NVB Newsletter #14 - November 2017

Beste leden,
bij deze de 2e nieuwsbrief van dit jaar met de laatste ontwikkelingen.
Uiteraard zullen de nieuwkomers deze nieuwsbrief voor het eerst ontvangen en wij heten hen dan ook van harte
welkom.
Wij kunnen tevens mededelen dat de functie secretaris tot op heden wordt opgevangen door de voorzitter en
penningmeester en dat wij graag een aanmelding willen ontvangen om ons team te versterken.
Wij continue leden zoeken, die zich geroepen voelen om tijd en energie te steken in de NVB. Met name voor de
ledenraad welke we in de vorige nieuwsbrief hebben aangehaald.
Zonder deze mensen zullen bepaalde zaken onvoldoende aandacht krijgen of onvoldoende belicht worden, welke
grote gevolgen kunnen hebben binnen de branche.
Wij willen graag zoveel mogelijk vermelden in een nieuwsbrief, dit lukt echter niet zonder jullie input.
Als je punten hebt, meld deze dan, zodat wij ook op de hoogte zijn van wat er gaande is.
Graag reacties naar: penningmeester@nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl(Penningmeester)

Word ook lid van de NVB
Profiteer van de vele voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar, je betaalt per 3 jaar ineens en ontvangt als
welkomstgeschenk een Hoody.
Naast de kortingen die u bij verschillende instanties krijgt, ontvangt u minimaal één keer per jaar een
nieuwsbrief. Tevens valt u dan onder het convenant dat getekend is door de NADO en de NVB waardoor u
wettelijk in de gelegenheid wordt gesteld om 70 uur per week te werken en 28 dagen aaneengesloten
offshore te gaan. Zonder NVB lidmaatschap valt u niet onder dit convenant en werkt u onder de normale
arbeidstijdenwet, welke o.a. minder werkuren per week omschrijven.
Daarnaast steunt u het algemeen belang van de duikers, duikploegleiders en ROV pilots werkzaam in de
duikindustrie. De NVB heeft zitting in belangrijke commissies en heeft een aanzienlijke positie verworven
binnen de duikindustrie waardoor wij inspraak hebben op vele zaken.

1

www.nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl
NVB Dutch Association of Commercial Divers

NVB Newsletter #14 - November 2017

10% korting op offshore trainingen van Falck Safety Services.
10% discount for offshore training at Falck Safety Services.

10% korting op HAIX safety boots bij Galjoen.
10% discount on HAIX safety boots at Galjoen.

10% korting op een Hydroweld cursus.
10% discount on Hydroweld courses.

Donateurs NVB
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Update van de afgelopen maanden.
De afgelopen maanden heeft het bestuur hard gewerkt aan het optimaliseren van verschillende
verstandhoudingen welke helaas door onvoldoende direct betrokkenen in verval waren geraakt.
Dit heeft geleid tot een onderhoud met de diverse voorzitters van o.a. NADO, NDCCI en CvD-cs welke nu eens per
kwartaal plaats vindt.
Hierdoor kunnen wij op de juiste plaats input geven met betrekking tot ARBO zaken en regelgeving.
Het overlijden van Bart Huijbers heeft de afgelopen periode de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Op de
eerste plaats betreuren wij natuurlijk dat een dergelijk ongeval heeft plaats gevonden.
Als bestuur hebben wij kaarten gestuurd naar de direct betrokkenen en een rouwboeket laten bezorgen bij de
condoleance/uitvaart.
Het deed ons goed te zien dat er vanuit de beroepsgroep en zeker vanuit de vereniging zo veel vertegenwoordiging
was tijdens deze uitvaart.
Verder is onze missie gericht op de toekomst.
Als het goed is, is een ieder inmiddels bekend met het her-certificeren en de bijbehorende procedures.
Er zijn inmiddels een 70 DPL's-NDC-CI opgeleid en aangesteld om de 4 jaarlijkse praktijkverrichting af te mogen
nemen en zoals wij eerder al aangaven, is dit iets wat aan onze en vele andere beroepsgroepen bij wet is opgelegd
en kunnen wij dit niet terug draaien.
Wij proberen echter wel om het voor ons zo praktisch mogelijk in te richten en dit voor de toekomst te
waarborgen.
Tijdens de komende algemene leden vergadering zullen wij dit uitgebreider toelichten.

