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Cao Bouw & Infra 2023

Cao Hellende daken

Het zijn bijzondere tijden. De bouw- en
infrasector staat voor enorme uitdagingen.
De behoefte aan vakmensen is onverminderd
groot. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid
voor werkgevers en werknemers door
stijgende bouwkosten, inflatie, energiekosten en woonlasten. Cao-partijen willen
daarom afspraken maken die helpen waar
dat kan en werkgevers en werknemers
duidelijkheid geven voor de komende
periode en hebben de cao verlengt tot en
met 31 december 2023

Na lang onderhandelen is deze maand
eindelijk de nieuwe cao Hellende Daken
een feit. Deze cao zal voor een duur van
5 jaar geldig zijn. Van 1 april 2022 tot en
met 31 maart 2027. Er is veel veranderd in
de nieuwe cao, waaronder het aanvullend
geboorteverlof. In de looptijd van deze
cao zal ook het loonhuis voor de cao
Hellende daken opnieuw gedefinieerd
worden en is de vergoeding voor
consignatiediensten aangepast.

NLQF Certificering
Er is ook goed nieuws voor de opleidingen!
De eerste opleidingen zijn inmiddels
ingeschaald op NLQF. Hiermee zijn de
opleidingen voorzien van een landelijk
erkend kwaliteitskeurmerk van opleiders
en werkgevers. Ook zijn inmiddels de
eerste modules voor de opleiding
leidekker verzorgd.
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Kwaliteit in de
monumentenzorg
Op 20 september is bij het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
het rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’ overhandigd aan Christianne
Mattijsen, directeur van de directie
Erfgoed & Kunsten. Het rapport besteedt
aandacht aan de zwakke schakels in de
restauratieketen en draagt mogelijke
oplossingen aan om de schakels
te verbeteren.

Discussiebijeenkomsten

Voorlichtingsavond Wkb

Discussiemiddagen zijn een succesvol
initiatief! De in het voorjaar begonnen
bijeen-komsten zijn een groot succes
gebleken. We hebben veel leden kunnen
spreken, en plannen voor het najaar
een tweede ronde!

Op donderdag 15 september is er een
succesvolle voorlichtingsbijeenkomst over
de wet kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb) geweest. Tijdens deze bijeenkomst
heeft Robin Schulte de deelnemers
geholpen om zich optimaal voor te
bereiden op de Wkb en de eisen
die daarbij komen kijken.

