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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017 
 

Voorwoord 
Het loopt alweer naar het eind van het jaar. Het is voor ons een drukke periode omdat er 
weer allemaal nieuwe deelnemers instromen die een aanvraag SNL doen via een 
Natuurcollectief. We heten hen van harte welkom en hopen op een goede samenwerking in 
de komende jaren. Wij zullen er alles aan doen om uw certificering tot een succes en een 
plezier te maken. 
In deze nieuwsbrief met name een aantal praktische zaken: data van startbijeenkomsten en 
terreinbezoeken in 2018 en uitleg over de verantwoording.  
Wens ik u namens het bestuur en de medewerkers van Part-Ner alvast hele fijne feestdagen. 
Tineke de Vries 
 

Aanvragen 2017 
Er zijn ongeveer 165 nieuwe aanmeldingen dit jaar. We horen van iedereen dat men druk 
bezig is met de aanvraag van het certificaat. 
De uiterste datum dat de aanvraag moet zijn aangeleverd is officieel 31 december. Maar 
omdat er weer veel deelnemers zijn hebben we daar wat ruimte op gekregen. 
Dus, als u nog niet helemaal klaar bent met de aanvraag hebt u in januari nog tijd om deze 
aan te leveren.  
U stuurt uw aanvraag, liefst digitaal, naar Hanneke (hanneke.hietink@part-ner.nl ) of Tineke 
(tineke.devries@part-ner.nl ). Hebt u hulp nodig dan kunt u contact met ons opnemen.  
 
 

Startbijeenkomsten 
Inmiddels zijn we begonnen met de startbijeenkomsten. We hebben er nu twee gehad, in 
Zeeland en in Brabant/Limburg. Het waren leuke bijeenkomsten. Voor de deelnemers blijkt 
de startbijeenkomst inderdaad goed te werken. Het hele handboek en de werkwijze wordt 
op zo’n bijeenkomst doorgesproken en mensen kunnen hun vragen kwijt. Voor Hanneke en 
Tineke is het ontzettend leuk om het directe contact met de deelnemers te hebben en een 
gezicht te krijgen bij de aanvragen die we langs hebben zien komen voor ze door Stichting 
Certificering werden beoordeeld. 
 
Hieronder vindt u de data van de startbijeenkomsten die we in het eerste kwartaal van 2018 
gaan houden. Deze startbijeenkomsten zijn bedoeld voor de deelnemers die in 2016/2017 
hun certificaat hebben gekregen. Zij ontvangen ook nog een gerichte uitnodiging per mail. 
Kunt u niet naar de startbijeenkomst in uw provincie dan bent u vrij om zich op te geven 
voor een startbijeenkomst in een andere provincie. Stuurt u ons dan even een mail. Wij gaan 
er van uit dat alle deelnemers die in 2016/2017 hun certificaat hebben ontvangen eind 2018 
aan de verplichting van een startbijeenkomst hebben voldaan. 
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provincie datum Plaats (onder voorbehoud) tijd 

Friesland 
 

9 januari 2018 Joure 19.30 - 21.30 

Utrecht 
 

10 januari 2018  19.30 - 21.30 

Groningen 
 

17 januari 2018 Onnen 19.30 - 21.30 

Gelderland (NC VALA) 24 januari 2018 Vorden 14.00 - 16.00 
19.30 - 21.30 

Gelderland (NC VALA) 25 januari 2018 Winterswijk 14.00 - 16.00 
19.30  - 21.30 

Overijssel 
 (NC Overijssel) 

31 januari 2018  19.30 – 21.30 

Drenthe 1 februari  2018  19.30 - 21.30 
 

Overijssel (NC NWO) 6 februari 2018 Belt Schutsloot 
 

19.30 - 21.30 

Overijssel (NC NWO) 8 februari 2018 Dwarsgracht 
 

19.30 -21.30 

Overijssel (NC NWO) 13 februari 2018 Sint Jansklooster 
 

20.00 - 22.00 

Zuid Holland 
 

15 februari 2018 Zoeterwoude 19.30 – 21.30 

Gelderland  
(NC Gelderland) 

20 februari 2018  19.30 – 21.30 

Noord Holland 
 

21 februari 2018 Purmerend 14.00 – 16.00 
19.30 – 21.30 

 
 
Voor de deelnemers die in 2018 hun certificaat gaan krijgen zullen we aan het eind van het 
jaar nog startbijeenkomsten organiseren. Meer informatie hierover volgt. 
 
 

Terreinbezoeken 
We gaan dit jaar in ieder geval zes terreinbezoeken organiseren. Beheertype, gebied en 
datum van de eerste drie zijn bekend. 
 
