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De BWT-app:
veilig samenwerken op afstand van elkaar
De ofﬁciële lancering van de BWT-app voor toezichthouders en handhavers van de Vereniging BWT
Nederland stond eerst gepland tijdens het nieuwe VTH-congres. Dat congres stond op 15 april
gepland in Madurodam in Den Haag. Dit uitstel heeft echter niet geresulteerd in afstel, maar juist in
een enorme verbetering van de applicatie, die nu een half jaar later tijdens het digitale jaarcongres
van de Vereniging BWT op 8 oktober (zie kader) kon worden gepresenteerd.

Met alle betrokken en enthousiaste toezichthouders vanuit Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn en Almere, die onder aansturing van
Anton Wolthuis voor deze doorontwikkeling
en vooral ook betere ‘look and feel’ hebben
gezorgd, mocht er dan ook trots worden teruggekeken op een ontwikkeling van bijna
twee jaar. Erik Bos van de gemeente Apeldoorn die jaren geleden het idee had geopperd om iets te ontwikkelen voor de toezichthouders in de praktijk, keek dan ook met een
brede glimlach zeer tevreden naar het resultaat. Hij gaf hierbij aan dat het nu aan alle
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toezichthouders en handhavers is om de potentie die de applicatie heeft ook te benutten
en hem te gebruiken.
“De applicatie is mooi, maar samen moeten
we er iets van maken dat bijdraagt aan de
kennisontwikkeling en kennisdeling van de
toezichthouders en handhavers onderling. En
hierbij kijken we over organisaties heen”, gaf
Anton Wolthuis de deelnemers aan het congres mee. Wij hopen nu dat zo veel mogelijk
toezichthouders en handhavers vanuit gemeenten en Omgevingsdiensten die lid zijn
van de vereniging deze applicatie echt gaan

gebruiken door kennis te delen, te brengen
en te halen.”
Informatie
Wilt u als toezichthouders of handhaver ook
de app gaan gebruiken, mail dan naar info@
bwtinfo.nl onder vermelding ‘registratie BWTapp’. Dan kunt ook u gebruik maken van dit
nieuwe door de Vereniging BWT Nederland
ontwikkelde hulpmiddel. Voor meer informatie kijk op www.vereniging-bwt.nl/handhaving-leefomgeving.
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Het lijkt alweer lang geleden: een volle zaal…

Jaarcongres 2020 ‘Verbonden op veilige afstand’
Een week voor de datum van het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland
kwam minister president Mark Rutte met
nieuwe maatregelen naar buiten om het
weer oplaaiende corona-monster beter onder controle te krijgen. Dit maakte direct
een BWT-congres met publiek, ook al was er
alles aan gedaan om dit geheel binnen de
1,5-meterregels te organiseren, onmogelijk.
Gelukkig kon door snel schakelen met het
bestuur van de vereniging, de sprekers en
de locatie het gehele congres met hetzelfde
programma worden gered.

In plaats van 500 deelnemers in de zaal ook
geen 100 deelnemers in de zaal. Maar uitsluitend het bestuur op afstand van elkaar
in de grote zaal van de Heerlickheijd van
Ermelo, met ‘Verbonden op veilige afstand’.
Daarnaast ruim 500 deelnemers die het
congres vanuit hun eigen luie of werkstoel
hebben gevolgd. Het voordeel was wel dat
de titel van het congres nu nog beter tot zijn
recht kwam aangezien die veilige afstand er
nu zeker was. Met sprekers live op het podium, en alleen Martijn Tummers als directeur
van de toelatingsorganisatie die niet mocht

uitreizen van de minister, via een Webexverbinding met allemaal inspirerende bijdragen.
Algemene ledenvergadering
Het bestuur was niet alleen aanwezig voor
zaalvulling. Doordat de al uitgestelde Algemene ledenvergadering van de Vereniging
BWT in oktober moest worden gehouden,
kon dit volgens het boekje. Hierbij konden
de vele digitaal aanwezige leden digitaal
reageren of inbellen om hun vraag of opmerking aan het bestuur kenbaar te maken.
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