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:
:
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Uithoorn (Schijf Groep)
12 + de voorzitter

Punt

Inhoud

1.

Opening, voorstelrondje en vaststellen agenda

Actie

Herman opent de eerste vergadering van de klankbordgroep. Hij bedankt Ad
van der Plas voor het verlenen van gastvrijheid. Ad heet de aanwezigen welkom bij de Schijf Groep en vertelt iets over het bedrijf. Daarna verlaat hij de
zaal. Herman zegt dat hij heeft geprobeerd bij één van de leden van de
klankbordgroep te vergaderen en dat dit nog niet is gelukt. Iemand biedt aan
om na te gaan of we bij zijn werkgever kunnen vergaderen.
Op voorstel van Herman wordt punt 5A aan de agenda toegevoegd.
2.

Taak van de klankbordgroep
Herman geeft aan dat Ascert op verzoek van SZW een projectplan heeft gemaakt gericht op betrokkenheid van de werkvloer. Daarin staat dat door grotere betrokkenheid en inbreng van een duidelijke en praktische inbreng vanuit het perspectief van de werknemer in de asbestsector de praktische werking van regels zal toenemen. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 28
januari is besloten om een panel van betrokkenen te vormen en een klankbordgroep in te stellen. Het panel wordt ingezet voor het reageren op vragen
en voorstellen van de klankbordgroep en leden kunnen knelpunten in praktijk
en regelgeving signaleren. De klankbordgroep vertaalt signalen naar concrete
voorstellen, adviseert Ascert over de regelgeving en verzorgt informatie aan
en communicatie met medewerkers in de sector.
Voor de klankbordgroep hebben zich 14 DTA'ers en 11 DIA aangemeld.
Gevraagd wordt het plan van aanpak toe te sturen.
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3.

Adviseren Ascert (structuur en proces)

4.

Als een wettelijk schema moet worden geactualiseerd dan stelt Ascert een
Projectgroep in. Deze stelt een nieuw schema op. Daarna gaat het schema
naar de Werkkamer die het beoordeelt en voorlegt aan het CCvD. Het College
van Deskundigen neemt een besluit en dient het schema in bij SZW die door
wetgeving zorg voor invoering van het schema. Een lid van de klankbordgroep kan lid worden van de Projectgroep. De klankbordgroep kan via het
vakbondslid in het CCvD commentaar geven op de tekst die door de Werkkamer aan het CCvD wordt voorgelegd.
De aanwezigen vragen zich af waarom de klankbordgroep wel in de Projectgroep is vertegenwoordigd en niet in de Werkkamer. Herman zal dit nagaan. Herman
Stand van zaken SC-530 en SC-540
De tekst wordt binnenkort gepubliceerd. Deze tekst moet worden vertaald
naar de praktijk. Daar kan de klankbordgroep een bijdrage aan leveren. De
klankbordgroep is daartoe bereid en besluit om hiervoor nog voor de zomer

bijeen te komen. Herman zal nagaan wanneer de tekst beschikbaar kan zijn
en van kracht wordt.
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Voor SC-560 (DIA) is een nieuw profiel opgesteld. De klankbordgroep kan
hier nog commentaar op leveren.
De actualisering van SC-510 (DTA) start in het najaar. De klankbordgroep
kan een lid afvaardigen voor de Projectgroep.
De Projectgroep vergadert eens per 4 tot 6 weken gedurende een half jaar.
De bijeenkomsten zijn overdag. Wil een lid van de klankbordgroep kunnen
participeren in de Projectgroep dan moet er bij de werkgever vrijstelling worden geregeld of een adequate vergoeding in geval van een zzp'er. Herman
zal hierover overleggen met Ascert.
5.
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Communicatie en informatie
Aan dit punt zijn we niet toegekomen.

5A.

Adembeschermingscampagne
Aan dit punt zijn we niet toegekomen.

6.

Datum volgende vergadering
Aannemende dat op die datum de tekst van SC-530/540 voor de klankbordgroep beschikbaar is, besluit de klankbordgroep op 23 juni bijeen te komen.

7.

Rondvraag en sluiting
Per 1 maart is de opleiding DAV aangepast. Op verzoek van Ascert vraagt
Herman naar de ervaringen. Reacties uit de klankbordgroep:
ü de wijziging is te laat bekend gemaakt waardoor er een tekort aan
mentoren is;
ü het mentorschap stelt niets voor; een krabbeltje is voldoende;
ü de mentor hoeft niet in het containment aanwezig te zijn en kan
daardoor het werk van de DAV'er niet beoordelen;
ü een DAV'er kan een mentor zijn.
De klankbordgroep is van mening dat de methode van het leerlingstelsel zou
moeten worden toegepast (1 dag leren en 4 dagen werken) en dat de mentor
het werk van de DAV'er in opleiding moet kunnen controleren.
Herman meldt dat Ascert in september een symposium organiseert. Een deel
van het programma wordt in workshops uitgevoerd. De klankbordgroep
wordt uitgenodigd één van de workshops te organiseren. De klankbordgroep
neemt deze uitnodiging aan.
De aanwezigen ontvangen graag een lijst met e-mailadressen van de leden
van de klankbordgroep.
De voorzitter sluit de vergadering.
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