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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.