Ledenraad.
De afgelopen jaren hebben wij een aantal leden gehad die samen een achterban vormden en zich mengden in
topics, daar waar nodig. Naar aanleiding van de huidige algemene wetgeving, zal de huidige achterban opnieuw
worden ingedeeld onder de titel "ledenraad".
Hiervoor kunnen leden zich opgeven. Te denken valt aan 1 ledenraadslid per 25 leden.
Dit kan dan tevens voor spreiding zorgen, daar waar de personen werkzaam zijn.
Offshore, Inshore, Bouwput, OCE/UXO, etc..
De ledenraad zullen we dan voorstellen aan onze leden en tevens raadplegen als de NVB moet adviseren in
belangrijke vraagstukken. Zoals bijvoorbeeld het inrichten van de nieuwe certificaatstelsels.
Het gaat hierbij voornamelijk om het inlezen en feedback geven op ingezonden stukken, zoals bijvoorbeeld
wijzigingen in de ARBO catalogus of andere zaken waarbij de NVB om een advies wordt gevraagd.
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College van Deskundigen Civiele Sector (CvD CS)
Te verwachten was dat er nog dit jaar een wijziging zou komen in het certificatieschema voor de
duikers, waarin de harmonisatie met de brandweer is verwerkt. Tot op heden is dit echter niet
voltooid.
Wij worden hiervan op de hoogte gehouden en krijgen inzage als dit gepubliceerd wordt in de Staatscourant.
Als deze harmonisatie voltooid is, staat hetzelfde op het programma voor het schema WOD-L en WOD-F(DPL)
Wij hebben dit jaar meerdere informele gesprekken gehad met betrokken organisaties om te kijken hoe wij elkaar
hierin kunnen versterken, daar waar wij gedeelde belangen hebben.
De voormalige voorzitter (dhr. Barend Mes) van het College van Deskundigen Civiele Sector (CvD CS) is vervangen
door dhr. Cor Vermeer, een kennismaking heeft echter nog niet plaats gevonden.
Het College van Deskundigen Civiele Sector (CvD CS) is juist in een periode van harmonisatie ontzettend belangrijk!
Op dit moment worden de duikschema’s aangepast aan de ISO-NEN 17024. Dit gebeurt door een schrijfteam
waarin vertegenwoordigers zitten van de brandweer, defensie en de civiele duikindustrie.
Het Centraal College van Deskundigen van SWOD, waaraan de voorzitter van het CvD CS deelneemt, zal deze
schema’s moeten bespreken en goedkeuren.
Daarnaast heeft de vertegenwoordiger van het schrijfteam ook behoefte aan regelmatig overleg.
Het zou zeer kwalijk zijn als door gebrek aan vertegenwoordiging de belangen van de civiele duikindustrie
onvoldoende worden behartigd.
Wij willen iedereen daarom nogmaals met grote klem verzoeken het verzoek tot kandidaatstelling in overweging
te nemen.
Voor meer informatie hierover, neem dan contact op met CvD CS.

(Her)certificering:
Er is eerder een schrijven naar buiten gebracht, dat het doorvoeren van de herziende WOD-D, op 1 januari 2017
staat, dan wel op 1 april 2017. Datums welke beide niet gehaald zijn. Daarna zal ook voor de WOD-L
(duikploegleider) een herziening in dezelfde lijn doorgevoerd gaan worden.
Als het herziende concept is doorgevoerd, zullen we jullie hier verder over inlichten.
De huidige wetgeving (2012) kun je nazien via de volgende links:
Schema duikarbeid
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/BijlageXVIc
Schema duikploegleider
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/BijlageXVIb
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Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) en certificeringen vervolg...
Begin van dit jaar hadden een aantal NVB leden verontrustende berichten ontvangen m.b.t. hun OCE
certificering(en), komende van OCE-bedrijven die lid zijn van de VEO, (Vereniging Explosieven Opruiming) en van
OCE opleidingcentra.
Deze berichten hebben te maken met eerder gemaakte onderlinge afspraken tussen Nederlandse OCE bedrijven
die aangesloten zijn bij de “Stichting Examinering“, om niet (meer) met persoonscertificaten te gaan werken, welke
buiten deze “stichting” om zijn behaald.
Omdat de meeste OCE gecertificeerde duikers hun certificaat bij andere erkende examenbureaus hebben behaald,
vonden wij het gepast om hier een paar vragen over te stellen bij betrokken organisaties en bedrijven.
Wij hebben o.a. een schrijven verzonden naar de VEO, met de vraag of zij interne afspraken hebben gemaakt over
het weren van personen met bepaalde certificaten. De VEO stelt dat haar leden geen dergelijke afspraken hebben
gemaakt, maar verwijst wel naar een “situatie” binnen de Stichting Examinering.
Hoewel er geen formele of financiële relatie is tussen de VEO en de stichting, valt het wel op dat de ledenlijst van
de VEO identiek is aan de deelnemerslijst van de Stichting Examinering.
Voor de behartiging van onze leden hebben wij vragen gesteld aan enkele bedrijven die aangesloten zijn bij deze
verenigingen. (terug te lezen in nieuwsbrief #13)
De NVB onderzoekt momenteel of deze handelswijze in strijd is met de principes van vrij verkeer van goederen,
diensten en personen binnen de Europese Gemeenschap.
Tot op heden ervaren wij dat een enkeling hier last van ondervindt, het grootste gedeelte van de duikers doet hier
gewoonweg niet aan mee en gaat door met de reeds eerder behaalde certificaten, of vervolgt zijn opleiding bij
dezelfde instantie.
Dit heeft als gevolg dat de bedrijven die OCE/UXO duikers nodig hebben, af moeten wijken van hun eigen
afspraken, daar dit allemaal draait om vraag en aanbod.

