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Dianne Nijland nieuwe directeur VBNE
Op 1 april start Dianne Nijland als directeur bij de VBNE. Momenteel werkt
Dianne Nijland als teamhoofd van het team Beleid & Strategie bij
Vogelbescherming Nederland. Haar vaardigheden om partijen te binden, haar
uitgebreide netwerk, haar grote affiniteit met het werkveld en haar ervaringen
als leidinggevende maken dat het bestuur er alle vertrouwen in heeft dat ze bij
de VBNE een vliegende start zal maken.
Vanaf 1 april is haar email: d.nijland@vbne.nl.
info@vbne.nl

Nieuwe Adviseur Plein van de Professionals gezocht
Vanwege het vertrek van de huidige adviseur van het Plein van de
professionals is de VBNE op zoek naar een nieuwe adviseur. De adviseur
houdt zich bezig met de volgende thema’s: arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden, scholing, vrijwilligersbeleid, groen onderwijs,
jongeren en natuur. Zie voor meer informatie de vacature.
a.vandijk@vbne.nl

Definitief cao-akkoord raam-cao bos en natuur 20162017
Na akkoord van werkgevers en vakbonden is er per 23 januari 2017 sprake
van een cao-akkoord voor de raam-cao bos en natuur 2016-2017.
Hoofdpunten uit het akkoord zijn:
* Looptijd 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
* De lonen worden per 1 november 2016 met 0,5% verhoogd en per 1 januari
2017 met 1%.
* Ten behoeve van het repareren van het derde WW-jaar zal worden
aangesloten bij de nationale private uitvoerder voor de aanvullende private
WW/WGA.
* Voor seizoensarbeid kan worden afgeweken van de Wet Werk & Zekerheid.
Voor die functies, die specifiek in de cao worden benoemd, wordt de
ketenbepaling van zes naar drie maanden teruggebracht.
* Alle studenten die praktijkervaring opdoen kunnen een onbeperkt aantal
arbeidsovereenkomsten krijgen zolang de opleiding voortduurt.
* Werknemers die vallen onder de participatiewet kunnen tot maximaal zes
tijdelijke contracten krijgen in vier jaar.

* Werknemers die bij hun werkgever als vakbondskaderleden bekend zijn,
krijgen dezelfde rechtsbescherming als de leden van de Ondernemingsraad.
Een uitgebreid document met de afspraken en de loontabellen staan op de
website van de VBNE.
a.vandijk@vbne.nl

Deel uw ervaring over gedragscode bosbeheer
Tot en met 6 februari kunt u uw ervaring delen over de gedragscode
bosbeheer. Een werkgroep bestaande uit bos- en natuurbeheerders en de
Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH), zal uw reactie gebruiken bij het
voeren van de discussie over een nieuwe Gedragscode Bosbeheer. De sector
heeft tot 1 oktober 2017 de tijd om de gedragscode bosbeheer aan te passen
aan de nieuwe Wet natuurbescherming. Andere wijzigingen in de gedragscode
zijn nu ook mogelijk.
a.reichgelt@vbne.nl

Gedragscode natuurbeheer goedgekeurd
De gedragscode natuurbeheer is 19 december 2016 goedgekeurd door de
staatssecretaris van Economische Zaken. Dit betekent dat u tot 19 december
2021 met deze gedragscode kunt werken. Uit de evaluatie bleek dat de sector
tevreden was met de vorige gedragscode. Daarom is de nieuwe gedragscode
bijna hetzelfde als de vorige gedragscode. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen
op een rij. U kunt vanaf 1 januari 2017 gewoon aan de slag. Dit staat in de
overgangswetgeving.
a.reichgelt@vbne.nl

Aanmelden werkschuurbijeenkomsten
Dit jaar gaat de VBNE volop van start met de werkschuurbijeenkomsten.
Onderwerpen die op de planning staan: gedragscode natuurbeheer,
bodembesparende houtvellingstechnieken, bosaanplant, werken met
gehouden dieren, beheermaatregelen tegen teken, weidevogels, omgaan met
jongeren, werkstress en begeleidingskunde vrijwilligers. U kunt zich nu
aanmelden voor:
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers en veilig werken - 24 januari 2017
– Balkbrug
• Werkschuurbijeenkomst Boomveiligheid in bos en natuur – 10 maart
2017 – Landgoed Oostbroek, De Bilt
• Werkschuurbijeenkomst Openbaarheid van wegen – 22 maart 2017 –
Hof te Dieren, Dieren
info@vbne.nl

