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Deze nieuwsbrief over certificering en registratie in de archeologie wordt periodiek verzonden aan alle
betrokkenen in het archeologisch werkveld. Mocht u hierop geen prijs stellen, dan kunt zich onderaan
uitschrijven. Reacties zijn welkom via ondergrondsereporter@gmail.com.
 

De ArcheoReporter is het pseudoniem van Yvonne
Lammers (Echo tekst en presentatie). Als oud-CCvD-
er, oud-hoofdredacteur van de Archeobrief en als
voormalig specialist in de archeologie peilt zij de
geluiden in het veld en doet daar verslag van in deze
nieuwsbrief.

Naar verwachting zal per 1 juli 2016 de nieuwe erfgoedwet van kracht zijn. Dat houdt
onder andere in dat het oude vergunningsstelsel in de archeologie zal komen te
vervallen. De minister van OCW heeft aangekondigd dat er ter vervanging private
kwaliteitsborging in het leven geroepen zal worden, op basis van certificering. In
reactie hierop is door de verschillende geledingen binnen de archeologie,
vertegenwoordigd in het CCvD, besloten om het systeem van certificering zelf uit te
werken. De weg hiernaartoe, die in 2014 is ingezet, wordt gefaciliteerd door de SIKB.
Het CCvD is besluitvormend en wordt geadviseerd door diverse
begeleidingscommissies.

Eerste hulp bij certificering
Waar staan we nu precies? 

Het komt steeds dichterbij! Op 2e paasdag zijn alle
stukken met betrekking tot de BRL en de KNA naar het
ministerie van OCW gestuurd. Na de goedkeuring door
het CCvD eind februari is er nog een redactieslag
overheen gegaan, zijn de juridische teksten toegevoegd
en is met name in de KNA een aantal afbeeldingen
toegevoegd om het geheel duidelijker, maar ook wat
aantrekkelijker te maken.

Er is nog geen formele volledige reactie vanuit het ministerie gekomen maar er is al wel
aangegeven dat er nog opmerkingen zijn, met name als het gaat om de koppeling aan huidige
wet- en regelgeving. De invulling op inhoudelijk vlak (wat immers een kwaliteitsnorm is van de
beroepsgroep zelf) zal ongemoeid blijven. Het ministerie verwacht in de week van 25 april haar
commentaar aan te leveren, waarna het CCvD zich nog één keer over alle teksten zal buigen en
de opmerkingen zal verwerken.

Ondertussen is de Adviescommissie die vanuit het CCvD was samengesteld bijeen geweest en
heeft gekeken naar de lijst van opleidingen en de wijze waarop bij- en nascholing in de BRL vorm
en inhoud zullen krijgen. Beide zaken zijn belangrijk voor de toetsing van de actoren voor opname
in het register. De commissie heeft geadviseerd te kiezen voor een duaal systeem waarbij
bedrijven hun medewerkers via een opleidingsplan voorzien van bijscholing en ZZP-ers
beoordeeld worden op basis van een puntensysteem. Het is de bedoeling dat het opleidingsplan
daar inhoudelijk wel op gaat aansluiten. Het is nog onduidelijk hoe zwaar dit puntensysteem
opgetuigd zal worden maar het zal in ieder geval wat meer gewicht hebben dan voorzien was in
het laatste voorstel. Op 9 mei zal het CCvD hierover een beslissing nemen.
Ook het Kwaliteits Management Systeem (‘KMS’) wordt momenteel onder de loep genomen. Een
afvaardiging van het CCvD zal op 26 april hierover praten met de Raad voor Accreditatie en zal in
dit gesprek met name ingaan op de eisen die aan een KMS gesteld moeten worden.

Na 9 mei zal het dan verder snel gaan: BRL-, KNA- en Registerstukken worden dan vrijgegeven
waardoor bedrijven en ZZP-ers écht kunnen beginnen met de voorbereiding op het certificeren.
Vanaf die datum kunnen ook Certificerende Instellingen zich aanmelden bij het ministerie voor de
voorlopige aanwijzing als CI. Er zullen factsheets en een andere instrumenten komen die
ondersteuning bieden bij het certificeringsproces. Op 14 juni zal er tot slot bij de RCE een
veldmiddag georganiseerd worden die helemaal in teken zal staan van de praktische kant van
certificering in de archeologie en het register.

Eerste hulp bij registreren
Zoals iedereen weet ligt het woord ‘beroepsregister’ nogal gevoelig in de archeologie. Al
verschillende keren zijn pogingen ondernomen die helaas allemaal gestrand zijn. In het kader van
de certificering is een beroepsgregister echter onmisbaar: bij het definiëren van actoren moet men
terug kunnen vallen op een register van genoten opleidingen en opgedane ervaring.