Duik tarieven:
Wij ondervinden een stijgende drukte in de duikindustrie en wij zien nieuwe duikbedrijven op de markt komen.
Dat wil zeggen dat er meer keuze ontstaat qua opdrachtgevers, welke positieve gevolgen met zich mee zouden
moeten brengen.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er een vergoeding wordt betaald voor de reistijd en kilometers. Als
advies geven wij mee om inshore als duiker niet te werken onder de € 45,00 p/u en als DPL niet onder de € 50,00
p/u.
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VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) en modelovereenkomsten:
VAR is per 01-mei-2016 vervangen door individuele modelovereenkomsten van de ZZP'er met de klant
om de fictieve arbeidovereenkomst uit te sluiten. En dus de heffing van Sociale lasten en
Loonheffingen.
Deze vervanging blijkt toch niet zo uit te pakken als men had bedacht.
Met de vorming van het nieuwe kabinet is het volgende naar buiten gekomen.
Wet DBA gaat verdwijnen en er zal een nieuwe wet voor in de plaats komen.
Dit gaat wel even duren en het zou zomaar 2019 kunnen zijn voor deze nieuwe wet zal aanvangen. Deze zal
vermoedelijk meer gaan lijken op de oude VAR regeling.
-

Minimum uurloon ZZP
Opdrachtovereenkomsten zullen worden ontwikkeld.

Inspectie SZW
Op 8 september j.l. kregen wij het droevige bericht binnen, dat beroepsduiker Bart Huijbers tijdens
duikwerkzaamheden bij Driel, om het leven is gekomen.
Wij hebben contact gezocht met de inspectie SZW (arbeidsinspectie) en deze hebben ons indirect betrokken bij
vragen die van invloed kunnen zijn op het onderzoek.
Onlangs zijn wij als bestuur benaderd om met de SZW van gedachten te wisselen omtrent de verschillende duik
situaties welke wij tegen komen. Zodra hier inhoudelijk meer over bekend is, zullen wij dit met de leden delen. Het
gebeurt nog steeds te vaak dat de wet "werken onder overdruk" niet wordt nageleefd zoals dat zou moeten,
waardoor onveilige situaties zouden kunnen ontstaan en/of wij werkzaamheden mis zouden kunnen lopen.
Mocht je situaties zien of horen die niet kunnen, meld dat dan gerust bij SZW. Dan kan er actie worden
ondernomen.

Tel 0800-5151

www.inspectieszw.nl | www.rijksoverheid.nl

Postbus 820 3500 AV Utrecht

Kijk voor meer informatie op de website van SZW.

http://www.inspectieszw.nl/publicaties/sectoraanpak/duiken/
Hieronder nog de link naar het vervolg van het onderzoek SZW bij de duikbedrijven.

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2017/07/28/herinspectieproject-duikarbeid
Eventueel kunnen dergelijke zaken ook bij het bestuur gemeld worden zodat we klachten kunnen bundelen.

ALV 2017
Op 1 dec om 20:00 ---- Agemene Leden Vergadering 2017.
Lokatie: Stayokay Zeeburg - Timorplein 21 - 1094 CC Amsterdam
Laat even voor 22 november weten of je komt: alv@nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl
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OCE-Wintercursussen: word opsporingsexpert!

Krijg je de werkagenda voor deze de winter maar moeilijk gevuld? Misschien is het dan wel de geschikteperiode
voor een OCE-opleiding. OCE staat voor Opsporen van Conventionele Explosieven, dus met een OCE-certificaat kan
je in Nederland, op land en onder water, aan de slag op projecten waar men naar oorlogsmunitie zoekt. Er is de
laatste jaren een stijgende vraag naar OCE-duikers, onder andere als gevolg van de aanleg van steeds meer
windmolenparken.
Er zijn certificaten voor 3 deskundigeidsniveaus, elk met een geldigheid van 3 jaar.




Assistent OCE-deskundige: detecteert en benadert oorlogsmunitie, rapporteert en staat mee in voor de
veiligheid. Kan na 2 jaar het examen van OCE-deskundige afleggen.
OCE-deskundige: detecteert, benadert en identificeert oorlogsmunitie, en kan de situatie tijdelijk
veiligstellen. Kan na 3 jaar het examen van Senior afleggen.
Senior OCE-deskundige: de eindverantwoordelijke op een OCE-project, in staat een project te leiden, op
de hoogte van de wetgeving en basiskennis over het vernietigen van munitie.

