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Op 27 maart 2014 reikten Jan Kemper, 
chef O&O OBL EdeA, en Noël Nolten, 
vestigingsleider VSH, de certificaten uit 
aan de medewerkers van EdeA en VSH die 
het examen ‘Deskundig Leidinggevende 
Projecten verontreinigde grond’ (DLP)  
met goed gevolg hadden doorlopen.  
Het volgen van deze cursus was nodig  
om de te kennis te vergroten over het 
werken met of in vervuilde grond. 

Het unieke aan deze cursus was dat 
medewerkers van EdeA en VSH deze samen 
gevolgd hebben. Daardoor hebben ze 
niet alleen hun kennis een stuk vergroot, 
maar is ook synergievoordeel behaald. 
Bijkomend voordeel is dat ze elkaar ook 
beter leren kennen wat de veiligheid, 
samenwerking en effectiviteit verhoogt. 
Jan Kemper benadrukte in zijn toespraak 
dat dit een goede ontwikkeling binnen de 
SEC-samenwerking is: “Samen kunnen we 
de veiligheid naar een hoger niveau tillen. 
Alléén lukt dat niet, je hebt elkaar nodig. 
In de toekomst zullen we met SEC vaker 
samen opleidingen proberen te organiseren 
die de veiligheid verhogen.” 

Inhoud van de cursus
De DLP-cursus omvat de vereiste kennis 
volgens CROW 132, te weten: kennis van 
de risico's bij het werken in verontreinigde 
grond en de veiligheidsmaatregelen die 
je moet nemen. Ook komen aan de orde: 
de arbeidsomstandighedenwetgeving, de 
verantwoordelijkheden van alle partijen en 
de maatregelen. Verder zitten er oefeningen 
met adembeschermingsmiddelen en een 
practicum met de gasmeetinstrumenten in. 
De cursus is bedoeld voor toezichthouders, 
opzichters, projectleiders, leidinggevenden 
van aannemersbedrijven en vergelijkbare 
functionarissen.

SEC-samenwerking, ook in het vergroten van kennis

Medewerkers EdeA en  
VSH volgden samen cursus DLP
Voorste rij van links naar rechts: Ed Caubo (EdeA), Ruud Verbael (EdeA), Jordi Feldmann (VSH). 

Achterste rij: Danick Dekkers (Profcore voor EdeA), Tony Cau (VSH), Mat van de Laarschot (EdeA), Lei Janssen (EdeA), Marcel Queis (EdeA). 

Niet op de foto: Wim Berendsen (EdeA), Nico Bemelmans (VSH). Marcel Bos (Leon Bastiaans Grondzuigtechniek), Jos Waelen (VSH).


