
Regionale bijeenkomsten
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!

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!

Bezoek van de minister
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 GNLbestuurder 
Wim Haverhals welteverstaan – en dat 
deed ze niet onverdienstelijk…

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.

Dag van de Veiligheid
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.

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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