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De eerste VBNE werkschuurbijeenkomsten voor leden
gaan van start
De VBNE organiseert vanaf nu werkschuurbijeenkomsten voor haar leden.
Een werkschuurbijeenkomst is een bijeenkomst waar problemen uit de
dagelijkse beheerpraktijk worden gedeeld en bediscussieerd. De
bijeenkomsten zijn laagdrempelig, regionaal en praktisch. Deelname is gratis,
beperkt tot leden van de VBNE en aanmelden verplicht.
Samenwerken voor biomassa, 10 november 2016, Oisterwijk
Vrijwilligers en veilig werken, 17 november 2016, Wormer
Wet natuurbescherming, 29 november 2016, Rolde (Gr, Frl en Dr)
Wet natuurbescherming, 1 december 2016, Delfgauw (NH, ZH en Utr)
Wet natuurbescherming, 6 december 2016, Tilburg (Zl, N-B en Lb)
Wet natuurbescherming, 8 december 2016, Vorden (Gl, Ov en Fl),
Vrijwilligers en veilig werken, 19 januari 2017, Hoenderloo (onder
voorbehoud)
• Vrijwilligers en veilig werken, 24 januari 2017, Balkbrug (onder
voorbehoud)
•
•
•
•
•
•
•

Aanmelden kan via www.vbne.nl.
a.vandijk@vbne.nl

&

a.reichgelt@vbne.nl

VBNE ontvangt 247 aanvragen voor vergoeding BOAopleidingen
Van 1 t/m 30 september konden private groene werkgevers een vergoeding
aanvragen van maximaal 50% van de kosten voor de opleiding van hun boa’s.
In totaal is voor 247 boa’s een vergoeding aangevraagd. Per gevolgde
opleiding van de boa’s wordt in 2017 maximaal 465 euro vergoed. Alle
aanvragers zijn op de hoogte gesteld van de vergoeding die zij maximaal
ontvangen.
info@vbne.nl

Nieuw: promotiefilm over arboproducten in de sector
bos en natuur
Sociale partners ontwikkelen vele arboproducten voor werkgevers en
werknemers in de sector bos en natuur. Bekend zijn natuurlijk de
Arbocatalogus, Handboek arbo, Arbo infobladen,
Veiligheidsinstructiebladen etc.. Nu is er ook een animatiefilm waarin deze
verschillende arboproducten worden gepromoot. U kunt deze film gebruiken
tijdens presentaties en op bijeenkomsten om te laten zien waar de
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verschillende producten te vinden zijn. Of u kunt zelf geïnspireerd raken
natuurlijk.
a.vandijk@vbne.nl

Recordaantal van 600 bezoekers op de Beheerdersdag
2017 op Heerlijkheid Marienwaerdt
Vrijdag 30 september vond voor de achtste keer de Beheerdersdag plaats: dé
jaarlijkse ontmoetingsdag rondom het beheer van bos, natuur en landschap.
Deze dag wordt door de VBNE en de Unie van Bosgroepen georganiseerd,
samen met vele partners. Heeft u de dag gemist of wilt u informatie nog eens
rustig teruglezen? Op www.beheerdersdag.nl zijn de presentaties terug te
vinden en ook het on-line magazine met nog veel meer achtergrondinformatie
bij alle workshops.
info@beheerdersdag.nl

VBNE ondertekent op Klimaattop met 18 organisaties
Actieplan bos en hout
Op 26 oktober was de eerste Nationale Klimaattop waar vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken
hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te
dringen. Dit komt overeen met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot.
De VBNE heeft met 18 andere organisaties een intentieverklaring ondertekend
om samen de 12 acties uit het Actieplan Bos en Hout uit te werken. Deze
acties zijn samen goed voor de vastlegging van 4,5 Megaton CO2. De urgentie
voor dit Actieplan is te lezen in de studie van Alterra en Probos waaruit blijkt
dat het aanbod van hout wereldwijd flink moet groeien om aan de sterk
toenemende vraag te kunnen voldoen.
e.verbij@vbne.nl

