NVVA Contactgroep Kantoren
Verslag: Bijeenkomst 11 juni 2007 in Delft

Aanwezig: Pyter (vz), Sybrand, Bert, Stanley, Paul en Hennie (not)

1.

Opening
Pyter opent de vergadering en betreurt de (lage: 5) opkomst op dit moment.

2.

De agenda wordt voorgelegd met speciale aandacht voor de bespreking met
dhr. Gerard Arp van Sdu/ AI-bladen. Voor dit punt worden eerst behandeld: de
Notulen, Praktijkgids Beeldschermwerk en de voorbespreking “gesprek met
Gerard Arp (uitgever)”.

3.

Notulen
Na de laatste vergadering heeft Sybrand geen nieuwe bijdragen meer voor de
Praktijkgids ontvangen. Jan zal echter nog een aanvulling toezenden. De
afspraak is dat de aanpassingen en aanvullingen voor de huidige situatie
gelden. Sybrand en Paul zullen de binnengekomen commentaren bekijken en
verwerken. En desgewenst nog met Jan bespreken i.v.m. de internet-layout .
Als de toezending van commentaar stokt, zal de gids ten slotte nog eenmaal
door Pyter worden bekeken, waarna deze op de NVVA-site zal worden
geplaatst. (Uiteraard kunnen er altijd op basis van binnenkomend commentaar
en/of ontwikkelingen aanpassingen worden gedaan waardoor het document
up-to-dat blijft.)

4.

Rondvraag
Paul.
Ontruimingsplannen NTA (Nederlands Technische Afspraak) en NTH 8112
Leidraad bij ontruiming. Indien NvvA-leden hier kennis van hebben, dan graag
contact met Paul opnemen om commentaar te leveren.
Norm over BHV (NEN 8000). Hier behoeft hij geen commentaar over te
hebben.
Arbocatalogus van de NTA 8050 (Leidraad tot het opstellen van een
arbocatalogus) biedt nieuwe mogelijkheden i.t.t. de RIE, zoals betrokkenheid
van sociale partners bij uitwerking knelpunten; procesgang voor onderkenning
en aanpak van probleempunten binnen een branche/doelgroep.
Stanley
Hij doet een mededeling dat de ISIAQ (International Society of Indoor Air
Quality and Climate; telt 40 leden), samenwerking zoekt met andere
gespecialiseerde verenigingen op het gebied van de bevordering van de
kwaliteit van de binnenlucht. Het Bestuur van de vereniging kan de
hoeveelheid werk niet aan. De TVVL doet een aanbieding voor het
onderbrengen van het secretariaat van de ISIAQ, zodat de laatste door meer
samenwerking kan groeien. Het doel om het aantal leden en begunstigers
(bijv. TVVL en NVvA) te laten toenemen kan zo worden bereikt.

De status van de huidige “Gebruiks-vergunning” zou op korte termijn kunnen
wijzigen, weet iemand daar iets van? Bij de aanwezigen was dat onbekend.
Presentatie van Stanley
Hij houdt een “praatje met een plaatje” over het onderwerp “Climate Design”,
waar zaken als bouwfysica, gebouwinstallaties en inrichting e.d. aan de orde
komen.
5

Rondgang door het gebouw met Bert.
De toepassing van veel glas (=licht op de werkvloer) leidt tot de beleving
van een heel lichte werkomgeving met veel uitzicht.

6.

Gesprek met uitgever Sdu AI-bladen
De insteek voor het gesprek vanuit de contactgroep is de volgende. Hoe
komen de AI-bladen tot stand en hoe kunnen wij de Sdu hierbij helpen om tot
een “richtinggevend toetsingscriterium” te komen (zie notulen Sybrand). Over
dit punt willen wij met de Sdu van gedachten wisselen (Pyter, Sybrand).
Na een voorstelronde vertelt Gerard Arp dat de Arbothemacahiers worden
omgezet naar AI-bladen. Met het terugtreden van de AI/SZW is aan de
overheidsbemoeienis bij de AI-bladen een eind gekomen. Maar de doelstelling
van het blad blijft hetzelfde: een blad uitgeven met de “best practical means”.
De redactieadviesraad van de Sdu bekijkt welke onderwerpen met welke
auteurs nodig zijn om een blad samen te stellen. Deze raad is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het blad. Naast vertegenwoordigers van
de Sdu zitten in deze raad veelal het NNI (NEN), het Centrum voor
Beroepsziekten en TNO Kwaliteit van Leven). Vertegenwoordigers van de
beroepsverenigingen ontbreken, daarom wordt Gerard Arp verzocht te
bepleiten dat deze vertegenwoordigers er wel bij worden betrokken.

7.

Sluiting
Met het vaststellen van een nieuwe vergaderdatum: 8 oktober om 13.30u
en plaats: Frederikkazerne in Den Haag wordt de vergadering afgesloten.

Noot na afloop van de vergadering. Het verzoek om in het vervolg de agenda met de
uitnodiging mee te zenden.

Na de laatste vergadering heeft Sybrand geen nieuwe bijdragen meer voor de
Praktijkgids ontvangen. Jan zal echter nog een aanvulling toezenden. De afspraak is
dat de aanpassingen en aanvullingen voor de huidige situatie gelden. Stanley
Sybrand en Paul zullen de binnengekomen commentaren bekijken en verwerken.
worden nu goedgekeurd.

