NIEUWSBRIEF NUMMER 1; JAARGANG 2021
1. Voorwoord
Allereerst willen we u nog een heel goed 2021 toewensen. Wij gaan weer voor een fijne en
leuke samenwerking met u allen.
Inmiddels zijn de aanvragen SNL weer allemaal de deur uit en hebben 106 nieuwe
deelnemers zich aangemeld. Hiermee hebben we nu meer dan 800 deelnemers. Door deze
groep nieuwe mensen weer te begeleiden bij hun aanvraag leren we ze alvast een beetje
kennen.
Sherine heeft besloten haar contract bij Part-Ner niet te verlengen. Ze gaat een nieuwe
studie volgen. Anke van Dijk neemt het secretariaatswerk voor één dag per week voorlopig
van haar over. Anke heeft de afgelopen jaren al een aantal klussen voor Part-Ner gedaan in
haar vakanties. Anke woont in Rotterdam en studeert daar aan de Erasmusuniversiteit.
Vanaf half oktober is Willem Schulte de nieuwe medewerker deskundigheidsbevordering.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u kennis met hem maken.
Tineke de Vries

2. Bijeenkomsten
Startbijeenkomsten
In 2020 zijn er ongeveer 100 nieuwe deelnemers bij gekomen. De helft van deze deelnemers
heeft inmiddels de startbijeenkomst gehad via Teams. Na drie maanden werken met Teams
weten we inmiddels hoe dat gaat. Het blijkt nog niet simpel: het is voor veel mensen de
eerste keer om zo een bijeenkomst te doen en het blijkt dan een hele klus om mensen
ingelogd te krijgen. Als dan iedereen is ingelogd blijken camera’s en microfoons lang niet
altijd te werken.
Omdat fysieke bijeenkomsten deze eerste drie maanden waarschijnlijk ook niet mogelijk
zullen zijn gaan we de deelnemers die nog een startbijeenkomst moeten volgen in de
komende twee weken de informatie van de startbijeenkomst per mail sturen. In die
informatie staan we uitgebreid stil bij de verantwoording die u moet doen over het eerste
jaar van uw beheer onder het certificaat (2020).
APK’s
De APK’s hebben we geprobeerd op dezelfde manier te doen als de startbijeenkomsten. Niet
alleen lopen we daar tegen dezelfde technische problemen aan als bij de
startbijeenkomsten, het blijkt daarnaast ook dat als mensen elkaar niet kennen het gesprek
in zo’n Teams bijeenkomst best moeilijk op gang komt. Vooral als mensen nooit met Teams
of Zoom werken. Na intern beraad hebben we besloten de APK’s individueel op te pakken.
Waar we groepen deelnemers hebben die elkaar kennen zullen we het wel met de groep
organiseren.
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De individuele APK doen we als volgt:
- U krijgt een door ons voorbereid APK formulier toegestuurd.
- Wij plannen met u een telefonische afspraak.
- U bereidt zich voor aan de hand van het APK formulier.
- Tijdens het telefoongesprek lopen we alles na en bespreken de punten die ons zijn
opgevallen en waar u vragen hebt.
- Wij sturen u het definitieve APK formulier. Waar we niet alle opmerkingen en
bespreekpunten in het formulier kwijt kunnen sturen we een los verslag mee.
Terreinbezoeken
Eind februari ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin de informatie en het
programma voor de terreinbijeenkomsten en andere kennisbijeenkomsten.
We hopen dat we vanaf het voorjaar weer met u het veld in kunnen. Desnoods in kleinere
groepen.
We zijn ook bezig met andere vormen van kennisontwikkeling. Ook daarover hopen we u in
de nieuwsbrief van februari meer te vertellen.

3. Willem Schulte
Willem is aangenomen als
medewerker
deskundigheidsbevordering.
Hij is 30 jaar en in 2017
afgestudeerd van de
opleiding Bos- en
natuurbeheer op van HallLarenstein. Daarna heeft hij
gewerkt bij een snoeibedrijf
van hoogstam-fruitbomen in
de Betuwe. Willem komt uit
Gorinchem. “Dit is mijn
droombaan” gaf hij aan.
Ik vergeet niet weer ons
eerste gesprek. In verband
met corona deden we die
buiten in de tuin. Op een
gegeven moment stuiterde
Willem van de tuintafel af:
er vloog een groep lepelaars
over in een grote V-vlucht.
Het was inderdaad een
prachtig gezicht.
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Willem heeft een stukje bos in de buurt van Hardenberg. Het stond wel op de
natuurbeheerplankaart, maar bleek niet subsidiabel. Jammer, want dan had hij zelf ook het
certificaat aan kunnen vragen:).
Willem omschrijft zichzelf als een “echte groene jongen”: “Van vogels kijken, tuinieren tot
het stikstof-vraagstuk; ik vind het allemaal mooi!”
Willem gaat zich bezig houden met het organiseren van de terreinbezoeken, het afnemen
van de APK’s en verdere ondersteuning van onze deelnemers. Hij gaat tweeënhalve dag
werken. Daarnaast werkt hij nog als bomensnoeier en geeft les in ecologie op een
tuinopleiding. OP de foto ziet u hem staand in de daktuin die hij heeft aangelegd op het huis
van zijn ouders.
Part-Ner wenst hem een fijne tijd binnen onze organisatie.

4. Verantwoording 2020
Al in december kwamen de eerste verantwoordingen van 2020 binnen. Mooi om te merken
dat het al ‘gewoon’ wordt om aan het eind van het jaar terug te kijken en de verantwoording
op te maken.
Graag ontvangen we uw verantwoording van 2020 vóór 1 april. De meesten van u kunnen
het reeds gebruikte format opnieuw gebruiken. Voor degenen die het format nog niet
hebben sluiten we het bij als bijlage.
Van een aantal deelnemers hebben we de verantwoording van 2019 nog niet ontvangen. We
sturen daarvan nog even apart een herinneringsmail. Kunt u de verantwoording 2019 zo snel
mogelijk nog naar ons mailen?

5. Revisie (her-certificering)
Het blijkt de afgelopen jaren dat veel mensen meerdere SNL beschikkingen hadden of nog
hebben lopen. Dat betekent dat er dan bij een tweede of derde aflopende beschikking één
of meerdere percelen moeten worden toegevoegd aan het certificaat.
Op bladzijde 18 van het handboek van Part-Ner staat beschreven hoe u omgaat met
wijzigingen, samengevat:
1. Opnemen in de verantwoording: alle wijzigingen die plaatsvinden in een jaar beschrijft u
in uw verantwoording.
2. U voegt de nieuwe kaart toe aan uw administratie en neemt de percelen op in uw
handboek en werkplan.
3. Als het een nieuw beheertype betreft moet uw handboek en werkplan opnieuw
beoordeeld worden door de Stichting Certificering. In dat geval kunt u het beste even een
mailtje naar ons sturen. Wij sturen u dan het revisieformulier en kunnen altijd even helpen.
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