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Datum
Plaats

vergadering klankbordgroep

:
:

23 juni 2016
Vianen

Deelnemers: 14 deelnemers + de voorzitter
Gast
: Tom Troquay (hoofd van het bureau van Ascert)
Punt

Inhoud

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

Actie

Herman opent de vergadering en heet in het bijzonder Tom Troquay welkom.
Hij zal ons informeren over het nieuwe schema DIA.
2.

Verslag van 26 mei
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
- punt 3 (adviseren Ascert) zegt Herman dat Tom voorzitter is van beide
werkkamers en vraagt hem of een afgevaardigde van de klankbordgroep lid
kan worden van de werkkamers. Tom zegt dat de samenstelling van beide
werkkamers op dit moment in beweging is en dat de samenstelling wordt
geëvalueerd. SZW kijkt of de sector goed is vertegenwoordigd in de werkkamers. Nu de werknemers niet in de werkkamers zijn vertegenwoordigd, kan
toetreding overwogen worden. Daarbij moet worden gekeken naar de positionering. Het HZC is lid van het College van Deskundigen en de verbinding
tussen de klankbordgroep en het CCvD. Tom wil onderzoeken of het mogelijk
is om een lid van de klankbordgroep op titel van het HZC te laten toetreden
tot de werkkamer;
- punt 4 (stand van zaken SC-530 en SC-540) zegt Tom dat de combinatie
van 530 en 540 op 1 januari 2017 in werking treedt. In het najaar zal de
tekst beschikbaar komen. Na publicatie van de tekst gaat Ascert het land in.
Hij vindt het een goed idee om de klankbordgroep te betrekken bij de voorlichting;
- punt 4 (projectgroep DTA) zegt Tom dat de projectgroep DIA 9 maanden
heeft gedraaid. De projectgroep kwam de ene keer bijeen tussen 08.00 en
10.00 uur en de andere keer tussen 16.00 18.00 uur om te voorkomen dat
iemand voor een vergadering de hele dag kwijt is. Hij stelt voor dat iemand
die belangstelling heeft om in de projectgroep DTA mee te draaien bij zijn
eigen werkgever informeert of deze dat mogelijk maakt;
- punt 5A (adembeschermingscampagne) merkt Tom op dat de maskers zijn
gemeten en dat de gegevens binnenkort beschikbaar komen;
- punt 7 (rondvraag) zegt Tom dat de Inspecteur-generaal van de Inspectie
SZW op 27 september het symposium van Ascert bezoekt. Hij zegt dat de
leden van de klankbordgroep voor het symposium zullen worden uitgenodigd;
- punt 7 vraagt Herman hoe de klankbordgroep aankijkt tegen de vraag van
Ascert om een workshop te verzorgen tijdens het symposium. Besloten wordt

Tom

dit niet te doen. De klankbordgroep zit nog in de opstartfase zodat het daar
nu te vroeg voor is.
3.

Presentatie nieuw schema DIA
Tom zegt dat het schema door de werkkamer is goedgekeurd. Het College
van Deskundigen heeft de tekst nog niet vastgesteld. Hij verwacht dat het
nieuwe schema begin volgend jaar in werking treedt.
Op de vraag van Tom wat wel en niet goed is in het huidige schema wordt
geantwoord:
- de doucheprocedure
- rapporten kunnen beknopter
- er zit geen lijn in de rapporten
- aantoonbare ervaring zou zijn vervallen
- examinering gaat alleen over nieuwbouw
De kerntaken worden vertaald in eind- en toetstermen. De toetstermen richten zich op praktijk, rapportage en theorie. Het DIA schema is geen wettelijk
schema en dus (nog) niet wettelijk beschermd. De examencommissie gaat
met het nieuwe schema aan de slag.
Opgemerkt wordt dat de werkgever geen inzicht heeft in de uitslag van het
examen waardoor deze de werknemer niet kan helpen als hij zijn examen
niet haalt. Tom zal dit navragen.
Op de vraag of er in de nieuwe 540 ruimte komt voor innovatie zoals monstername zegt Tom dat er binnen de kaders ruimte is voor innovatie.

4.

Communicatie en informatie
Een lid stelt voor dat enkele aanwezigen nadenken over de vraag aan welke
informatie behoefte is. Hiervoor stellen zich vier leden beschikbaar.

5.

Vragen aan inhoudsdeskundige
Dit punt is niet behandeld.

6.

Datum volgende vergadering

7.

Rondvraag en sluiting
Een lid heeft via de mail een beschrijving gemaild van een aantal zaken
waarmee hij is geconfronteerd en die betrekking hebben op het spanningsveld van de kwaliteit van het eigen werk en de belangen van andere partijen.
Hij wil weten wat er met zijn notitie gebeurt. Herman zegt dat een doel van
de klankbordgroep is om dit soort signalen te toetsen aan beleid en regelgeving en daarna, al dan niet voorzien van aanbevelingen, op de tafel te krijgen
van de beleidmakers. Hij stelt voor om met een deskundige uit het veld de
voorbeelden te bespreken en op basis van de uitkomsten daarvan na te gaan
welke aanbevelingen kunnen worden gedaan. Hij zal het consulteren van de
deskundige agenderen de volgende vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering.

Tom

