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Notulen 
Algemene ledenvergadering CGA 
donderdag 27 november 2014 Amsterdam 
 
Aanwezig:  

Joris Habraken (JH), Hester van den Ende (HE), Hemmy Clevis (HC), Piet Kleij (PK), Tim de Ridder (TR), Maarten 

Wispelwey (MW), Maarten Groenendijk (MG), Bart Vermeulen (BV), Milo Verhamme (MV), Carla Soonius (CS), 

Annemarie Luksen-IJtsma (ALIJ), Dieke Wesselingh (DW), Anja van Zalinge (AZ), Masja Parlevliet (MP), Corien Bakker 

(CB), Chana Cohen Stuart (CCS), MarIon Aarts (MA), Arnold Carmiggelt (AC), Steven Jongma (SJ), Erik Peters (EP), Peter 

Bitter (PB), Huib Jan van Oort (HJO), Hilde Vanneste (HV), Gert Kortekaas (GK), Gilbert Soeters (GS), Nico Arts (NA), 

Marloes Müller (notulist), Linda Spierings-Vega (neemt afscheid)  

Afwezig met kennisgeving:  

Michel Groothedde, Hans Koot, Jacqueline Hoevenberg, Claar Rodenburg, Michiel Bartels, Marlous Domburg, Mariëlle 

Kenemans, Maarten Dolmans, Martijn Defilet, Boudewijn Voormolen, Christo Thanos, Marc Kocken, Leonie Weterings-

Korthorst, Stefan Molenaar, Ronald van Genabeek, Hans Koot, Jacob Schotten, Bernhard Meijlink, Timo d’Hollosy, Ria 

Berkvens  

 

 

1. Opening 

Welkom door MW. Voor één keer vergaderen we in Allard Pierson Museum. We nemen afscheid  van Linda en 

ontmoeten nieuwe bureaumedewerker Marloes. Kennismaking met Professor James Symonds, hoogleraar 

historische archeologie UvA 

        Er zijn diverse (ingestuurde) stukken t.b.v. deze vergadering: 

 Notulen CGA 4 september 2014 

 Discussiestuk t.a.v. certificering, met bijlagen door Erik Peters en Bernard Meijlink 

 Keuze voor type certificering  

 Conceptadvies: “Eisen aan actoren en registratie” door Bernard Meijlink 

 Notitie: fictief voorbeeld voor inhoud audits process- en systeemcertificering voor archeologie (SIKB) 

 Verstoringsonderzoek, door Hester van den Ende 
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2. Notulen voorgaande ALV (4 september 2014) 
 

 Huib Jan van Oort was wel aanwezig bij vorige vergadering 

 Steven Jongma is niets gevraagd over punt 3 : accounthouder worden “Wet Overheid en Markt”. SJ wil dat 

wel doen.  

 Notulen verder goedgekeurd. 

 

3. Agendawensen 
 

 Er is een Ingekomen stuk over verstoringsonderzoek - door Hester van den Ende, behandelen we aan eind 

van de vergadering. 

 Meesten hebben Archeobrief niet ontvangen (nog rondsturen). Suzanne Vonk heeft onderzoek gedaan, 

samen met Ria Berkvens stuk over regio-archeologie geschreven: regionale kenniscentra meer power 

geven (daadwerkelijk inhoudelijk meer kennisdienst). Ria is blij met www.omgevingsdienst.nl : kennis, 

opleiding, kwaliteitseisen toetsen/naar ons lijf schrijven. 

 

4. Nieuwe bureaumedewerker 

Linda Vega is gestopt met werken voor het CGA, i.v.m. andere werkzaamheden. Aan het eind van de 

vergadering wordt afscheid genomen. Nieuwe bureaumedewerker is Marloes Müller, freelance tekstschrijver 

en journalist in Nijmegen ( www.marloesmuller.nl ) . Zij hoorde via regioarcheoloog Arnhem, Joris Habraken, 

van de vacature. Door MW en NA ingehuurd als zzp’er deze opdracht te vervullen. 

