
    
    
   
 
 

 
 
 
Programma Deelnemersavond SKBNL op 13 oktober 2015 
Locatie: De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn 
 
 
19.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
 
19.30 uur Welkom en presentatie over SKBNL door Leo Klaassen (voorzitter SKBNL) 

 Introductie SKBNL  

 Resultaten tot nu toe  

 Plannen voor de toekomst  

19.45 uur  Toelichting  op ErBo 2.0 door Harald van den Akker (voorzitter College van 
Deskundigen SKBNL) 

 Wat zijn de belangrijkste nieuwe eisen van de ErB0 2.0?  

 Achtergronden bij opzet nieuwe regeling 

20:00 uur Tijd voor algemene vragen uit de zaal over SKBNL en ErBo 2.0 
 
20.15 uur Samen in discussie over SKBNL en ErBo  

Groep 1: Controlesystematiek & Relaties tot andere (buitenlandse) certificaten 
Groep 2: ZZP & onderaanneming in de ErBo 
Groep 3: Marketing, meerwaarde, PR ErBo 

 
21.15 uur Borrel 
  



Stellingen/vragen voor de 3 groepen: 
 

Groep 1.  Controle systematiek & relatie tussen ErBo en andere (buitenlandse) certificaten 
 
STELLINGEN: 

 De ErBo is een wassen neus: de controleur wordt namelijk betaald door degene die hij 

controleert en zal daarom nooit streng zijn. De ErBo heeft nu meerdere CI’s/controleurs om 

de ErBo te controleren. Het is nog altijd aan het bedrijf zelf met welke CI ze in zee gaan. Biedt 

de ErBo nu voldoende kwaliteit borging? 

Eens? Waarom? 

Oneens:  Is men bereid te betalen voor geaccrediteerde CI’s om meer onafhankelijkheid te 

garanderen? 

 

 SKBNL zou verplicht (steekproefsgewijs) onaangekondigde controles moeten invoeren. 

Controlekosten worden hierdoor hoger, maar dat geeft niet. 

 
VRAGEN: 

1. De ErBo erkenning door buitenlandse opdrachtgevers/andere certificaten is niet altijd 

makkelijk te verkrijgen/behouden. Wat zou SKBNL kunnen/moeten doen om dat voor elkaar 

te krijgen? Wat is het verschil? Waar zit het probleem?  

 
2. De controle kan voor een deel digitaal (zoals aangegeven in het handboek). Nu heeft SKBNL 

dit vrijgelaten tussen CI en deelnemer. Moet SKBNL hier meer op sturen? Wat zou dan de rol 

van SKBNL moeten zijn? 

 
3. Waarom kan de controle van de ErBo niet sneller als ik ook VCA, Groenkeur, Belgische 

Erkenningsregeling heb? 

 

Groep 2. ZZP’ers en onderaanneming binnen de ErBo 
 
STELLINGEN: 
 

 ZZP’ers zijn nu lang niet allemaal ErBo gecertificeerd. Het is nuttig en nodig voor de keten om 

ZZP’ers ook te certificeren. 

Eens of oneens? Waarom? 

 
VRAGEN: 

1. Wat kan SKBNL doen om de ZZP’er gecertificeerd te krijgen? Wat zou hen over de streep 

helpen? 

 
  



Groep 3. Marketing, Meerwaarde ErBo, Communicatie + PR behoeftes van deelnemers 
 
STELLINGEN: 

 SKBNL moet ervoor zorgen dat ErBo meer gevraagd/voorgeschreven wordt door 

opdrachtgevers 

Eens of oneens? Waarom? En wat zou SKBNL kunnen doen? 

 
VRAGEN: 

1. Wordt er veel misbruik gemaakt van ErBo? Dus gedaan alsof een bedrijf ErBo heeft, terwijl 

het niet op de lijst vermeld staat? 

 
2. Waar moet ErBo zijn promotie op richten? En hoe moet die promotie eruit zien? 

 
3. De ErBo heeft in relatie tot Groenkeur of VCA weinig meerwaarde. 

Eens: Waarom vind je dat? Op welk gebied schiet de ErBo dan tekort? 

Oneens: Waarom niet? 

 
4. Welke eisen zouden aan de ErBo moeten worden toegevoegd om het kaf van het koren te 

scheiden? 


