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6 april 2017
Het Brandpunt in Baarn
7 leden en de voorzitter

Punt

Inhoud

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Actie

Herman opent de vergadering.
Herman zegt dat hij de leden die vorig jaar niet aan de vergaderingen hebben, een mail heeft gestuurd met de vraag of zij lid willen blijven. Enkelen
hebben aangegeven dat te willen en anderen hebben zich teruggetrokken.
2.

Verslag van 24 november
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Verslag van 31 januari
De aanwezigen nemen kennis van het verslag.

4.

Campagne 'Veilig in elke vezel'
Annemarie Arensen, betrokken bij de campagne van VERAS, Ascert en VVTB,
heeft gevraagd of leden van de klankbordgroep willen meedoen aan een testronde van een instructiemodule. Edwin stelt zich daarvoor beschikbaar. HerHerman
man zal de afwezigen vragen of zij beschikbaar zijn.

5.

Toekomst klankbordgroep
De klankbordgroep moet op eigen benen staan. In een notitie doet Herman
voorstellen hoe dat kan worden ingevuld. De notitie wordt punt voor punt
besproken. De volgende besluiten worden genomen:
§
er komt een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, een lid uit
de groep DIA en een lid uit de groep DTA;
§
de twee leden van het DB worden voorgedragen als lid van de twee
Werkkamers;
§
in werkgroepjes worden thema's uitgediept. Conclusies en standpunten worden of via e-mail of in een vergadering van de klankbordgroep voorgelegd. Dit jaar werken we aan de thema's persoonsschema DTA, veilig werken en misstanden. Wilfred zal nagaan of het per- Wilfred
soonsschema DIA onlangs is geactualiseerd. Mocht dat niet zo zijn
dan kan een werkgroepje ook dit schema beoordelen op actualiteit;
§
de klankbordgroep komt drie maal per jaar bijeen om specifieke thema's te bespreken, adviezen en voorstellen van werkgroepen te bespreken en met gasten in gesprek te gaan. De Inspectie SZW heeft
aangegeven graag met de klankbordgroep in gesprek te gaan. Zo zullen telkens andere gasten worden uitgenodigd waardoor de klankbordgroep kennis verwerft, anderen beïnvloedt en een netwerk opbouwt. Dit netwerk is weer van belang voor het delen van kennis met
en beantwoorden van vragen van de achterban;
§
één van de afwezige leden heeft via de voorzitter voorgesteld om het
tijdstip te wijzigen. Als hij om 18.00 uur in Baarn wil zijn dan moet

§
§
§
§

§

hij om 14.00 uur het werk van hem en zijn collega's stil leggen. De
aanwezigen voelen niets voor vergaderen in het weekend. Later beginnen betekent ook later weggaan en dus later thuis komen. Vooralsnog blijft het zoals het is;
er wordt vooralsnog geen rechtspersoon opgericht;
gestart wordt met een budget van Ascert van € 5.000 per jaar. Mogelijkheden om het budget te verruimen zullen worden verkend;
zowel de ligging als de faciliteiten maken Het Brandpunt in Baarn tot
een geschikte locatie voor de vergaderingen van de klankbordgroep;
de leden van de klankbordgroep stemmen in met het voorstel voor
samenwerking met HZC en machtigen de voorzitter om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen;
een eenvoudige website wordt gebouwd bestaande uit de door de
werkgroep Communicatie voorgestelde onderwerpen. Website en
mailbox worden vooralsnog beheerd door het DB. Op de website van
Ascert zou een verwijzing moeten komen naar de website van de
klankbordgroep. De leden realiseren zich dat de aantrekkelijkheid van
de website voor een belangrijk deel afhangt van de kwaliteit van de
antwoorden op de vragen uit de achterban.

De aanwezige leden hebben hun beschikbaarheid aangegeven.
De aanwezigen stemmen ermee in dat Ed en Anthony lid worden van het DB
en de beide Werkkamers.
6.

Samenwerking met HZC
De agendapunt is al bij het vorige punt besproken. De leden stemmen in met
het voorstel voor samenwerking met HZC en machtigen de voorzitter om de
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

7.

Uitwerken vastgestelde thema's
Voor de werkgroepen melden zich de volgende leden aan.
Misstanden:
Veilig werken:
Persoonsschema DTA:
Afhankelijk van het antwoord op de vraag of het persoonsschema DIA onlangs is gewijzigd, zal er ook een werkgroep DIA worden ingesteld. Lennaert
stel zich in dat geval beschikvoor voor die werkgroep.

8.

Rondvraag en sluiting
Herman meldt dat hij is uitgenodigd door I-SZW om te praten over wat wij
voor elkaar kunnen betekenen. We kunnen de inspectie benaderen voor het
plaatsen van content op onze website. De inspectie heeft een tool ontwikkeld
waarmee werknemers kunnen checken of zij asbest veilig verwijderen
(www.veiligvakmanschap.nl/asbest) .
De huidige flyers en brochures worden omgeschreven naar een nieuwe (digitale) publicatie. Mogelijk nodigt I-SZW ons uit voor een testronde.
In juni is een inspecteur van I-SZW bij de klankbordgroep om samen een
casus te bespreken.
Een lid heeft via de voorzitter ingebracht, dat eenmaal vezelveiligheid online
wordt ingevuld en verder niet meer. Hij stelt voor dat er een App wordt ontwikkeld waarop nieuwe informatie staat zodat je kunt bijblijven. De aanwezigen zeggen dat de kennis iedere drie jaar wordt getoetst bij de certificering
zodat men kennis al moet bijhouden om certificaat te halen.
De voorzitter sluit de vergadering.

