
‘Licht aan het eind van de tunnel’ 

(?) 

Visie op de kwaliteitsborging bodem  

na een zoektocht van 4 jaar 

 

Ad Bonneur 

Namens de adviesbranche (groot en klein) 



BRL 15000, bodemonderzoek en bodemadvies 

• Betreft de huidige BRL 1000, 2000 en 6000 en een voorstel voor 

het adviesproces… 

• Borgt opleiding, competentieontwikkeling en gebruik 

werkvoorschriften 

• Met als certificeringgrondslag: Systeemcertificering (ISO+) 

• Daarmee nemen wij afscheid van proces-/ productcertificatie 

(output gericht) 

• Als resultaat van 4 jaar Strategiegroep CCvD… 

• Het gaat om verantwoordelijkheid nemen, competentie 

ontwikkeling en leren binnen organisaties 



Certificeren van Bodemadvies 

• Advies zoals daar zijn: partijkeuring, VO, NO, SO, SP… 

• Een grote stap, met veel extra administratieve lasten 

• Een brug te ver, te complex en geen draagvlak bij 

opdrachtgevers 

• Daarom opteren wij (slechts)voor certificeren van het 

adviesproces i.k.v. Grondstromen/partijkeuring(optie2-) 

• Dit is goed toetsbaar tegen een landelijk erkend toetsdocument  

• En draagt bij aan de kwaliteit(keten) van grondstromenbeheer  

• Hiermee is de extra administratieve en financiële last beperkt 



Wat zijn de essenties van deze BRL (1) 

• Adviesbureau organiseert zijn eigen 

managementkwaliteitsysteem 

• Dit zit op niveau van ISO+; een + omdat zowel BRL’s als 

protocollen per werkveld verplicht van toepassing zijn en omdat 

de Interne kwaliteitcontrole vergaand is 

• Voor de kleine bureaus komt er een praktische (relevante) set 

aan ISO+ vereisten 

• Het bureau kan zich certificeren per werkveld (partijkeuring plus 

adviesproces, veldwerk en uitvoeringsbegeleiding) 



Wat zijn de essenties van deze BRL (2) 

• Het interne kwaliteitssysteem op ISO+ niveau wordt extern 

getoetst door de Certificerende Instelling (zit er nu te zwaar in)  

• De voortrekkers van kwaliteit (georganiseerde bureaus) zijn 

bereid deze belangrijke stap te maken, waarbij het huidige 

systeem zijn beste tijd heeft gehad…. 

 



Stellingen 

• De adviesbranche is volwassen en daar past eigen 

(kwaliteit)verantwoordelijkheid middels systeemcertificatie bij 

• Certificeren van bodemadvies is slechts wenselijk wanneer een 

algemeen toepasbaar toetsdocument beschikbaar is. Bovendien 

mag de bureaucratie er niet door toenemen 

• Certificeren doe je op niveau van werkveld en niet op niveau van 

protocol (technisch werkvoorschrift)  