 

5. Begroting CGA 2015 

Penningmeester NA constateert een toegenomen aantal leden. Op dit moment heeft het CGA een positief saldo 

van €22.000. In 2015 ontvangt CGA €42.000 aan contributie. Minus bureaukosten blijft €18.000 over. In totaal is in 

2015 een bedrag van  €40.000 vrij te besteden. Subsidie toekennen aan Jan Thijssen: ‘handleiding voor 

archeologisch tekenen’ voor €500,- is akkoord. DW vraagt om een strategisch plan, een visie voor het besteden van 

de €40.000. NA zegt dat alle ideeën welkom zijn, we mogen als CGA geen winst maken en willen niet oppotten. 

MW nodigt iedereen uit om na te denken over de besteding van dit geld. 

 

6. Vertegenwoordiging SIKB bestuur 

Zo’n vijf jaar heeft Maarten Groenendijk de functie van bestuurslid SIKB vervuld; nu functie neergelegd. MG maakt 

keuze voor Convent; wil belangen SIKB en CGA niet verwarren. MG: ‘het is wél goed dat er iemand van ons in SIKB 

bestuur zit’. DW: is er een zetel gereserveerd? MG bevestigt. De werkdruk : 4 x per jaar drie uur vergaderen, veel 

http://www.omgevingsdienst.nl/
http://www.marloesmuller.nl/
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leeswerk en 1 x per jaar naar het SIKB congres. Laatste vergadering voor MG bij SIKB is in februari, volgende in  juni 

2015. Oproep wordt op Forum geplaatst. Vergaderingen zijn in Gouda. 

 

7. Certificering (bijdrage van de werkgroepen) 

MW dankt Timo D’Hollosy, Erik Peters, Bernard Meijlink en Nico Arts voor het vele werk.  Concreet: 

opgravingsvergunning gaat eruit en certificaat komt erin (vervangt het). Certificering door SIKB.  

MW legt uit dat CCvD aan minister deeladviezen geeft over certificering en over aandacht voor gemeenten zonder 

archeologie. Tim de Ridder behandelt straks het discussiestuk ten aanzien van certificering (Timo en Bernard niet 

aanwezig). MW: Er zijn drie werkgroep sessies geweest. DW zal namens Convent zitting nemen in CCvD. De discussie 

over de reikwijdte van de certificering gaan we tijdens vergadering niet voeren. Eisen binnen opgravingsvergunning 

één op één vertalen. Misschien meer kwaliteitsborging. Bureauonderzoek / PVE zal er geen deel van uitmaken. Wél: 

sommige bedrijven willen Booronderzoek en PVE wel certificeren (vanuit promotioneel belang). 

De werkgroepen (1 en 2) leveren munitie voor de discussie:  

Werkgroep 1 

Erik Peters benoemt centrale vragen:  

 Welk type certificering kiezen we en hoe borgen we kwaliteit?  

 Is certificering verplicht of vrijwillig?  

Binnen werkgroep 1 overeenstemming: boren, graven, onderzoek is verplicht. Basiskeuze maken tussen 

systeem – of procescertificering. SIKB: wat is meest ideale manier van toetsen? Het certificaat is 4 jaar geldig. Er 

zijn drie partijen aangemeld om te toetsen en om het certificaat te verlenen, te weten: Jan Schooneveld, 

Hobeon en n.n.b. Er is door Esther Wieringa een concept advies rondgestuurd, waarop de werkgroepen voor 28 

nov. dienen te reageren. Voorkeur : Procescertificering. 

 

Werkgroep 2 

Bernard Meijlink heeft namens werkgroep 2 “Eisen aan actoren en registratie” doorgestuurd. TR licht het toe. 