Ook deze winter kan je weer bij Bom-Be terecht voor een opleiding. We zijn een Belgisch opsporingsbedrijf, en zijn
ook in Nederland gecertificeerd volgens de geldende WSCS-OCE regelgeving: als OCE-bedrijf én als OCEExamenbureau.
Er is nog plaats op volgende cursussen.Je kan op elke cursus vroegboek & buddy kortingen bekomen. Wees er dus
snel bij en kom niet alleen!





20/11 t.e.m. 23/11/2017: hercertificering Senior OCE-deskundige (bijna volzet), examen op 24/11 of
27/11/2017
27/11 t.e.m. 15/12/2017: OCE-deskundige (bijna volzet), examen op 18/12 of 19/12/2017
08/01 t.e.m. 26/01/2018: OCE-deskundige, examen op 29/01 of 30/01/2018
12/02 t.e.m. 20/02/2018: Assistent OCE-deskundige, examen op 21/01 of 22/02/2018

Bom-Be is bij duikers en ZZP’ers erg populair vanwege de goede prijs/kwaliteit-verhouding van opleidingen en
examens. Daar zijn een aantal redenen voor:






de inhoud van de cursussen is zeer goed afgestemd op de eindtermen van de examens;
onze lesgevers zijn doorgewinterde experts, die het ook goed kunnen uitleggen;
kleine groepen bevorderen een goede interactie tussen lesgevers en deelnemers;
de deelnemers evalueren na deelname de cursussen en examens, en waar mogelijk passen we hun
opmerkingen toe om het comfort en de kwaliteit van onze werking te verbeteren;
en last but not least: de prijs. Bom-Be is met het opleidings- en examencentrum voor WSCS-OCE
certificaten gestart als antwoord op de hoge prijzen in de sector, en daar kunt u als kandidaat ook van
profiteren.

Interesse? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer informatie.Bom-Be
Interleuvenlaan 62|B-3001 Leuven
T: +32 16 39 47 28| F: +32 16 39 47 26 | info@bom-be.be
Website: www.bom-be.beFB: https://www.facebook.com/explosievenopsporing
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Falck Fire Academy - Beroepsduiken
Wanneer je je carrière als duiker start, wil je jezelf de beste kans op succes geven.

Falck zette in 2008 de eerste stappen op het gebied van beroepsduikopleidingen. Eerst op de trainingslocatie
Barneveld, later in samenwerking met het Aquacentrum en de Defensie Duikschool in Den Helder. Een unieke
facilitaire samenwerking die ten goede komt voor de professionele duikopleidingssector. Inmiddels organiseert
Falck jaarlijks gemiddeld zes duikopleidingen, zes opleidingen voor duikploegleider brandweer, één duikploegleider
civiel, MAD-A opleidingen en een duikinstructeursopleiding.
Falck doet meer!
Naast de opleidingen voor duikers organiseert Falck ook DUIK Powersessies.Op vrijdag 8 december vindt er een
DUIK powersessie plaats met als onderwerp Oorontstekingen.
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent duikers met oorontstekingen tijdens duikopleidingen.
Vanuit het Duikmedisch Centrum (DMC) is er door de duikartsen Thijs Wingelaar, Pieter-Jan van Ooij en Rob van
Hulst onderzoek gedaan naar oorontstekingen bij duikers en de daarbij behorende behandeling. We hebben dr.
Thijs Wingelaar bereid gevonden om een lezing te verzorgen betreffende het gedane onderzoek naar
oorontstekingen bij duikers.
Mocht u interesse hebben in deze DUIK Powersessie waar we u bijpraten over oor ontstekingen tijdens het duiken
en de duikopleidingen dan willen we u van harte uitnodigen. De toegang is gratis. Wegens beperkte deelname is
aanmelden voor de DUIK Powersessie noodzakelijk.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Danielle Haak, Commercieel coördinator
opleidingen, door voor 1 december een e-mail te sturen naar: d.haak@falck.com.
Meer informatie over duikopleidingen kunt u vinden op onze website:
http://www.falck.nl/nl/fire_academy/alle_producten_diensten/duiken/
Cursusdatums voor 2018 staan online. Download onze duikjaarkalendervia de link:
http://www.falck.nl/nl/fire_academy/Documents/Falck%20Jaarplanner%20Beroepsduikopleidingen%202018.pdf
Voor vragen of boekingen over duiken kunt u contact opnemen met:

Marc Tobé via 31 (0)612 968 045
of
m.tobe@falck.com
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Herziene NDC tabellen zijn verkrijgbaar.
DCD decompressie tabellen 2015.