Resultaat bij onderhandelingen raam cao bos en natuur
in zicht
Op 24 oktober zijn sociale partners bij elkaar gekomen voor het vervolg van de
cao-onderhandelingen voor de raam-cao bos en natuur 2016-2017. De
verwachting is dat in de maand november gecommuniceerd kan worden over
een onderhandelingsresultaat.
a.vandijk@vbne.nl

Vanaf 1 mei 2017 modelovereenkomst zzp-ers verplicht
Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het
nodig is om met een modelovereenkomst te werken. Ook hebben zij de tijd om
te bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken.
Op de website van de Belastingdienst staan al veel modelovereenkomsten.
Zolang de zzp’er en zijn opdrachtgever werken volgens de afspraken in de
modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de
opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Binnen de sector bos en
natuur wordt gekeken of een algemene overeenkomst gemaakt kan worden
voor de sector, indien dit het geval is zal deze voor einde van het jaar
beschikbaar zijn.
a.vandijk@vbne.nl
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Aanmelden kan nog voor ErBo avond bij IPC Groene
Ruimte op 3 november
Op 3 november organiseert SKBNL bij IPC-Groene Ruimte te Schaarsbergen
de jaarlijkse ErBo deelnemersavond. Deze avond is voor ErBo deelnemers en
voor boseigenaren die met ErBo aannemers werken of willen werken.
Specifiek komt die avond het thema “Wat is kwaliteit in boswerk?” aan de orde.
Hoe is dat nog beter in de ErBo te verankeren? Verder verzorgt Annemarie
Timmermans van Camina een interactieve workshop met als thema: “De
valkuil van gevaar”: over waarom we tijdens onze werkzaamheden, bewust of
onbewust, niet altijd veilige keuzes maken. Aanmelden kan via SKBNL
info@skbnl.nl

Meer weten over de taken van een
preventiemedewerker?
Stigas biedt op 24 november de cursus ‘Preventiemedewerker bos, natuur en
landschap’ aan voor leidinggevenden, werkgevers en werknemers. In de
cursus worden de taken en verantwoordelijkheden van de
preventiemedewerker helder gemaakt en wordt ingegaan op de
arbowetgeving. De cursus duurt de gehele dag en kost € 165,-. Als u gebruik
maakt van de raam-cao bos en natuur kunt u gebruik maken van het
Scholingsfonds. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.
a.vandijk@vbne.nl

Coachingsregeling bijna uitgeput
Tot en met 31 december is nog een kleine 1.000 euro beschikbaar binnen de
coachingsregeling. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat de regeling
uitgeput was. Heeft u in het jaar 2016 gebruik gemaakt van een coach, dan
kunt u 50% van deze kosten terugvragen via de website van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Binnenkort & verschenen
• Symposium Gemeenten en houtige biomassa - 1 november - Ede
• Samenwerken voor biomassa - 10 november - Oisterwijk
• Veldwerkplaats Duurzame duindynamiek - 15 november - NP Zuid-Kennemerland
• Vrijwilligers en veilig werken - 17 november 2016 - Wormer
• Veldwerkplaats ‘verlanding petgaten’ - 23 november - Ankeveen
• Wet natuurbescherming - 29 november - Rolde (Gr, Frl en Dr)
• Wet natuurbescherming - 1 december - Delfgauw (NH, ZH en Utr)
• Wet natuurbescherming - 6 december - Tilburg (Zl, N-B en Lb)
• Veldwerkplaats Hoogveenherstel - 7 december- Aamsveen
• Wet natuurbescherming - 8 december - Vorden (Gl, Ov en Fl)
• Veldwerkplaats Lichtvervuiling - 16 december - Voorstonden
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• Vrijwilligers en veilig werken - 19 januari 2017 - Hoenderloo (onder voorbehoud)
• Vrijwilligers en veilig werken - 24 januari 2017 - Balkbrug (onder voorbehoud)

• Nieuwe website alle aspecten rondom bosbeheer

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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