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Vijf jaar VBNE
Op 7 november vierden we het eerste lustrum van de VBNE in kasteel
Groeneveld. De vereniging is bij uitstek een netwerkorganisatie. Zo bleek ook
uit de hoge opkomst van betrokken medewerkers van alle leden. Samen
bogen zij zich over de vraag wat het DNA is van de VBNE en wat de afgelopen
vijf jaar samenwerking heeft opgeleverd. Ook zijn de thema’s voor toekomstige
samenwerking binnen de vereniging verkend: klimaat en mobiliteit van
medewerkers scoren hoog, net als het verbinden van landbouw en natuur en
klassieke thema’s als de waterschapslasten en het belang van
kennisuitwisseling. De oogst kunt u terugvinden in de uitkomsten van de
Mentimeter. Het was een geslaagd feest, voor en door onze leden: de VBNE is
met recht een vereniging van bos- en natuurterreineigenaren!
d.nijland@vbne.nl

Gezocht: tijdelijke vervanging adviseur van de
beheerpraktijk
Wil jij graag je tanden zetten in de coördinatie van de gedragscode
bosbeheer? Vind je het leuk om gezamenlijk de inbreng van bos- en
natuureigenaren over de waterschapsbelasting te waarborgen? En voel jij je
op je plek in een klein team met een breed netwerk in de sector bos en
natuur? Dan biedt de VBNE jou de kans om eens een kijkje te nemen in de
keuken. Vanwege het zwangerschapsverlof van onze adviseur van de
beheerpraktijk Anne Reichgelt, zijn we op zoek naar iemand die haar in de
periode 28 januari t/m 17 mei 2019 kan vervangen. Het gaat om drie dagen in
de week. Heb je interesse, neem dan voor 15 december contact op met de
directeur Dianne Nijland via d.nijland@vbne.nl of 0343-745254
d.nijland@vbne.nl

Klimaatbijeenkomsten goede introductie op het
onderwerp
Op 1 en 8 november organiseerden de VBNE, De Bosgroepen en de FPG
bijeenkomsten over maatregelen voor extra CO2-vastlegging in het
Nederlandse bos- en natuurbeheer. Deze bijeenkomsten waren een goede
introductie op de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord en de extra
maatregelen die bos- en natuurbeheerders kunnen nemen. Geconcludeerd
kan worden dat een betrouwbare overheid een belangrijke randvoorwaarde is
voor het ontplooien van initiatieven. Er ligt een flinke opdracht en elke hectare

telt om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Het verslag en de
presentaties vindt u op onze website
m.brunsveld@vbne.nl

VBNE en LTO zijn tegen voorlopige besluiten over
waterschapsbelasting
Op 14 december 2018 gaat de ALV van de Unie van Waterschappen (UvW)
wederom praten over de waterschapsbelasting. Het bestuur van de UvW heeft
voorgesteld om een aantal verstrekkende “voorlopige keuzes” te maken. Zo
kiezen zij bij voorbaat al voor het gebiedsmodel in de watersysteemheffing. De
VBNE en de LTO maken hier expliciet bezwaar tegen in een brief aan de UvW
en alle waterschappen. De VBNE en de LTO roepen op om het bestaande
belastingsysteem te renoveren in plaats van een heel nieuw systeem op te
tuigen.
a.reichgelt@vbne.nl

Brief aan waterschappen en provincies met verzoek om
evaluatie droogteschade
Op dit moment is er nog geen landelijk overzicht van de gevolgen van de
droogte voor de natuur. Daarom heeft de VBNE aan de provincies en de
waterschappen gevraagd in een brief om een inhoudelijke evaluatie uit te
voeren naar de droogteschade aan de natuur. Hieruit dienen maatregelen
afgeleid te worden die helpen om natuurgebieden en watersystemen robuuster
en klimaatbestendiger te maken. Op deze manier zijn gebieden bestand tegen
een herhaling van de droogte zoals in 2018 en 1976.
w.wiersinga@vbne.nl

E-learning leerjegroen! wordt makkelijker en
aantrekkelijker
Steeds meer werknemers en vrijwilligers maken gebruik van het elearningplatform ‘leerjegroen!’. Inmiddels zijn twaalf modules beschikbaar. De
modules moeten niet alleen inhoudelijk kloppen. Ze moeten ook voor iedereen
te volgen en te lezen zijn. Daarom hebben de e-learning redacteuren een
training ‘makkelijk schrijven’ gevolgd. Zij kregen tips over de manier waarop ze
teksten zo kunnen schrijven, dat ze voor iedereen makkelijk te lezen en
aantrekkelijk zijn. Binnenkort worden meerdere modules hertaalt. Namelijk
‘veilig buiten werken’, ‘veilig werken binnen’, ‘alles over knotbomen’ en ‘veilig
werken met handgereedschap’. En natuurlijk wordt voortaan bij alle nieuwe
modules rekening gehouden met de uitgangspunten van makkelijk schrijven.
l.dekort@vbne.nl

Succesvolle pilot van de training werken met
vrijwilligers
In oktober en november organiseerden leden van de VBNE werkgroep
vrijwilligers samen met Movisie een pilottraining voor vrijwilligerscoördinatoren
bij groene organisaties. Doel van de training is handvatten te bieden voor
vragen die zich voordoen bij het werken met vrijwilligers. De trainingsgroep

bestaat bij voorkeur uit professionals werkzaam bij verschillende VBNE leden.
Niet alleen om de werkwijze op elkaar af te stemmen, maar eveneens als
basis voor intervisie en eventuele samenwerking en kruisbestuiving. De pilot
was een groot succes. De door de VBNE gefinancierde pilot krijgt een vervolg
met de ontwikkeling van nieuwe modules.
l.dekort@vbne.nl

Verwacht per 1 januari 2019: Regeling PAWW
Deze week is de cao Private aanvulling Werkeloosheidswet (WW) en
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) (samen: PAWW)
Agrarisch, Groen en Visserij algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat
naar verwachting ook voor de sector Bos en Natuur per 1 januari 2019 de
PAWW regeling in werking zal treden. Deze regeling is gericht op de reparatie
van het derde WW-jaar en de loongerelateerde uitkering van de WGA. Meer
informatie vindt u in deze flyer.
l.dekort@vbne.nl

Overleg over cao Bos en Natuur vervolgd
In juli 2018 lieten de sociale partners Bos en Natuur weten het overleg over
een nieuwe cao met ingang van 1 juli 2018 tijdelijk op te schorten om lopende
trajecten te kunnen afronden. Het overleg over een nieuwe cao Bos en Natuur
wordt in december 2018 voortgezet.
l.dekort@vbne.nl

Binnenkort
• Bijeenkomst Toepassing voor snoeiafval: De Biomeiler 14 december 2018, IKL, Klimmen
(Limburg)
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