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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? 

In december heeft de CCvD voor het laatst vergaderd. Er is
gesproken over de onderhoudseisen en de reikwijdte van de
certificering, maar er zijn nog geen besluiten genomen.
Omdat de Erfgoedwet met de wettelijke eis tot certificering
een half jaar langer op zich laat wachten, is er wat meer tijd
voor de besluitvorming. Wel is door een afvaardiging van het
CCvD een voorstel opgesteld welke onderdelen van de KNA
extern geaudit zouden moeten worden, met als doel het
systeem niet te zwaar op te willen tuigen. 

Sinds de zomer zijn de opmerkingen op de ontwerpdocumenten van de KNA en de BRL die
tijdens de openbare reactieronde zijn binnengekomen, verzameld. De voorstellen van de CCvD-
afvaardiging en de reacties uit het veld zijn op 19 januari door de samengevoegde
begeleidingscommissies besproken. Vanwege de omvang van de opmerkingen zal de
begeleidingscommissie hieraan nog een dag besteden, op 1 februari.

Op 29 februari 2016 zal het CCvD het advies van de begeleidingscommissie aan het CCvD met
betrekking tot de ingekomen reacties en hun advies omtrent de reikwijdte van de externe audits
bespreken. Als de stukken in deze vergadering vastgesteld kunnen worden, zal het CCvD de
BRL, KNA en Register documenten in maart/april 2016 indienen bij het ministerie. Tijdens de
bijeenkomst zal het CCvD ook spreken over de onderhoudseisen, wat in een later stadium dit jaar
tot een besluit zal moeten leiden.  

Aan het woord

De begeleidingscommissie(s)

Bij de aanvang van het proces zijn er drie externe commissies (met leden die een achterban
vertegenwoordigen en leden op persoonlijke titel) in het leven geroepen die zich hebben gebogen
over verschillende onderdelen van de certificering. Zij hebben allen een advies uitgebracht aan
het CCvD dat zo goed mogelijk verwerkt is in de voorgestelde documenten. Inmiddels zijn de
commissies samengevoegd en fungeren zij als één adviserend orgaan voor de CCvD. Bij de
bespreking van de reikwijdte van de externe audits op 19 januari kwam vooral naar voren dat men
zoveel mogelijk wil voorkomen dat er zaken zijn die ‘dubbel’ gecontroleerd worden. Als iets al
bekeken wordt door depothouder of Erfgoedinspectie is het niet wenselijk dat ook de
Certificerende Instelling nog eens bekijkt of het wel goed gedaan is. Overigens is het algemene
gevoel wel dat men liever zou willen dat er zo min mogelijk spelers op het controlerende veld zijn
- dat maakt alles een stuk overzichtelijker. Een grote rol wordt ook gelegd bij het PvE - daarin
moeten zaken als de noodzakelijkheid van het raadplegen van een specialist worden afgedekt.
Op 1 februari zal de commissie zich buigen over de resterende opmerkingen op BRL en
protocollen en zal zij discussiëren over het register.

Even voorstellen:

Hobéon

Hobéon adviseert en certificeert (onderwijs)instellingen,
bedrijven en personen. Hobéon bekleedt als certificeerder
steeds een rol als onafhankelijk en onpartijdig toetser en
opereert met name in branches waarin kennis een essentiële
rol speelt.

Sinds 1996 speelt Hobéon een rol bij de certificeringstrajecten van bedrijven en personen in de
erfgoedsector. Vanaf dat moment ontwikkelt Hobéon kwaliteitsregelingen voor organisaties die bij
ontwerp, ontwikkeling en uitvoering van restauratiekwaliteit  betrokken zijn zoals restauratie-
architecten en monumentenadviesbureaus. Met de toenemende vraag naar certificering is
Hobéon ook betrokken geraakt bij andere branches in het erfgoedveld, waaronder nu de
archeologie. Omdat het erfgoedveld gekenmerkt wordt door een grote passie voor het vak biedt
zij ons een motiverende werkomgeving.

Belangrijke kernwaarden in de Hobéon certificeringsaanpak zijn: onafhankelijkheid,
praktijkgerichtheid, focus op de inhoud en maatwerk. Met maatwerk bedoelen we dat we oog
hebben voor de specifieke situatie van de klant, in de archeologie bijvoorbeeld voor de
eenmansbedrijven.

In de archeologie zal Hobéon de audits uitvoeren in teams bestaande uit auditoren van Hobéon
(dit zijn auditoren met kennis van certificering, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering) en
vakinhoudelijke auditoren (Senior KNA- Archeologen, -Prospectoren of –Specialisten). Aan de
praktijkproeven namen vanuit Hobéon deel: Wienke Blomen (directeur), Miranda Maring en
Hanneke Bleijs (adviseurs). Ilona Haas,  adviseur bij adviesbureau Nu Voor Toen, leverde een
bijdrage vanuit haar vakinhoudelijke kennis van de archeologie. Via de links kunt u op de
persoonlijke pagina’s nader kennis maken met deze personen.

Voor meer informatie: http://www.hobeon.nl/certificering/organisaties/cultureel_erfgoed
 

Hobéon voerde deze zomer o.a. bij BAAC een praktijkproef uit.

Opgevangen geluiden
Dat de certificering door velen gezien wordt ‘als een noodzakelijk kwaad’ is inmiddels wel bekend.
Toch vangt de ArcheoReporter ook nieuwe kritische geluiden op waarin zorgen doorklinken over
de relatie tussen de activiteiten van het CCvD, de vertegenwoordigers in dat gremium en hun
achterban. Als onafhankelijke observant zie ik een betrekkelijk kleine archeologische sector die
misschien juist door zijn beperkte omvang bijna functioneert als een grote familie. We hebben
zwarte schapen, vervelende ooms, zeurende tantes, en neven die niet met elkaar door een deur
kunnen. Samengevat leidt dat tot ongelofelijk veel meningen en, in een traject als dit, vaak tot
vertraging. Uiteindelijk moeten we echter toch door en zal er een concensus bereikt moeten
worden waarin iedereen zich, misschien met wat pijn, kan vinden. Een genomen besluit in het
CCvD is vaak een compromis waarin de achterban zich misschien nauwelijks terug hoort!
Communicatie hierover is uiteraard het sleutelwoord.

Alle notulen van de vergaderingen (met daarin de genomen besluiten) kunt u vinden op de site
van de SIKB. Daarnaast zou ik u aan willen sporen uw vertegenwoordiger goed aan de tand te
voelen. Als u zich in het geheel niet vertegenwoordigd voelt, schroom dan niet en meldt u bij de
ArcheoReporter! Een vermelding van uw mening kan eventueel ook anoniem opgenomen
worden.

Wie wat waar
	  
•  1 februari 2016
   Bijeenkomst commissie
	  
•  29 februari 2016
   Volgende CCvD vergadering
	  
•  1 juli 2016 
   In werking treden van de Erfgoedwet
	  
Om alvast te noteren in de agenda: op 30 juni zal zeer waarschijnlijk een veldmiddag
georganiseerd worden in het licht van de Erfgoedwet die dan, samen met de certificering, bijna in
werking zal treden. 

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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