan de
juiste PBM’s.

Hoog veiligheidsschoeisel

• Inventariseer
altijd eerst de
werkzaamheden,
daarna de risico’s
van de werkplek.

Veiligheidsschoeisel, Veiligheidslaars

Dit overzicht betreft een advies en is een basis richtlijn PBM’s voor de meest voorkomende machines en gereedschappen.
Buiten deze basis richtlijn zijn er altijd machines en gereedschappen die niet op de lijst vermeld staan.
Raadpleeg hiervoor de interne afspraken, de Arbocatalogus, de Arbo info bladen of leg de veiligheidsmaatregelen
en PBM’s vast in een Taak Risico Analyse (TRA). Er kan reden zijn om bij specifieke werkzaamheden af te wijken
van de basis richtlijn PBM’s. Leg dit dan gemotiveerd vast.

Alle publicaties en
producten van het
OBN Kennisnetwerk
zijn te vinden op
www.natuurkennis.nl
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