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Regionale bijeenkomsten

Bezoek van de minister

Dag van de Veiligheid

In januari vonden de eerste regionale
bijeenkomsten van het nieuwe jaar plaats.
VELUX – van de dakramen – in De Meern
(regio Midden) en Kingspan Unidek te
Gemert (regio Zuid) waren zo vriendelijk
om als gastheer te fungeren. Thema’s
waren onder meer ‘innovatie’ en het
behoud van personeel. Een mooie
manier om 2019 te beginnen!

Hoog bezoek in februari! Op de Bouw
beurs kwam minister Kajsa Ollongren
een aandachtig kijkje nemen bij de
voorrondes van het NK Metselen en
legde zij zelf ook nog even een steentje.
Onder toeziend oog van GNL-bestuurder
Wim Haverhals welteverstaan – en dat
deed ze niet onverdienstelijk…

Op 20 maart vond de Dag van de Veiligheid
plaats: het jaarlijkse evenement dat het
belang van een veilige werkomgeving
én elkaars veiligheid nog maar eens
benadrukt. Hoe schoon, prettig of
aangenaam je werkplek ook is, veiligheid
is natuurlijk te allen tijde het belangrijkst.

Toen waren er nog maar 10…
Vorig jaar oktober ging Gaan in de Bouw
officieel van start (www.gaanindebouw.nl)
met de eerste opleidingen en inmiddels is
het tijd voor de eerste afgestudeerden.
Een bijzonder verhaal was er toen er van
de elf kandidaten opeens nog maar tien
overbleven: één bleef er achter bij zijn
vrouw, die op het punt stond te bevallen.
De tien anderen slaagden overigens
in een keer!

Gezocht: kundige leden
Daarnaast gingen we in februari op zoek
naar kundige leden die graag hun kennis
willen delen. Leden die de branche verder
willen helpen en het vak mooier, beter,
schoner en veiliger willen maken. Kennis
kun je tenslotte nooit genoeg hebben;
geïnteresseerden mogen zich daarom
nog steeds melden bij het secretariaat.

Algemene voorwaarden
Ook werden in maart de algemene
voorwaarden gewijzigd. Deze dienen
tenslotte eens in de zoveel tijd te worden
doorgenomen, om te bekijken of alles nog
volledig juist is. Met dank aan de advocaat
van Gebouwschil Nederland werden er
een aantal verbeteringen doorgevoerd.
De meest recente versie is op te vragen
bij het secretariaat.
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Hij is er! De mkb-toets

Algemene ledenvergadering

Veiligheid op de daken

Mede dankzij de tomeloze inzet van onder
meer Aannemersfederatie Nederland
(AFNL, waarbij Gebouwschil Nederland
aangesloten is) en de Nederlandse
Ondernemersvereniging voor Afbouw
bedrijven (NOA), worden nieuwe wetten
en regels voortaan eerst ‘getoetst’ bij
en door mkb-bedrijven. Op die manier
worden zij niet opgezadeld met wet- en
regelgeving die niet voor hen werkt.

In mei was het weer tijd voor onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. BMI-Monier
in Montfoort was de gastheer van dienst, en
deed dit overigens meer dan uitstekend. De
ontvangst was zeer hartelijk en daarnaast kan
een mooi inkijkje bij een van de bij
Gebouwschil Nederland aangesloten
bedrijven natuurlijk nooit kwaad.

Het A-blad voor Hellende Daken is
verschenen. In het speciale adviesblad
valt onder meer te lezen hoe er omgegaan
dient te worden met de veiligheid voor
de mensen die op daken werken en is
vanzelfsprekend dan ook bedoeld om
de omstandigheden en de kwaliteit op
deze werkplekken te verbeteren.

Het belang van steenstrippen

Een heuglijk moment

Tijdens deze ALV kwam onder meer het
belangrijke onderwerp steenstrippen aan
bod, dankzij een presentatie van Harrie
Vekemans, die met veel plezier meer
hierover vertelde. Vermoedelijk niet voor
het laatst! We verwachten dat steenstrippen
de komende tijd een (nog) grotere rol gaat
krijgen binnen ons werkveld, want het
verwerken van steenstrippen moet
uiterst zorgvuldig en volgens de
regels gebeuren.

De Wet Kwaliteitsborging Bouwen is
eindelijk door de Eerste Kamer is aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de
kwaliteit binnen onze branche voortaan
beter gewaarborgd kan worden. Bedrijven
worden zich dankzij deze wet (beter)
bewust van hun aangescherpte aansprakelijkheid. Om u zo goed mogelijk hierover
te kunnen informeren, gaat Gebouwschil
Nederland een voorlichtingstraject
over dit onderwerp starten.

