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Eerste jaarverslag VBNE
Op 25 september 2013 is de VBNE opgericht. Nu is het eerste jaarverslag
verschenen. Enkele resultaten van het afgelopen jaar zijn:
• Continuering Erkenningsregeling Bosaannemers in de Stichting Kwaliteit
Bos, Natuur en Landschapswerk (SKBNL) zodat boseigenaren ook vanaf
1 januari 2015 gebruik kunnen maken van een ErBo erkende
bosaannemer.
• Indienen van een zorgvuldig samengesteld Activiteitenplan 2015 voor een
bedrag van € 348.014,-bij Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid waarvoor de
beschikking 18 december 2014 is ontvangen.
• Afspraken met BIJ12 en het Ministerie van Economische Zaken voor de
financiering van het Kennisnetwerk OBN voor de periode 2014-2018.
Wilt u meer weten waar de VBNE met u en voor u aan heeft gewerkt het
afgelopen jaar? Kijk dan in het jaarverslag van de VBNE.
e.verbij@vbne.nl

Verlagen risico’s tekenbeten
Verlaag het risico van tekenbeten door systematisch te controleren en door
eventuele tekenbeten te registreren. De film [link naar film] legt uit hoe je een
systematische controle van kleding en lichaam aanpakt. Ook is er nu een sticker
[link naar pdf/foto van sticker of foto van sticker als plaatje bij dit nieuwsitem]
waarop de systematische controle staat samengevat. Handig als reminder voor in
de toilet- en de kleedruimtes! Deze is gratis te bestellen via info@vbne.nl.
Heeft u toch een teek, registreer die dan via www.stigas.nl/tekenbeet. Hierdoor
krijgen we meer inzicht in waar op het lichaam, waar in Nederland, bij welke
werkzaamheden en in welk jaargetijde er een (verhoogd) risico is op tekenbeten.
Met behulp van die kennis kunnen betere preventieve maatregelen worden
genomen.
a.vandijk@vbne.nl

FAQ cao bos en natuur: 5 mei
In de raam-cao bos en natuur wordt 5 mei (ieder jaar) als feestdag beschouwd. In
het ondernemingsdeel Bosbouw is hiervoor een uitzondering opgenomen. Voor
dit ondernemingsdeel geldt dat als 5 mei op een werkdag valt, sprake is van een
roostervrije dag, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Moet op deze

http://nieuwsbrief.bratpack.nl/minisite/nieuwsbrief/bekijken/251.7498.0590c5f4989fa00... 4-5-2015

VBNE nieuwsbrief 2015 nr. 4

pagina 2 van 4

dag inderdaad worden gewerkt, dan wordt dat op een ander moment
gecompenseerd met een roostervrije dag.
a.vandijk@vbne.nl

Bijeenkomsten gebruik goed plantmateriaal 23 juni en 2
juli
De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal bepaalt
decennialang het functioneren van de opstand. Denk hierbij aan groeisnelheid,
uitlooptijdstip, takafstoting en stamvorm. De ingebrachte genen blijven door
natuurlijke verjonging zelfs eeuwenlang in het bos. Daarom is het van groot
belang bij de aankoop van plantmateriaal niet alleen te letten op prijs, maar juist
ook op kwaliteit. Wat is nu precies die kwaliteit? Hoe bestel je kwalitatief
hoogwaardig plantmateriaal? En hoe controleer je dit bij aflevering? Dat zijn
vragen die centraal staan in deze voorlichtingsbijeenkomsten op 23 juni en 2 juli
van de Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’.
a.reichgelt@vbne.nl

Wet Werk en Zekerheid
Het arbeidsrecht gaat flink veranderen dit jaar. De belangrijkste wijzigingen vindt
u op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
a.vandijk@vbne.nl