Inmiddels een definitie discussie; mogelijk weten bedrijven niet welke actoren vlak aanleggen en welke niet. Er is 

verschil in personen en in kwaliteit. Eisen kunnen niet voorkomen dat het ergens fout gaat. Nadruk leggen op regie 

van Convent. Eisen aan actoren stellen; is HBO ook mogelijk? Misschien niet zo slecht, gezien veldervaring? TR : er is 

een woud aan certificeringen. Oppassen dat je grip op kwaliteit niet verliest. Zijn er andere middelen om de 

kwaliteit te borgen?  
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Aandachtspunten adviesstuk CCvD aan de minister  

 We moeten ons richten op certificering; 

 Doelgroep wordt niet bereikt; 

 Bedienen nu ruim 200 gemeenten in NL; 

 Kunnen altijd nog gemeenten benaderen die niks doen; 

 Nu: op onszelf concentreren / zorgen dat het goed loopt. 

Discussie n.a.v. input door werkgroepen  

Vragen: 

 Bij alle partijen bestaat twijfel, hoe certificering doen? (MG) 

 Kunnen we een “certificering-light” versie maken? (CB) 

 Waarborgt certificering kwaliteit, of niet? (TR) 

 Hoe ontvangen we kritiek? (PB) 

 Is het Convent  tegen certificering van PvE? (MP) 

 Willen we onderscheid, of geldt certificering voor iedereen? (BV) 

 Is onze mening nog relevant, of zijn we te laat? (NA) 

 Wat is verschil tussen opgravingsvergunning en certificering? (MA) 

 

Reacties/antwoorden: 

 

 Ruimte laten voor discussie (CB) 

 De huidige eisen moeten één op één doorvertaald worden naar het certificaat. Het moet een aanvulling zijn 

op het beroepsregister, bijvoorbeeld door intervisie. Mogelijk moeten we nog andere zaken in het leven 

roepen. Gemeente stelt randvoorwaarden. (MW) 

 Certificering moet voor iedereen gelden. (BV) 

 Kwaliteit moet sowieso geborgd zijn. (MP)  

 Geen verplichte certificering voor bureauwerk en PvE. (MW) 

 Eén keer per jaar komt de controle/inspectie langs; in grote lijnen verandert er niks. (EP) 

 Op de website van SIKB kan je alles lezen (DW) 

 We moeten goed nadenken over hoe we onszelf controleren (MP) 

 

MW: discussie in CCvD gevoerd. Geadviseerd over bandbreedte van de certificering. Waterschap en de Neprom  

zijn ook tegen volledig dichttimmeren. 

GK noemt kwaliteitscriteria, de PUmA-eisen. Ria Berkvens heeft contact met omgevingsdienst over HBO-eisen 

e.d..GK wordt accounthouder voor PUmA eisen. 
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HC heeft in commissie voor beroepsregistratie gezeten voor alle actoren. Toetsingscommissie toetste met 

kennis van zaken de anderen. Beroepsregistratie binnen een vakgebied onderbrengen, niet bij SIKB; zorgt voor 

“piratencultuur”. MW vraagt: zijn we het hier mee eens? Allen: Ja.  

TR loopt punten door van het discussiestuk CGA t.a.v. certificering: 

o Certificering  ipv opgravingsvergunning 

o Certificering van enkel die protocollen die betrekking hebben op huidige opgravingsvergunning 

o Geen verplichte certificering voor bureauonderzoek en PvE 

o Kosten voor certificering zo laag mogelijk houden 

o Beroepsregister prima, voor iedereen 

 

Keuze maken: proces- of systeemcertificering? 

 

PROCES : 10.000 - 12.000 euro per 4 jaar 

SYSTEEM: 5.500 euro per 4 jaar (Jaarlijks één onderdeel eruit lichten en kijken wat effect op bedrijf is) 

 

Vragen:  

Wordt systeemcertificering minder kwalitatief? Wie is tegen procescertificering? Wat zijn pro’s voor 

procescertificering? Hoe zijn (hoge) getallen tot stand gekomen? Wat levert het meeste op? Toch goedkoopste 

kiezen? 

 

Opmerkingen:  

Proces-check zou een inhoudelijke check moeten hebben. Systeemcheck is afvinken. Met systeemcertificering 

heb je na een aantal jaar wel een proces/alles omvattende certificering gedaan. Overheersende mening: 

PROCES heeft voorkeur, ondanks de kosten. Als je dichtbij KNA wilt zitten kom je bij PROCES. 