Schildjes aan de deur....
Huh? Ja, ook u kunt voortaan uitdragen een
gewaardeerd en trots lid van Gebouwschil
Nederland te zijn. Op aanvraag is het mogelijk
een bordje (‘schildje’) te ontvangen, die u bij
de voordeur van uw bedrijf kunt bevestigen.
Op die manier is het voor iedere bezoeker
duidelijk dat u lid bent van Gebouwschil
Nederland – en dat bent u tenslotte
niet voor niets.
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Hoog bezoek van het IFD

Werkgroep WKB

Luchtdicht bouwen

Gebouwschil Nederland is lid van de
internationale organisatie IFD; een
organisatie die zich op internationaal
niveau sterk maakt voor werkbare normen
voor verwerkers. Het bestuur van het IFD
is op bezoek geweest bij het bestuur van
Gebouwschil Nederland om te bespreken
op welke onderwerpen GNL een bijdrage
zou kunnen leveren op internationaal niveau.
Een geslaagde bijeenkomst te Amsterdam.

Er werd gestart met de werkgroep Wet
Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)
die ging werken aan een oplossing voor de
uitdagingen die deze wet onze leden stelt.
Besloten werd aan een ondersteunende
applicatie te gaan werken die gebruikt kan
gaan worden door alle leden.

Energiezuinig bouwen wordt meer en
meer de norm. Net als ‘duurzaam bouwen’
is het verworden tot een van de kern
begrippen van de branche. Luchtdicht
bouwen hoort hier ook bij, niet in de laatste
plaats omdat het tweeledig werkt: het
zorgt niet alleen voor energiezuinigheid,
maar het voorkomt ook bouwfysische
problemen. Daarom gaf GNL een
workshop rondom dit onderwerp.

Technische commissie
Onze technische commissie is opnieuw
ingesteld en heeft een eerste vergadering
gehad. De commissie buigt zich over
technische onderwerpen die voor leden
van belang zijn. Beginnende met welke
normen gelden voor onze markt, in welke
levensfase zijn deze en hoe we ze up-to-date
houden. Heb je een onderwerp? Geef
het gerust aan bij het secretariaat.

Minisymposium instroom
Om aandacht te vragen voor het aantrekken
van personeel organiseerde de AFNL een
minisymposium met betrekking tot het
bevorderen van de instroom van (jong)
personeel. Tijdens dit symposium werd
voornamelijk besproken hoe scholieren
kunnen worden geënthousiasmeerd voor
een baan in de bouw en infra. GNL gaat
naar aanleiding hiervan een samenwerking
aan met de organisatie JINC.

Eerste Hulp Bij Opleiden
Het vinden én behouden van goed
personeel is altijd weer een uitdaging.
Daarom riep GNL de Eerste Hulp
Bij Opleiden (EHBO) in het leven.
Gideon Verhoeven, gespecialiseerd
in dit onderwerp, gaat daarin met je in
gesprek om erachter te komen wat de
beste manieren zijn om je personeel
op te (blijven) leiden.
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Jaarlijkse ALV bij Ubbink

Het stikstofprobleem

Topbaan in de bouw

In oktober was het weer hoog tijd voor
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Op de 29e verzamelden GNL-leden zich
bij Ubbink in Doesburg, om alle relevante
zaken van 2019 te bespreken. Een
geslaagde bijeenkomst waar we naast
een rondleiding bij Ubbink ook weer volop
de gelegenheid hadden tot het versterken
van het netwerk onderling.

Het ‘stikstofprobleem’ diende zich aan.
Projecten in de bouw werden massaal
gestaakt, omdat de gevolgen van de
uitstoot rondom deze projecten, niet
duidelijk waren. Funest voor de betrokken
bedrijven natuurlijk, dus aan GNL de taak
om aangesloten bedrijven zo goed mogelijk
te informeren. AFNL ging voor de bouwers
de barricades op tijdens de demonstratie
op het Malieveld te Den Haag.

Het vinden en behouden van goed
personeel is een van de speerpunten van
onze branche anno nu. Daarom lanceerde
GNL de website topbaanindebouw.nl,
waarop alle informatie te vinden valt met
betrekking tot werken in de bouw. Denk
aan profielen, verhalen van werknemers
en andere blogs.

Duurzaam, maar dan anders
Tijdens deze bijeenkomst werd door het
prijswinnende duo RO&AD Architecten een
zeer interessante presentatie gegeven over
duurzaamheid. Specifieker de toepassing
van duurzame oplossingen voor bepaalde
problemen binnen de sociale omgeving.
Het duo gaat uit van het principe dat een
(nieuw) gebouw altijd onderdeel is van
een (bestaand) ecosysteem;
de presentatie zorgde dan ook
voor interessante inzichten.

CAO definitief van kracht
De CAO voor Hellende Daken is definitief
van kracht! Na instemming van alle betrokken
partijen (GNL sectie daken, VFR, NVVL en
LBV) met het bereikte principeakkoord, is
de CAO formeel aangemeld bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De
CAO treedt per 1 januari 2019 met terug
werkende kracht in werking en loopt
tot en met 31 maart 2022.

Beeldenstorm
Daarnaast was december de maand waarin
we op zoek gingen naar beeldmateriaal
dat een verhaal vertelt. Dankzij die oproep
kregen we een mooi inkijkje in de vele
keukens van de leden van Gebouwschil
Nederland, en beschikken we nu over veel
beeldmateriaal dat we voor marketing
doeleinden kunnen inzetten om de positie
van GNL verder te versterken.

