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Helpdesk corona

Technische commissie bijeen

Digitale ALV

Logischerwijs zorgde het coronavirus
voor een heleboel vragen bij onder
nemers. Samen met onder meer
Aannemersfederatie Nederland (AFNL)
kwamen er antwoorden in de vorm van
een corona-helpdesk, bestaande uit
onder meer een uitgebreide FAQ-pagina
die voortdurend werd aangevuld met
nieuwe inzichten en antwoorden.

Onlangs kwam de technische commissie
bijeen: de groep die technische vraag
stukken behandelt om zo tot een nog
sterkere (en slimmere!) branche te komen.
De commissie houdt zich voortdurend
bezig met het beoordelen van de in de
branche geldende normen en richtlijnen,
zodat GNL beter kan bepalen welke
richtlijnen aandacht verdienen.

Het coronavirus laat al maandenlang
overal zijn sporen na. Voor de Algemene
Ledenvergadering van Gebouwschil
Nederland was dat niet anders. Het
bestuur zorgde er echter voor dat de
vergadering ‘gewoon’ door kon gaan en
kwam tot de oplossing om het digitaal te
doen. Geen anderhalve meter, maar met
z’n allen deelnemen door een scherm.

Opleidingen op laag pitje

Wkb mogelijk uitgesteld

Mooi resultaat bouw cao

Natuurlijk hadden ook de opleidingen last
van de coronacrisis. GAan in de Bouw kon
niets meer doen. Toen er eenmaal wat
meer ruimte kwam, kon er gelukkig wel
gelijk gestart worden met de module D08.
Alles (natuurlijk) coronaproof, mede
dankzij een kleinere groep. Na de zomer
gaat GAanin de Bouw weer aan de slag
met de volgende modules.

Ook werd bekend dat de Wet Kwaliteits
borging voor het bouwen (Wkb) mogelijk
wordt uitgesteld naar 2022. Deze
overweging is mede ingegeven door
de coronacrisis. Dankzij dit mogelijke
uitstel is er meer ruimte voor een aantal
proefprojecten om de sector zo goed
mogelijk voor te bereiden.

Er is een mooi onderhandelingsresultaat
bereikt over een nieuwe cao Bouw & Infra
tot 1 januari 2021. De focus ligt op het
kunnen blijven doorbouwen ondanks
corona en stikstof. Bouwplaatsmede
werkers kunnen vanaf volgend jaar
eerder stoppen met werken omdat
partijen het eens zijn geworden over
de zwaarwerkregeling.

