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Regiobijeenkomsten

Proeftuin

Corona

In januari en februari vonden de – zeer
goed bezochte - regiobijeenkomsten
weer plaats! In de regio’s Noord, Midden
en Zuid werden deze bijeenkomsten weer
georganiseerd, waarvan die bij Beamix
in Eindhoven de eerste was. Onder meer
de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor
het bouwen en het verbeteren van de
instroom van personeel kwamen aan bod.

Een handige en toegankelijke applicatie
waarmee kwaliteitsinspectie nog
makkelijker moet worden. Het is een
van de tools waarmee GNL haar leden
zo goed mogelijk wil voorbereiden op
de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) voor het
bouwen. Dit wordt nu getest door een
aantal leden in de zogenaamde proeftuin.
Deze app is exclusief voor GNL-leden!

Maart nam een onverwachte wending
met de plotselinge opkomst van het
coronavirus en alle bijbehorende ellende.
Het virus had (en heeft nog steeds)
verregaande gevolgen voor vrijwel iedere
branche; Gebouwschil Nederland-leden
kunnen er daarom ook iets van merken,
zoals leveringsproblemen en problemen
met renovaties.

Innovaties

JINC

We vragen jullie regelmatig om innovaties
met ons te delen. Extra mooi als dat
gebeurt: tijdens de regiobijeenkomsten
vertelde Beamix over innovatieve hoekprofielen voor de metselaar en kregen
we bij Remix een rondleiding door de
prachtige productielocatie. In het Rheinzink
Inspiration Center werden we onder
gedompeld in de wereld van zink.
Zeer interessant!

In de regiobijeenkomsten kwam ook
het verhaal van JINC aan bod, een partij
die zich inzet om de instroom van jong
personeel te bevorderen. Ze legden uit
hoe je de samenwerking met scholen
kunt zoeken om aan jong personeel te
komen, onder meer door middel van het
aanbieden van bliksemstages. GNL is de
eerste brancheorganisatie in Nederland
waarmee JINC samenwerkt.

GNL schakelt voortdurend met AFNL.
Om de leden zo goed mogelijk op de
hoogte te houden, zijn er meermaals
per week updates via het ledenbulletin,
draait de helpdesk van de AFNL overuren
en doen we ons uiterste best om de leden
zo goed mogelijk te informeren over
zaken als regelingen. Een roerige tijd.
Laten we hopen dat we deze crisis snel
weer te boven komen.