De NDC tabellen zijn met succes in gebruik sedert 1988. Een groot voordeel ten opzichte van andere tabellen is de
gebruiksvriendelijkheid. Zo zijn berekeningen zoals bij de US Navy tabellen niet nodig, waardoor fouten worden
voorkomen. Echter, decompressietabellen zijn niet voor de eeuwigheid gemaakt en dienen regelmatig herzien te
worden (Dr. R. W. Hamilton, 1985). Mensen, duiktechnieken, duikprojecten, inzichten en regelgeving veranderen.
Op basis van gebruik in de afgelopen meer dan 25 jaren is duidelijk dat aanpassingen nodig waren.
Derhalve hebben Prof. Dr. W. Sterk samen met collega Dr. M.P.C. van der Huls in 2014 besloten om één en ander
zelf ter hand te nemen. Het resultaat zijn de DCD Decompression Tables / Revised NDC Tables 2015. Herziening
heeft plaats gevonden op de volgende punten:
1.
2.
3.

Aanpassing van de no-stoptijden op basis van huidige praktijk.
Conservatiever met name voor diepere en langere duiken op basis van gerapporteerde duiken.

Meer “gewicht” met zuurstof op de 6 meter stop, om vergroting van bellen beter tegen te gaan. De UPTD
(tegenwoordig OTU=OxygenToxicity Unit genoemd) neemt daardoor iets toe, maar blijft ruim binnen de
norm.
4. De herhalingstabellen zijn aangepast en conservatiever, waarbij het 8-uurs interval is vervallen, omdat die
slechts beperkt afwijkt van het 4-uurs interval.
5. Nitroxtabellen zijn uitgebreid met 35/65 mengsel, omdat nieuwe IMCA regels een maximale PO2 tijdens
de duik van 1.4 bar voorschrijven.
6. De Air-Ox tabellen zijn vervallen, omdat die nauwelijks zijn gebruikt. Voor een aantal bedrijven zijn
daarvoor special purpose TUP tabellen ontwikkeld, welke niet in het standaard tabellenboek zijn
opgenomen. In plaats daarvan zijn wel nieuwe (wet-)bell tabellen opgenomen. Afhankelijk van de
duikomstandigheden kunnen deze ook gebruikt worden als gedoken wordt met een kooi.
7. De behandelingstabellen zijn aangepast aan hedendaagse inzichten. Zo zijn Comex 12 en 30 tabellen
opgenomen en is USN tabel 6A verwijderd als verouderd.
8. De handleiding is aangepast en in het Engels in verband met internationale toepassing.
9. De gebruikersvriendelijkheid is toegenomen door gebruik van kleuren in de tabellen.
10. Speciale tabellen voor speciale projecten kunnen op afspraak worden vervaardigd, welke in samenhang
met de standaard DCD tabellen kunnen worden gebruikt.
Wij zijn van mening dat de nieuwe tabellen beter in de praktijk voldoen, met een bends incidence rate van
maximaal 0.5% per schema (diepte en tijd), die in de oude tabellen in de diepere en langere trajecten dreigde te
worden overschreden. Waar verbeterde tabellen nu beschikbaar zijn, ontraden wij het blijven gebruiken van de
verouderde NDC tabellen uit 1988.(Aldus DadCoDat)

Bestellen via www.dadcodat.nl of email info@dadcodat.nl.
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Beste leden,
Even voorstellen
BC-opleidingen is al enige tijd een vertrouwde partner in de duikbranche en verzorgt de
professionele duikopleidingen van A1 tot en met B4, de opleiding tot duikploegleider en de
opleiding duikmedisch begeleider. Daarnaast faciliteren wij (her)certificeringen voor de civiele
duikindustrie.
Wij zijn een professioneel opleidings- en kenniscentrum conform de geldende certificeringseisen
en is ISO9001/2015 gecertificeerd. De opleidingen vallen onder het schema SWOD (Stichting
Werken Onder Overdruk) en worden gegeven voor- en door professionals die hun vak serieus
nemen en de beschikking hebben over het juiste materieel.
Onze locatie
Sinds 1 juli jl. zijn wij verhuisd en ons nieuwe adres is: Voorland 13
1613 EZ Enkhuizen
Onze opleidingen
Wij brengen u graag op de hoogte van onze aankomende opleidingen en de mogelijkheden.
27 november Duikmedisch begeleider Avondopleiding
18.00-22.00 uur
Ma-, di-, woe-, donderdag Inclusief examen
29 november Duikmedisch begeleider Dagopleiding woe-, donderdag
8.00-17.00 uur
Inclusief examen
Dagopleiding ma t/m ma
4 december
DPL opleiding
8.00-17.00 uur
Inclusief examen
Wat maakt de opleiding (DMB-B2) bij BCO-opleidingen bijzonder?