   

Twijfel over:  

Hoogte van de kosten, kwaliteit, persoonregistratie (belangrijker dan certificatie) 

 
Conclusie (MW):  
SYSTEEMcertificering (goedkopere variant) met de annotatie:  

 Zwaar inzetten op beroepsregister 

 Mits inhoudelijke waarborg; archeoloog in audit-team. 

Mét annotatie : unanieme stemmen voor SYSTEEMcertificering 

Mail met punten van Bernard Meijlink wordt doorgenomen: 

1. Ja 

2. Discussie 
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3. Uitsluiting van mensen gaat verder dan KNA. Moeten nog stem hebben in invulling 

4. Prima mededeling 

5. 2e scenario 

6. Discussie. Eigen verantwoordelijkheid om CV te updaten. Intervisie benoemen. Commissie bezwaar 

en beroep is er om klachten in te dienen. Advies: ja toetsing na 4-5 jaar. 

7. Akkoord 

 

8. Professor James Symonds - UvA 

Introduceert zichzelf en laat ons kennismaken met zijn werkveld, de historische archeologie. Diverse leden zijn 

al in contact met hem m.b.t. projecten/onderzoeken. 

 

9. Verstoringsonderzoek (door HE) 

LTO komen steeds met dezelfde vragen. Streven naar een notitie, als standpunt CGA. Vanuit RCE is door LTO in 

aantal gemeenten onderzoek gedaan naar verstoringen. Hun standpunt: Als dit een redelijk eenduidig beeld 

oplevert, willen we dit doortrekken naar andere gemeenten. HE: staan niet achter deze oplossing. Twee dingen 

doen: 

o Brief aan RCE, problemen noemen (door Marjolein Kerkhof: standaardisatie, gemiddelde nemen) 

o Algemene notitie schrijven (komt eraan): Hoe stel je goede dieptegrens vast? Voorbeeld geven = 

positieve noot. 

 

Vragen en opmerkingen: 

o Voorstel om kanttekeningen te plaatsen en deels goed te keuren (MG) 

o Is archeologisch booronderzoek gelijk is aan verstoringsonderzoek? (PB) 

o Waar vallen we LTO op aan? 

Reacties: 

o Het is een non-discussie, maar wel door LTO: veel lobby. (MW) 

o Het risico is dat dit rapport opeens een status kan krijgen, dat moeten we vóór zijn. (HE) 

o A postiori meedenken met de boeren, niet a priori (MA) 

o Goed plan om RCE te schrijven. We spreken een reactietermijn af: half december 2014 (MW) 

o Denk aan de handhaving (GK) 
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10. Rondvraag: 

Linda Vega heeft mededeling, ze volgt opleiding tot intern auditor. NA wil foto’s van de leden op de website 

plaatsen. En noemt Kenniskaart van archeologisch Nederland (Oogst voor Maltaonderzoek). HC noemt de 

volgende data : 26 + 27 maart Contactdagen in Antwerpen en 26 + 27 november Reuvensdagen in Zwolle. TR 

vraagt: Hoe gaan we in volgende vergadering stukken aanpakken? Vond het prettig hoe het nu ging. EP is niet 

op de hoogte van data voor de certificering. 

 

11. Volgende vergaderingen CGA: 

Donderdag 12 maart, Utrecht 10:30 uur 

Donderdag 18 juni, Utrecht 10:30 uur 

 

12.   Actiepunten: 

 Archeobrief rondsturen 

 Steven Jongma wordt accounthouder Wet Overheid en Markt  

 Ieder lid kan ideeën sturen aan Nico Arts voor besteding bedrag CGA (€40.000) 

 Wie vervangt Maarten Groenendijk in SIKB bestuur? 

 Gert Kortekaas wordt accounthouder PUmA eisen 

 Mailadres van Professor James Symonds: j.symonds2@uva.nl 

 

  

mailto:j.symonds2@uva.nl