Nathalie Vossen (PRO-Erfgoed) is bereid gevonden dieper in de materie te duiken en een
praktische handleiding te bieden die registreren eenvoudiger maakt. Nathalie heeft als lid van het
bestuur van de NVvA en afgevaardigde in het CCvD ruime ervaring met de discussies rond
registreren en is daardoor goed op de hoogte van de overwegingen die in het veld leven. 

Zo zou het register eruit kunnen komen te zien nadat je gezocht hebt op achternaam en
registratienummer van een actor.

Concreet zal dit betekenen dat Nathalie een factsheet op zal stellen met daarin een overzicht van
de verschillende mogelijkheden om in het register terecht te komen. Daarnaast zal zij diverse
formats en richtlijnen opstellen die gehanteerd kunnen worden tijdens het registratie-proces: een
format voor het aanleveren van informatie door de actor aan de toetser, een format voor het
aanleveren van informatie door toetser aan de SIKB, een set van eisen/modelovereenkomst
tussen toetser en SIKB. Nathalie’s voorstellen zullen in de CCvD-vergadering van 9 mei
besproken worden. Na eventuele aanpassingen zal de factsheet gepubliceerd worden op de
certificeringswebsite van de SIKB en in De Ondergrondse.

Aan het woord

Ik vroeg Mariëtte de Rooij, directeur van BAAC, hoe een
groot opgravingsbedrijf zich voorbereidt op de
aanstaande certificering en wat hun idee is van een
gecertificeerde toekomst.

Mariëtte: “Vorig jaar hebben wij intern al een werkgroep gevormd met daarin afgevaardigden uit
alle geledingen van ons bedrijf: archeologen, een prospector, een projectvoorbereider, iemand
van de directie en het afdelingshoofd archeologie. Dit had onder andere tot doel een breed
draagvlak te creëren onder de medewerkers en hen ervan te doordringen dat de certificering ook
henzelf aan gaat. De werkgroep richt zich op de aanpassing van de werkinstructies aan KNA 4.0
en BRL en het opzetten van een KMS (Kwaliteits Management Systeem) omdat we dat, in de
vorm zoals nu gevraagd gaat worden, nog niet hadden. Daarbij lopen we helaas wel aan tegen
het feit dat met name de BRL nog op punten gewijzigd kan gaan worden. We willen voorkomen
dat we delen van ons werk opnieuw moeten doen of aan moeten passen en staan dus
gedeeltelijk stil.”

Ze vervolgt: “Om iedereen zo goed mogelijk te informeren hebben we een presentatie gehouden
over certificering, hebben we de medewerkers verzocht om KNA 4.0 alvast goed te bestuderen en
maken we informatie over certificering toegankelijk. Tijdens de presentatie hebben we een oproep
gedaan voor een interne auditor en daarop hebben zich diverse medewerkers aangemeld. Dat
maakt duidelijk dat de certificering zeker leeft binnen het bedrijf. 

We zijn vroeg begonnen en hebben zeker de intentie om 1 juli alles op orde te hebben, maar
omdat de stukken nog niet klaar zijn wordt het allemaal wel krap. We vinden het vreemd dat er zo
weinig tijd zit tussen het definitief maken van de stukken en de ingang van de certificering, ook al
is er een overgangsperiode van een jaar. Het is fijn dat we nog een jaar uitloop hebben!”

Als ik Mariëtte vraag hoe de medewerkers alles ervaren merkt zij op: “Bij onze medewerkers
leven vooral zorgen om het register - hoe zal het hen persoonlijk raken? We proberen die zorgen
zoveel mogelijk weg te nemen door aan te geven dat de intentie er is om de huidige (onofficiële)
actorstatus over te nemen in het register.” Als ik tot slot vraag wat haar eigen zorgen zijn, zegt
Mariëtte: “De toekomst is nog onduidelijk. Op met name de interne kosten van voorbereiding,
audits en opleidingen hebben we nog weinig zicht. Aan de andere kant, dit zal voor alle bedrijven
hetzelfde zijn. Ik betwijfel of we uiteindelijk het gevoel hebben dat het invoeren van certificering de
kwaliteit verhoogt en niet alleen maar leidt tot meer papierwerk en controle op vinkjes en parafen.
Ik hecht er dan ook veel waarde aan als een Certificerende Instelling een ervaren senior-
archeoloog inzet zodat we echt een inhoudelijk gesprek kunnen hebben. Dan wordt de
certificering meer een inhoudelijke spiegel en niet slechts een checklist van procedure-puntjes.”
 