Cursisten voor DMB-B2 mogen kosteloos als toehoorder aanschuiven bij alle lesmomenten
van alle (herhalings)opleidingen DMB-B2. Aanmelden is verplicht, aanschuiven op basis van
beschikbaarheid.
Men is klant van BC-opleidingen vanaf het moment van definitieve aanmelding tot aan het
moment van examen doen. Direct na afleggen van de examenonderdelen is het toegestaan
zich weer aan te melden voor de herhalingsopleiding over 2 jaar, waardoor weer 2 jaar lang
kosteloos en ongelimiteerd aangeschoven mag worden bij alle lesmomenten voor de
(herhalings)opleidingenDMB-B2.
Wij maken gebruik van een digitale leeromgeving om zelf, in eigen tijd, de leerstof bij te
spijkeren en u optimaal voor te bereiden op hetexamen.
Onze opleidingen zijn goed te combineren met uw huidigewerkzaamheden.
Onze opleidingen zijn inclusief het examen, u hoeft hiervoor zelf niets tedoen!
Het is mogelijk om aansluitend aan de cursus examen te doen; ook in deavonduren.

Informatie
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt en heeft u belangstelling? U vindt meer informatie op
onze website: http://www.bc-opleidingen.nl/.
Of neem contact op met één vanonzemedewerkers:

06-39180032
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DMT course or refresher in the Netherlands !
Tegenwoordig is het ook mogelijk om je DMTin Nederland te doen !
Neem voor meer informatie contact op via het volgende email adres:
jan@dshbv.nl
It is possible to do your DMT course in the Netherlands !
Please contact jan@dshbv.nl for more details.