Uitnodiging klankbordgroep boomcontroles
Elke beheerder heeft zijn eigen protocol voor boomcontroles. In de praktijk zijn
protocollen teveel gericht op laanbomen in plaats van op houtopstanden. Het
blijkt onmogelijk te zijn om een controle ‘er even bij te doen’. En uiteindelijk gaat
er teveel geld naar controle en te weinig naar onderhoud. Afgelopen maanden
heeft de VBNE in samenwerking met Loo Plan een leidraad opgesteld voor
boomcontroles in bos- en natuurgebieden . Het gaat daarbij om de balans tussen
‘juridisch gedekt zijn’ en in de praktijk werkbaar en betaalbaar. De concept
leidraad leggen we graag aan u voor. Kunt u er zo mee aan het werk? Wilt u
graag meelezen, neem dan contact op met Anne Reichgelt.
a.reichgelt@vbne.nl

Aanvragen boa vergoeding 2015 versimpeld
Voor werknemers van bedrijven die vallen onder de raam-cao bos en natuur is
met steun van Colland Arbeidsmarkt in 2015 een vergoeding beschikbaar voor:
• De vervolgopleiding groene BOA/milieu BOA domein II (voor nieuwe
BOA’s)
• Modules in het kader van het traject Permanente Her- en Bijscholing BOA
(PHB, milieu BOA domein II)
Het reglement voor deze regeling is veranderd. U hoeft niet meer na het behalen
van bovenstaande opleidingen het certificaat op te sturen. De VBNE krijgt nu
automatisch bericht als het certificaat behaald is.
Meer informatie over de regeling vindt u in de omschrijving van de regeling en het
reglement. Aanmelden kan met het aanmeldformulier.
a.vandijk@vbne.nl
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Arbeidsmarkt bos en natuur: afname instroom jonge
medewerkers
Sinds 2012 laten de sociale partners bos en natuur jaarlijks een
arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. Dit is belangrijk omdat de sector zo kan
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld dat het
percentage werknemers van 55 jaar of ouder in 2013 24% is en hoger dan dat
van de Nederlandse beroepsbevolking (17%). Daarnaast is in 2013 een daling in
het aantal MBO-leerlingen te zien en dat de instroom van jonge medewerkers
(jonger dan 25 jaar) minder hard groeit dan de uitstroom. Meer informatie over
bedrijven, werknemers en onderwijs zijn te vinden in het arbeidsmarktonderzoek.
a.vandijk@vbne.nl

Gezond en productief aan het werk blijven
De pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar en de uitdaging daarbij is hoe
gezond en productief aan het werk te blijven. Sociale partners bos en natuur
hebben daarom het programma Werken aan Morgen laten ontwikkelen. De site
geeft informatie en biedt de mogelijkheid om zelf scans te doen. Ook kan een
adviseur of de Gezondheidsbus langskomen op uw bedrijf en zijn er diverse
workshops. Alle aangeboden activiteiten zijn gratis voor werkgevers en
werknemers.
Mcg.de.groot@stigas.nl

Vul de lezersenquete Vakblad Natuur Bos Landschap in
De redactie en het bestuur van het Vakblad Natuur Bos Landschap zijn benieuwd
hoe u het tijdschrift waardeert. Wilt u uw mening delen? Vul dan de enquête in op
www.surveymonkey.nl/s/lezersonderzoekvnbl.
Onder de deelnemers worden tien exemplaren van het boek De natuur van de
kust verloot, geschreven door Evert Jan Lammerts en Anton van Haperen.
Alvast bedankt voor uw deelname!
www.vakbladnbl.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
-Veldwerkplaats Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna -27 mei
-Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap- Hoge Veluwe -4 juni
-Veldwerkplaats Natuurontwikkeling in het Hunzedal -10 juni
-Veldwerkplaats Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems -16 juni
-Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' 23 juni 2015 – Wernhout
-Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal' 2 juli 2015 - Wageningen
-OBN rapport Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna
-OBN rapport Ontwikkeling eilandstaarten
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Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-745250
E-mail: info@vbne.nl
Twitter: @vbne_
www.vbne.nl
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