Ik hecht er dan ook veel waarde aan als een Certificerende Instelling een ervaren senior-
archeoloog inzet zodat we echt een inhoudelijk gesprek kunnen hebben.

Even voorstellen:   Eerland Certification

In deze rubriek stellen we de Certificerende Instellingen aan u voor die het voornemen
hebben geuit zich bij de Raad van Accreditatie te melden als CI in de archeologie. Na
ArCeBu, Hobéon en BAN in de vorige Ondergrondsen, is deze keer Eerland Certification
aan de beurt.

Eerland Certification is een certificerende instelling op het gebied van asbest, slopen, recycling,
milieu, sanering en bodemonderzoek. Het bedrijf staat op dit gebied onder toezicht van de Raad
voor Accreditatie. Eerland Certification’s toegevoegde waarde bij het uitvoeren van de certificatie
audits wordt gevonden in auditoren die een hoge mate van expertise combineren met
praktijkgerichte audits. Auditoren worden ingezet in die branchesectoren waar ze in het (recente)
verleden werkzaam zijn geweest en ruime ervaring in hebben opgedaan. Eerland auditoren
benaderen klanten op een positieve manier, stellen open vragen en onderhouden tijdens de audit
een goede interactie met de klant. De norm is leidend, maar ook het bedrijf en de mensen staan
centraal tijdens de audit. Dit leidt uiteindelijk tot een overzichtelijk digitaal certificatiedossier,
waardoor een efficiënte afhandeling mogelijk is en er altijd inzicht is in de actuele stand van zaken
in het certificatietraject.

Eerland biedt haar klanten een totaalpakket aan voor product/proces en systeemcertificaten voor
activiteiten in het werkveld van asbest, sloop, recycling milieu, sanering en bodemonderzoek.
Daarom is het voor hen vanzelfsprekend dat zij ook de certificeringen volgens de nieuwe BRL-
SIKB 4000 in hun assortiment op zullen nemen.

Opgevangen geluiden
Het is wat certificerings-stil om me heen. Ik heb vooral de indruk dat veel ZZP-ers en bedrijven in
afwachting zijn van duidelijkheid, hoewel ze op de achtergrond alvast wel bezig zijn met zich zo
goed mogelijk voorbereiden. De duidelijkheid zal nu echter niet lang meer op zich laten wachten
en dan komt er een fikse stroomversnelling! Een soort ‘stilte voor de storm’ dus! Uiteraard ben ik
zeer benieuwd naar hoe het straks allemaal zal gaan verlopen en of er zich kinderziektes af zullen
tekenen. We zullen het zien! Voorlopig houd ik u graag op de hoogte als ik weer wel wat opvang!

Heeft u ook iets opgevangen? 
Meldt het de ArcheoReporter op deondergrondsereporter@gmail.com.

RECTIFICATIE: In de vorige nieuwsbrief heb ik wellicht de suggestie gewekt dat de berekeningen
die ik aanhaalde omtrent de geschatte kosten van registratie en certificering uitgevoerd waren in
opdracht van SAMPL. Zij willen zich graag nadrukkelijk distantiëren van deze berekeningen en
benadrukken dat een van hun Facebook-volgers deze op eigen initiatief heeft uitgevoerd en
geplaatst.

Wie wat waar
•  9 mei
CCvD vergadering

•  11 mei
Informatiemiddag Erfgoedwet, RCE Amersfoort

•  14 juni
Veldmiddag in het teken van de komende certificering, RCE Amersfoort

•  17 juni
Informatiemiddag Erfgoedwet, RCE Amersfoort

•  1 juli
In werking treden van de Erfgoedwet

Verder lezen

Kwaliteit in de Archeologie
Alle informatie over de certificering en het
proces dat wordt doorlopen kunt u
terugvinden op de speciale site van de
SIKB http://sikbarcheologie.ning.com/. Hier
vindt u de verslagen van de praktijkproeven,
de adviezen van de commissies, de notulen
van de CCvD vergaderingen en nog veel
meer.

 

De Erfgoedwet 2016
De belangrijkste informatie over de nieuwe
erfgoedwet is gebundeld in een overzichtelijk
pdf-document. Dit kunt u vinden via deze
link: http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/file
s/publications/ministerie_ocw_2015_de_erfgo
edwet_2016.pdf

Ondergrondse groeten,
De Archeoreporter

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Klik dan hier.

Uw ontvangt deze e-mailing als relatie van SIKB. Wilt u 'De
Ondergrondse' niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Wilt u graag dat wij uw geluid opvangen?
Mail naar Ondergrondsereporter@gmail.com en we gaan graag op uw
vragen in!
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