(Leden correspondentie nav nieuwsbrief #13)
Beste NVB,
Bedankt voor de nieuwsbrief met uitleg, het is helemaal duidelijk.
Het enige wat ik vreselijk vindt is nou juist de hercertificering !
Zelf ben ik in 1984 begonnen als beroepsduiker, bij Energie drachten met een HSE part 1 op zak, gedaan in Fort
Bovisand.
Begonnen in een tijd dat Engeland alles al op orde had en je in Nederland als beroepsduiker bij wijze van spreke
met een Libelle,s club kaart aan de gang kon, niks was geregeld
In 1988 hebben wij met een groep de eerste NVB opgericht toen het NDC werd opgericht met mevr Swiers aan het
vervelende roer.
Het wiel moest weer op zn hollands helemaal opnieuw uitgevonden worden, en Holland moest weer eens het beste
jongetje van de klas zijn.
Ik nam deel aan een " inschalings cursus" een lachertje met Offshore industrie- wereld vreemde militaire
instructeurs.
Ook mijn Imca duik supervisor cert en mijn Bell sat HSE part 2 waren niet goed genoeg voor het NDC.
Jammer, wat heb ik telefonisch een discussies gehad met het ambtelijke NDC/ Swiers, gelukkig is ze weg.
Maargoed na mijn Superintendent tijd bij Noordhoek ben ik weer gaan Sat duiken in 't buitenland nu alweer 12
jaar, en heb m'n nederlandse certs allemaal blijkbaar, laten verlopen.
Ik hoef je denk ik niet uit te leggen dat ik er vreselijk van baal dat Nederland zich internationaal gezien in de duikerij
zo isoleerd door de doodlopende certificerings weg die het al jaren bewandeld.
Het nut zag en ziet niemand er echt van in, alleen bepaalde instanties die te ambtelijk denken en het eigelijke
werken onder water wereldwijd nooit goed bestudeert hebben.
Ook het verhaal dat er duikers uit andere landen in Holland zouden komen werken is geen excuus, de wereld is een
open markt, ik werk toch ook met mn HSE papieren van Aberdeen tot Indonesie?
Er is trouwens weinig markt nog te beschermen, geen werk in Holland.
Jammer dat het NVB hier toch te makkelijk in mee is gegaan jaren terug toen het certificerings systeem misschien
nog gestopt had kunnen worden, nu is het idd te laat en moeten zeer ervaren jongens voor een commissie
verschijnen van zeer ? ervaren ex militaire duikers die nog nooit op gevarieerd offshore werk of saturatie klussen
hebben gewerkt.Wie zijn dat dan, hoor ik vaak.
Maargoed, als lid nr 25 en nog steeds met 5 saturatie jobs per jaar op mn 55e buiten Nederland moest dit even van
m'n hart.
Het is niet persoonlijk bedoelt maar wilde dit na jaren even kwijt.
Met vriendelijke groet, NVB lid
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Beste NVB lid,
Dank voor je mail.
Wij vinden de huidige situatie ook niet ideaal, helaas komt deze ook niet geheel uit de lucht vallen.
In 2006 heeft de minister aangegeven dat er een stelselwijziging moest komen waarin brandweer, defensie en de
civiele sector geharmoniseerd moesten worden.
Hiervoor is de beheersstichting SWOD opgericht om de certificaatschema’s te gaan uit werken.
Vanuit de SWOD zijn werkkamers opgericht met mensen uit het werkveld, waarin belangen van de drie partijen
vertegenwoordigd waren.
In 2009 ben ik zelf lid geworden van de NVB, er werd toen in de nieuwsbrieven al over de stelselwijzigingen en de
her-certificatie gesproken.
Mijn inziens dacht de gehele civiele sector toen, dat het een storm in een glas water zou zijn.
Naar ik begreep ging dit ook zo de ronde op de werkvloer bij de bedrijven.
Wij hebben de afgelopen jaren heel veel tijd geïnvesteerd om te kijken wat we hier nog aan konden veranderen.
Helaas kwam daar niet uit wat een ieder graag zou willen.
Wij hebben een aantal keer verzocht om het één en ander nog eens tegen het licht te houden. Steeds kregen wij
als antwoord dat de her-certificatie een verzoek was vanuit het werkveld en dat als het zou moeten veranderen,
het daar opgepakt moest worden.
De her-certificering heeft alles te maken met de wens uit de sector, om van het duiken een gereglementeerd
beroep te maken en over te gaan op persoons-certificatie conform nen-iso.
Wij kwamen toen tot de harde conclusie dat de stelselwijziging, welke door de minister was opgelegd, al in volle
vaart was.Deze trein reed immers al vanaf 2006.
Wij doen ons uiterste best om nog een beetje sturing aan deze trein te geven, maar helaas zijn wij niet de auteur
van het spoorboekje.
Velen duikers zien dit vooral als een falen van de branche organisaties.
Het huidige bestuur krijgt helaas dan ook meer commentaar dan complimenten.
Men vergeet daarbij dat er nu twee andere partijen (brandweer en defensie) mee beslissen, welke hier vaste
teams op hebben zitten en dat er veel tijd gemoeid is met dit proces.
Zoals we in de laatste ledenbrief aangaven, zijn er in dit proces zeker steken blijven liggen vanuitde NVB kant.
Als we terugkijken naar de dossier overdrachten en naar de inhoud van de nieuwsbrieven tussen 2009 en 2013, is
onze conclusie, dat juist in deze periode van onze kant de zaken verwaterd zijn.
Dit rekenen wij niemand persoonlijk af, maar hierdoor lijkt alles nu wel als donderslag uit heldere hemel te komen.
Ook de houding van andere belanghebbenden werkt ons af en toe tegen.
Het kost door die verwatering erg veel moeite om als volwaardig gesprekspartner erkent te worden.
Toch hebben we het voor elkaar gekregen dat de praktijk-verrichting voor het her-certificeren op de werkvloer
plaats mag vinden.
Dat hadden sommigen partijen (defensie / brandweer) liever anders gezien.
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Wij staan als bestuur ook altijd open voor ideeën, om de werksituatie te verbeteren.
Wij kunnen alleen niet garanderen dat alle ideeën door de andere partijen uit het werkveld
gehonoreerd worden.
Ook is het zeer wenselijk dat er altijd voldoende gemotiveerde bestuursleden zijn om onze belangen te behartigen.
Zo kunnen we samen de lasten delen.
Met vriendelijke groet,voorzitter NVB
Beste voorzitter,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg.
De loop van de hele hercertificerings geschiedenis zoals beschreven kan eigenlijk toegeschreven worden aan de
bemoeizucht van het ministerie, de overheid.
Er is een theoretisch monster gecreeerd wat nooit meer terug gedraaid kan worden denk ik jammer genoeg, en wat
zovaak in Nederland gebeurd, totaal is doorgeslagen.
De civiele duikbranche binnenwater, en helemaal de internationale offshore industrie hebben niets te maken met
branweer en politie duikers, behalve dat ze ook onder water zijn soms voor een auto te water, een wapen of
lichaam moeten bergen.Heel anders dan een habitat las klus ergens op 225meter diepte bv.
Inderdaad heb ik destijds management gesproken van diverse offshore duikbedrijven, die het systeem over the top
vonden, maar tijdens de aanloop, ontwerp en ontwikkeling van dit certificerings systeem, niks hebben gedaan en
niet hebben geageerd, de bekende struisvogel politiek, het zou niet zo,n vaart lopen.
De personeels afdelingen van deze bedrijven hebben hierdoor nu ook vaak last van de extra administratieve
rompslomp die dit nutteloze systeem met zich mee brengt.
Jammer dat de branch organisaties en alle andere partijen niet echt over verre grenzen hebben gekeken en
internationaal uniform hebben willen worden kwa regelarij, Het moest weer anders, met als gevolg een klein
speldenprik landje met 500 beroepsduikers waar alles stroef en anders gaat, met een afgekocht gevoel van
veiligheid in de vorm van een nieuw certifikaat elke paar jaar.
De olie maatschappijen en buitenlandse duikbedrijven waar ik voor werk, zien de meerwaarde van het
gecompliceerde Nederlandse systeem absoluut niet in, willen maar èèn uniform certifikaat zien, en geen gedoe.
Personeel filterd zich nl zelf wel uit op basis van professionele natuurlijke selectie.
Overal ter wereld wordt offshore professioneel en safe gewerkt namelijk.
Ik denk dat tijdens de stelselwijzigings beslissing, vanaf 2006, de basics van praktische duikarbeid, namelijk een
paar man in de modder op de bodem, die met bouten, moeren en brandspullen bezig zijn, compleet uit het oog zijn
verloren toen de beheerstichting zich er mee ging bemoeien, theoretisch, veel te veel gepraat, vergader en
rapporten.Te veel politiek en niet internationaal denken, jammer.
Het heeft Nederlandse individuele duikers geen goed gedaan, en ik merk dat zelf omdat ik er nooit een tegenkom.
Ze blijven allemaal hangen bij nederlandse bedrijven, terwijl er veel meer is, en 95 procent van de duikmarkt elders
te vinden is.Daarom begrijp ik dat hokjes denken niet.
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In iedergeval zie ik het idd als een lichtpunt dat de praktijk toets op de werkvloer mag worden
afgestreept, dus geen vage cursus ergens gegeven, door mensen die er niks van snappen.
Nogmaals bedankt en verder succes gewenst met het NVB.
Met vriendelijke groeten, NVB lid

