
Werkgroep WKB
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.

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.
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Luchtdicht bouwen
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.

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.

Hoog bezoek van het IFD
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.

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 uptodate 
houden. Heb je een onderwerp? Geef  
het gerust aan bij het secretariaat.


