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Vergadering DB 7 juni 2016   I   Notulen 

ALV op 16 juni te Utrecht Minrebroederstraat 2, start 10:30 uur.  

Aanwezig:  Maarten Wispelwey, Ria Berkvens, Ilse Schuuring, Nico Arts,  

Marloes Müller (notulen)  

Verhinderd:  Maarten Groenendijk, Masja Parlevliet, Anja van Zalinge 

 

CCvD 

MW geeft korte toelichting op de aanstaande vergadering van CCvD, die middag. Weer 

overleg over de eisen aan actoren, de EVC regeling  - en waarom geen generaal pardon 

voor de (max) 9 personen die  hiervoor in aanmerking komen?  

RB kent ook voorbeelden waar het wel goed ging  met EVC. Gaat het hier niet om 

individuele gevallen? IS valt bij: Er is nu eenmaal besloten dat een bepaald diploma 

verplicht is. Wandel door studiejaar en haal je papier. Het niet halen van je papiertje is 

een keuze. Los het op met Saxion. RB denkt eveneens dat zwart/wit kijken denken hier 

nodig is. MW vindt in het algemeen dat CCvD standpunten die opeens wijzigen heel 

frustrerend zijn. Komt steeds op de agenda van vergaderingen. Universiteit dreigt uit 

CCvD te stappen. RB: dat doen ze alleen als er een generaal pardon komt. Wij als CGA 

moeten ons achter IPO scharen, een duidelijk standpunt waarin ik me kan vinden. MW: 

Nico en Ilse ook? NA en IS staan eveneens achter inhoud brieven. IS : vindt het 

praktisch gezien niet genoeg reden om uit CCvD te stappen, 9 mensen is weinig. Er zijn 

belangrijkere dingen die onze energie vragen.  

MW besluit: we staan achter brieven IPO en Archon, universitaire graad is nodig. Maar 

: MW zit met de verworven competenties: daaraan mag de universiteit  wat doen, als 

iemand zoveel ervaring heeft! Geen pardon-regeling, maar een oplossing bijvoorbeeld 

via Saxion vinden. 

 

Overleg AWN, VOiA, NVAO 

NA en RB zijn contactpersonen AWN. Er ligt een verzoek tot subsidie. Gui do van den 

Eynde merkte eerder in de ALV terecht op: wat doen ze zelf? MW vraagt of ze 

samengaan met Archeobrief. RB legt uit dat dat nog loopt. Ze worden gedwongen, 

omdat helft van het geld weg is. NA zegt dat Arche obrief en Westerheem beiden het  

aantal abonnees zien dalen. Misschien is fuseren toch goed. Er is een onderbouwing 

nodig voor subsidie. NA neemt contact op met Tonnie van de Rijdt . MW: is belangrijk 

dat ze hun activiteiten, zoals lobby, kunnen blijven uitvoeren.  

 

Certificering 

MW licht toe: laatste vergadering vanmiddag (7 juni 2016) over de certificering. Een 

van de punten is het onderhoudssysteem. Samen hebben we voor procescertificering 

gekozen en voor het beroepsregister. In de gezamenlijke brief in september hebben we 



2 
 

‘ja’ gezegd tegen het bijhouden van kennis. Nu is gekozen voor een DUAAL systeem. 

Bedrijven hebben opleidingsplan nodig en er komt een puntensysteem voor ZZP’ers. 

Standpunt NVVA is gedraaid. Opvallend dat standpunten veranderen, afhankelijk van 

het groepje mensen. De ‘specialisten’ vinden dat  als je je punten niet haalt, je je 

actorschap kan verliezen. En Marten Verbruggen heeft een opleidingsplan gemaakt, 

zodat zijn werknemers nooit een probleem hebben. NVAO zegt: als het puntensysteem 

ook voor bedrijven geldt, zijn we tegen.  

Reacties: 

 NA gaat volgende week (14 juni) naar vergadering bij RCE over de certificering.  

 RB: Een duaal systeem, dat betekent twee systemen naast elkaar??  

 MW: ja. Het wordt steeds strakker. KNA was vertaald naar protocollen maar nu 

willen ze nog meer optuigen. Ik blijf ee n tegenstander van het puntensysteem. 

We spreken over kwaliteit. Dat bereik je alleen door elkaar aan te spreken.  

 RB: ik pleit voor eenvoud. Laten we de KNA overzetten en in de toekomst kijken 

naar de details.  

