Nieuws
van het
IvD
Platform

De commissie IvD Platform is in haar huidige samenstelling sinds de bijeenkomst op 8
november 2016 aan het werk en heeft tijdens de afgelopen maanden niet stilgezeten. Tijdens de bijeenkomst zijn vanuit het werkveld een groot aantal zaken aangedragen waar
het IvD Platform voorlopig mee vooruit kan. Met een vergaderfrequentie van eenmaal
per maand heeft de commissie inmiddels diverse zaken in gang gezet. Ter informatie
hierbij een kleine selectie van de lopende activiteiten.
• Er is een huishoudelijk reglement opgesteld dat tijdens de eerstvolgende bijeenkomst aan
de vertegenwoordigers van de aangesloten IvDs zal worden voorgelegd.
• Er is een begin gemaakt met het instellen van diverse werkgroepen die met uiteenlopende
onderwerpen aan de slag zijn of binnenkort zullen starten. De trekkers van de werkgroepen
stellen een referentiekader op, zodat helder is wat het doel is van de activiteiten en welk
eindproduct de werkgroep beoogt op te leveren.
• Er zijn voorbereidingen gaande voor het organiseren van twee bijeenkomsten in 2017. De
eerste staat gepland voor juni 2017 en de tweede voor dinsdag 7 november, de dag voorafgaand aan de Biotechnische Dagen 2017.
• In nauwe samenspraak met de commissie communicatie wordt hard gewerkt aan zichtbaarheid van het IvD Platform. Daarvoor is inmiddels een pagina op de website van de
Biotechnische Vereniging gerealiseerd, welke zeer binnenkort gevuld zal worden met informatie over lopende en geplande activiteiten.
• Het IvD Platform onderhoudt regulier contact met het bureau van de CCD en het NCad
en met de NVWA, waarbij activiteiten onderling worden afgestemd en knelpunten worden
besproken. Daarnaast maakt het IvD Platform deel uit van het Gebruikersplatform CCD dat
fungeert als kritisch klankbord voor de CCD.
Nadere informatie over deze en diverse andere zaken zal op zeer korte termijn zichtbaar
worden op de webpagina van het IvD Platform. Details over de eerstvolgende bijeenkomst
in juni zal per e-mail onder de aangesloten IvD’s worden verspreid.
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