De terreinbezoeken in de Broek in Waterland en de Wieden hebben een speciaal karakter: 
ze worden georganiseerd samen met de VBNE en het kennisnetwerk OBN. Bedoeling is dat 
er voor de beheertypen van deze terreinbezoeken een beheeradvies wordt geschreven waar 
een beheerder zich in herkent. Het concept hiervan zal van tevoren worden voorgelegd aan 
de deelnemers en tijdens het terreinbezoek zal hierop input worden gevraagd. Voor het 
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terreinbezoek worden ook de TBO’s in het gebied uitgenodigd. Na het terreinbezoek moeten 
er dan praktische, bruikbare beheeradviezen liggen. 
 

Gebied/regio/provincie beheertype datum tijd Max. aantal 
personen 

Gelderland 
Kroondomein Het Loo 

N07.01 
Droge heide 

9 mei 
2018 

13.00-
15.00 

25 

Noord Holland 
Broek in Waterland 

N13.01 
Vochtig 
weidevogelgrasland 

24 mei  
2018 

12.30-
17.00 

25 

Noord West Overijssel 
 

N05.02 
Gemaaid rietland 
N06.01  
Veenmosrietland en 
moerasheide 

5 juni 
2018 

volgt 25 

Zeeland N08.02 
Open Duin 

volgt volgt  

Brabant/Limburg 
 

 volgt volgt  

Gelderland 
Achterhoek 

 volgt volgt  

 
 
VERANTWOORDING 
Het einde van het jaar is het moment om de verantwoording over het afgelopen jaar op te 
stellen. De verantwoording is uw eigen controlemoment van uw gecertificeerd beheer en 
het centrale document van uw beheercyclus. De verantwoording verbindt de verschillende 
jaren van beheer en laat de doorlopende lijn zien. Het is het enige document wat u jaarlijks 
moet opsturen naar Part-Ner. Vanwege die centrale rol van deze verantwoording binnen uw 
certificaat besteden we er in deze nieuwsbrief aandacht aan. Zorgt u ervoor dat u uw 
verantwoording over 2017 voor 1 april 2018 opstelt en per mail stuurt aan: info@part-ner.nl 
 
Het gecertificeerd beheer betekent dat u allemaal met een beheercyclus werkt en deze in 
uw administratie vastlegt. Deze beheercyclus bestaat uit: 
• Beheerplan - meerjarenplanning; vastgelegd in uw kwaliteitshandboek 
• Werkplan – per jaar (de geplande werkzaamheden over het komende jaar) 
• Logboek – per jaar (de uitgevoerde werkzaamheden over het afgelopen jaar) 
• Verantwoording – de interne controle van uw gecertificeerd beheer 
 
Bij de aanvraag van het certificaat heeft iedereen een kwaliteitshandboek en werkplan 
opgesteld. Aan het begin van ieder beheerjaar begint u met een werkplan voor dat jaar, in 
de loop van het jaar vult u steeds uw logboek in (dat is vaak een kolom in uw werkplan met 
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de kop “uitgevoerd”). Aan het einde van het jaar zorgt u dat uw logboek compleet is en 
neemt dat op in uw administratie.  
Daarna is het tijd voor de verantwoording en het opstellen van het werkplan voor volgend 
jaar. 
 
In de verantwoording kijkt u wat betreft uw beheer vooruit en achteruit.  
1. U kijkt achteruit in de tijd om te zien of u uw geplande werkzaamheden 
daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Als dat (gedeeltelijk) niet zo is geeft u aan wat hiervan de 
reden is en welke conclusies u hieruit trekt. Gaat u de werkzaamheden alsnog uitvoeren of 
past u uw kwaliteitshandboek aan en uw toekomstige werkplannen aan. 
2. U kijkt vooruit in de tijd, gebruikt de beheerplanning uit uw kwaliteitshandboek en 
kijkt of u nog ‘op de goede weg bent’ en of de ontwikkeling in de richting gaat van uw 
beheerdoelen. Indien u denkt dat u niet op de goede weg bent is dat reden om  
- primair uw beheer aan te passen zodat u de door u gestelde beheerdoelen alsnog 
kunt behalen  
- als blijkt dat de beheerdoelen niet te realiseren zijn kan het tijd zijn om uw 
beheerdoelen aan te passen. 
 
U gebruikt bij het opstellen van uw verantwoording het format dat wij daarvoor hebben 
opgesteld. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de Word-versie van de verantwoording en 
de uitleg bij het opstellen van de verantwoording. 
 
 
 


