Brancheopleiding vervangt persoonscertificatie
Een mijlpaal in de conserveringsbranche. De gewraakte personeelscertificering maakt plaats
voor een brancheopleiding waar zowel bedrijven als opdrachtgevers zich in kunnen vinden.
De Sectorvereniging Metaalconserveringsbedrijven (SVMB) is al geruime tijd bezig om een
brancheopleiding van de grond te krijgen. Om zodoende ook een einde te maken aan de
eisen van opdrachtgevers om met persoonscertificering voor de dag te moeten komen. Dat
zijn bewijzen die overlegd moeten worden dat de uitvoerende metaalconserveerders ook
daadwerkelijk over de vereiste expertise beschikken. Het grote nieuws is nu dat de
contouren van een nieuwe brancheopleiding gereed zijn. Nog belangrijker is dat zowel de
SVMB als opdrachtgevers van conserveringsopdrachten, verenigd in OGOS, zich achter die
opleiding scharen. OGOS, bestaande uit onder meer Rijkswaterstaat, Tata Steel, Gasunie en
het ministerie van Defensie, heeft zich ook bereid verklaard om actief deel te nemen aan de
nieuwe brancheopleiding.
Stel certificatie nu uit
Het gevolg is dat de nieuwe opleiding de huidige persoonscertificering zal vervangen. Vanaf
eind 2012 zal dat het geval zijn. Wie nu overweegt om werknemers opnieuw hun
persoonscertificaat voor vijf jaar te laten verlengen, kan beter een jaar wachten. Want dan
voldoet het personeel aan de opleidingseisen die dan gelden. Gasunie, op dit moment de
belangrijkste opdrachtgever die persoonscertificering eist, verlangt geen hercertificering. Men
ziet liever dat straks de brancheopleiding wordt gevolgd. Want de Gasunie ondersteunt de
nieuwe opzet volledig als een sterke verbetering ten opzichte van de huidige
persoonscertificeringstrajecten. Gasunie zal dan ook certificaten gaan eisen op basis van de
nieuwe opzet. Daarnaast zijn zij bereid om in 2012 coulant te zijn en in 2012 ook genoegen
te nemen met 'oude' persoonscertificaten die minder dan één jaar verlopen zijn.
Volg straks opleiding
Samen met Savantis, opdrachtgevers, de verfindustrie en VOM (Vereniging van
Oppervlaktetechnieken van Materialen) zal de SVMB de nieuwe opzet in 2012 verder
uitwerken. Eind 2012 zullen de nieuwe opleidingen starten en kunnen uw medewerkers
volgens de nieuwe opzet worden geschoold. Alle leden van de Sectorvereniging
Metaalconserveringsbedrijven hebben eind vorig jaar een persoonlijke brief ontvangen over
de mijlpaal die nu bereikt is.
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