 MW kan zich voorstellen dat je een stempel kr ijgt in het register als je je 

punten hebt. Zo niet: uit register.  

 RB krijgt steeds vaker te horen: wie beveel je aan?  

 MW: tot 1 juli 2018 hoeven we nergens aan te voldoen. Wel moet iedereen zich 

zeer tijdig aanmelden voor certificerende instelling.  

 

DICE 

DICE, het meldingssysteem over roofvondsten etc. komt op verzoek van Nico Aten in 

komende ALV weer even onder de aandacht. Dit onderwerp zal MW toelichten.  

 

Offerte Djurra Scharff t.b.v. onderzoek rol CGA 

MW: zowel Dieke als Arnold vinden het fantastisch, maar IS plaatste kritische noten. 

Ook NA niet overtuigd. Op zich goede actie om te onderzoeken wat de rol is van het 

Convent. NA vraagt wat de offerte was. MW zal dit nazoeken.  

 

RCE kaarten (Noa2, best practices, landschap in lagen)  

MW heeft met Bernard Meijlink bij RCE gezeten over de grondkaarten. Ze hebben drie 

verschillende applicaties bekeken en commentaar geleverd. MW kan een link 

doorsturen om alvast een kijkje te nemen. Op een gegeven moment komt er een 

aanbeveling uit om een type onderzoek te doen. Het is input voor bureauonderzoek en 

voor PvE’s. “Ben bang dat het leuk oogt, maar geen klandizie heeft. Archeologen gaan 

zelf uitvogelen .”  Eelco Rensink en Bert Groenewoudt komen in middagprogramma 

langs om over de grondkaarten te  praten. Iepie Roorda en Els Romeijn komen 

misschien ook langs. MW vindt dat er te wein ig wordt gedaan met onze input.  
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Opkomst en hoeveelheid ALV’s  

MW heeft met Masja gesproken. Zij vraagt zich af: zijn we moe? Vergaderen we 

teveel? IS: kan het ook 2 of zelfs 1 keer per jaar? MW wil voor de cohesie minstens 2 x 

per jaar vergaderen. IS oppert dat we misschien voor wisselende insteek kunnen 

kiezen. RB denkt dat we meerdere onderwerpen van te voren kunnen bedenken en 

daaraan mensen kunnen hangen. We zouden nu bijvoorbeeld ervaring kunnen 

uitwisselen over certificering, organisatieplan en alles wat erbij komt kijken. MW 

vraagt of er al documenten beschikbaar zijn. Die kunnen we op website zetten en 

volgende vergadering over hebben. We kunnen een accounthouder a anstellen voor dit 

soort documenten. MW zal vanmiddag vragen bij CCvD vragen naar documenten. IS: 

zullen we de vergaderfrequentie terugdraaien? RB is tegen. We  zullen dit aan ALV 

voorleggen. 

Wat nog meer ter tafel komt:  

 MW: afscheid Gert Kortekaas, toch even aandacht aan besteden. NA: hij heeft 

veel gedaan, ook in bestuur.  NA neemt contact op met Gert.  

 MW: Jaap Kool zoekt bestuursleden voor zijn particuliere initiatief om een 

arbitragecommissie op te richten. VOiA moet iets in huis hebben om een lid die 

er een potje van maakt te kunnen aanspreken. MM: Commissie  van Jaap Kool is 

in vorige vergadering al aan bod gekomen.  

 MW vindt het prettig om live te vergaderen. Graag vaker.  

 NA zal in ALV kort verslag doen over wat volgende week over certificering 

wordt besproken bij RCE. 

 

Actiepunten:  

 NA neemt contact op met Tonnie van den Rijdt  

 MW zoekt offerte Djurra Scharff op 

 Bestuur bepaalt onderwerpen voor komende ALV’s en koppelt daaraan personen 

die erover kunnen vertellen. MM houdt lijst bij.  

 MW wil accounthouder Documenten aanstellen. MW vraagt documenten over 

certificering op bij CCvD 

 ALV voorleggen hoe vaak te vergaderen.  

 NA neemt bij ALV kaart mee voor Gert Kortekaas en neemt contact op over 

opvolging. 

 NA zal verslag doen op ALV over certificering zoals bij RCE besproken 

 Actie: MM checkt of Iepie Roorda en Els Romeijn langskomen op ALV. Tevens met 

Bart Vermeulen afstemmen over bijdrage aan middagprogramma (over PvE’s)  