Online provinciale loketten op een rij
Met ingang van 1 januari is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht die
de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet vervangt.
Eind 2016 heeft de VBNE vier regionale werkschuurbijeenkomsten
georganiseerd over wat er wel en wat er niet gaat veranderen. Op nationaal
niveau verandert er niet zo heel veel, maar het is de vraag hoe de provincies in
de praktijk met de wet om zullen gaan. In dit artikel kunt u het allemaal lezen.
De VBNE heeft voor u de provinciale loketten op een rij gezet. Hier kunt u
vinden hoe u online de provincie moet benaderen wanneer u een ontheffing of
vergunning nodig heeft voor de Wet natuurbescherming.

a.reichgelt@vbne.nl

Meld u aan voor e-learning
E-learning is online opleiden. De VBNE biedt u daar een online omgeving voor.
De eerste e-learning module ‘Veilig werken buiten’ staat klaar. U kunt u gratis
aanmelden bij Annika van Dijk. Ook als u ideeën heeft voor andere modules
kunt u contact opnemen. De VBNE heeft samen met Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Landschap Noord-Holland en NP
De Hoge Veluwe een systeem voor e-learning ontwikkeld.
a.vandijk@vbne.nl

Meedenken cao-modernisering?
De raam-cao bos en natuur wordt gemoderniseerd. Sociale partners hebben
aangegeven dat ze een simpelere cao willen zonder ondernemingsdelen.
Daarnaast willen ze de optie van het persoonlijk keuzebudget onderzoeken.
A-advies is gevraagd dit proces te begeleiden. Sociale partners willen ook
graag de wensen van werkgevers en werknemers in de sector horen. Er ligt nu
een eerste voorstel. Sociale partners horen graag wat u ervan vindt. Wilt u
meedenken over de cao-modernisering, neem dan contact op met Annika van
Dijk.
a.vandijk@vbne.nl

Ongevallen met particuliere houtzagers
De afgelopen maanden hebben een reeks ongelukken plaatsgevonden onder
particuliere houtzagers, waarvan één helaas met dodelijke afloop in Emmen.
Staatsbosbeheer schort daarom in heel Nederland de contracten op met
particuliere houtzagers. De komende maand wordt onderzocht wat de
oorzaken zijn van de ongelukken. Aan de hand daarvan wordt bekeken of de
veiligheidseisen moeten worden aangescherpt. De VBNE heeft in 2016 de
brochure Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers
uitgebracht. Hierin staan de belangrijkste veiligheidsvoorwaarden beschreven.
a.vandijk@vbne.nl

OBN advies inzet verstuiving als PAS maatregel
Het OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap heeft advies uitgebracht
over welke locaties geschikt zijn om de duindynamiek te stimuleren. Het betreft
de Waddeneilanden en de Noordduinen en Grafelijksduinen in Noord-Holland.
In de herstelstrategieën voor het habitattype H2130 Grijze duinen wordt het
stimuleren van verstuivings-dynamiek aangemerkt als een ‘bewezen’
maatregel met een grote potentiële effectiviteit. Waar en hoe deze
maatregelen voor verstuiving moeten worden uitgevoerd is in twee OBN
adviezen uitgewerkt. De adviezen zijn financieel mogelijk gemaakt door de
provincies Friesland en Noord-Holland, en zijn te downloaden op
www.natuurkennis.nl.
m.brunsveld@vbne.nl

Nieuwe seizoen veldwerkplaatsen
De voorbereiding van het nieuwe veldwerkplaatsenseizoen is in volle gang.
Het wordt een divers programma waar onderwerpen als ‘herstel kwelmileus
langs de Maas’, ‘herstel verstuivingsdynamiek in de duinen’, ‘handleiding
verwijderen N en P uit de bodem bij natuurherstel’ en ‘herstel vochtige bossen’

de revue zullen passeren. Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor de
laatste stand van zaken.
m.brunsveld@vbne.nl

Rapport kwaliteitsestafette rivierprojecten
Rivierprojecten kennen vaak een lange looptijd van soms meer dan 10 jaar en
het team dat begint is vrijwel nooit het team dat eindigt. Dit was de uitkomst
van trainingen over kwaliteit in rivierprojecten in opdracht van de VBNE en
OBN. Mede naar aanleiding hiervan is het rapport ‘de kwaliteitsestafette’
opgesteld waarin beschreven wordt hoe je de kwaliteit van een project
overeind kunt houden. Dit rapport is binnen Smart Rivers ontwikkeld. Meer
leest u in het artikel van het Vakblad Natuur Bos Landschap.

m.brunsveld@vbne.nl

Binnenkort & nieuw verschenen
• Werkschuurbijeenkomst Vrijwilligers en veilig werken - 24 januari - Balkbrug
• Werkschuurbijeenkomst Boomveiligheid in bos en natuur - 10 maart - Landgoed Oostbroek
De Bilt
• Werkschuurbijeenkomst Openbaarheid van wegen - 22 maart - Hof te Dieren, Dieren
• Infoblad Verlanding van laagveenpetgaten
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