Postbus:
Wij zullen de postbus te Den Helder van de NVB opzeggen, daar er geen gebruik van wordt gemaakt.

Vragen:
Als er vragen of opmerkingen zijn neem dan gerust contact met ons op. Zonder feedback van de werkvloer is het
voor ons alleen maar moeilijker om te kunnen bereiken wat we willen.
NVB Lidmaatschap:
De facturen voor 2017, 2018, 2019 zijn in de afgelopen periode toegezonden aan de leden die het afgelopen jaar
geen factuur en dus ook geen hoody hadden ontvangen.
Helaas heeft nog niet iedereen die voldaan, wij sturen deze personen nog één herinnering.
Bij het overmaken van je contributie, vergeet dan vooral niet je lidmaatschapsnummer te vermelden.
Bij twijfel of het updaten van je gegevensstuur dan een email naar:
penningmeester@nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl
Bijna iedereen heeft inmiddels de lidmaatschapspasjes ontvangen.
Een enkel pasje kregen wij "retour afzender" omdat het adres blijkbaar niet correct was.
Zorg dus dat wij over de juiste contact gegevens beschikken, zodat wij deze alsnog kunnen toezenden.

Bank name: Rabobank

Bank address: Den HelderAccount holder: NVB

BIC/SWIFT code: RABONL2U

IBAN: NL31RABO0129525537

DISCLAIMER
Hoewel bij het samenstellen van deze nieuwsbrief de grootsmogelijke zorgvuldigheid wordt betracht
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist
is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen
of nagelaten op basis van deze uitgave.
While compiling this newsletter the greatest possible care has been taken, there is always the
possibility that certain information is outdated or no longer correct. We therefore do not accept any
liability for the consequences of what is undertaken or neglected based on this publication.

Kindest Regards,
The board members of the NVB.
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Amsterdam Zeeburg
Timorplein 21
1094 CC Amsterdam
tel +31 (0)20 551 31 90

Route beschrijving

Openbaar vervoer
Wanneer je met de trein komt, kun je het beste uitstappen bij station Amsterdam Muiderpoort. Vanaf hier neem
je de Insulindeweg (als je de trap hebt genomen ga meteen naar links). Sla linksaf de Sumatrastraat in.
Je vindt Stayokay Amsterdam Zeeburg aan het eind van deze straat.
Vanaf Amsterdam Centraal station is het hostel ook te bereiken met Bus 22.
Deze vertrekt vanaf de halte tegenover het Victoria Hotel. Neem de bus richting de Indische Buurt en stap uit bij de
halte Javaplein. Loop dan de Borneostraat in. Je vindt Stayokay Zeeburg na een paar minuten aan de rechterkant.

Eigen vervoer
Op deze kaart zie je waar het hostel te vinden is.
Als je met de auto komt, houd er dan rekening mee dat je in de buurt van het hostel niet gratis kan parkeren.

Parkeren
In de straten rondom het hostel kost parkeren € 2,40 per uur, tussen 9.00 en 21.00 uur. Goedkoper parkeren kan
bij P+R Zeeburg. Voor actuele tarieven en de routebeschrijving kun je kijken op deze website.
Neem vanaf Park & Ride Zeeburg bus 37 richting het Amstelstation, station Muiderpoort.
Vanaf hier neem je de Insulindeweg en sla rechtsaf de Sumatrastraat in.
Je vindt Stayokay Amsterdam Zeeburg aan het eind van deze straat.
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