
Het stikstofprobleem
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.

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.

Jaarlijkse ALV bij Ubbink
In oktober was het weer hoog tijd voor  
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
Op de 29e verzamelden GNLleden 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.

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.
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Topbaan in de bouw
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.

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.


