
Regiobijeenkomsten
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.

Innovaties
We vragen jullie regelmatig om innovaties 
met ons te delen. Extra mooi als dat 
gebeurt: tijdens de regiobijeenkomsten 
vertelde Beamix over innovatieve hoek- 
profielen 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!

Proeftuin
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!

JINC
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.

Corona
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. 

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.
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Digitale ALV
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.

Mooi resultaat bouw cao
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.

Helpdesk corona
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.

Opleidingen op laag pitje 
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. 

Technische commissie bijeen
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.

Wkb mogelijk uitgesteld
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.
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Verbinding met VKL
Gebouwschil Nederland en de Vereniging 
van Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL) 
besloten de krachten te bundelen en de 
handen steviger dan ooit ineen te slaan. 
Met deze versterkte verbinding kwamen 
onze specialisaties én principes mooi 
samen. Zo kunnen we de belangen van 
onze beide leden nog beter behartigen.

Werkgroep WKB
Voorbereidingen op de Wet Kwaliteits-
borging voor het Bouwen (WKB) gingen 
onverminderd door. Deze maand werd er 
dan ook een werkgroep van GNL-leden 
georganiseerd, die zich boog over het 
ontwikkelen van een systeem waarmee 
alle leden straks kunnen voldoen aan de 
gestelde eisen van de WKB.

Bemanning helpdesk
Vragen rondom het virus en maat regelen 
daaromtrent bleven binnen stromen. 
Uiteraard streefden wij ernaar deze  
te blijven beantwoorden. De in april in 
het leven geroepen helpdesk corona  
is dan ook continu bemand geweest, 
om zo onze leden zo veel mogelijk  
te ondersteunen.

Een gezonde bouwbranche 
We wilden allemaal dat de bouw open 
mocht blijven. Er werden daarom speciaal 
protocollen opgesteld, met als doel de 
branche gezond en draaiende houden. 
Gelukkig bewijst dit goede diensten. 
Door met z’n allen de protocollen te 
hanteren, zorgden we dat de bouw  
als sector door kon gaan.

Lobby in Den Haag
De bouw is hard getroffen door de 
coronacrisis. De AFNL is daarom 
opgekomen voor de belangen van  
onze branche middels een krachtige 
lobby in Den Haag. Als onderdeel van 
de AFNL deed GNL hier namens haar 
leden aan mee. Zo wilden we ervoor 
zorgen dat de bouw, met passende 
Haagse steun, crisisbestendig wordt.

Samenwerking TCKI
Als branchevereniging kijken we altijd 
naar nieuwe kansen. Vandaar dat we deze 
maand het gesprek aangingen met TCKI, 
specialist in metingen en advies in de 
(bouw-)keramische branche. Op basis  
van dit eerste gesprek worden er nu 
concrete voorstellen uitgewerkt om  
de samenwerking vorm te geven.
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Nieuwe opleidingen
Ook in een bewogen jaar als 2020 
maakten we ons hard voor goede 
opleidingsmogelijkheden. En dat is, 
ondanks de omstandigheden, tot onze 
grote vreugde gelukt. Vanaf december 
gingen er weer nieuwe cursussen op het 
gebied van hellende daken en voegen 
van start via GAan in de Bouw.

Webinar over Wkb
Vanaf 1 januari 2022 wordt bouwen 
anders vanwege de invoering van de 
Wkb. Ter voorbereiding nodigden wij 
onze leden uit voor een webinar rondom 
dit onderwerp, waarin bevindingen van 
proefprojecten en meer nieuwe inzichten 
werden gedeeld. Zo komen we als 
branche straks goed beslagen ten ijs.

Eerste proefproject Wkb
Het allereerste proefproject Wkb van 
Gebouwschil Nederland gaf een  
unieke kans om onder begeleiding van 
deskundigen de nieuwe Wet Kwaliteits-
borging voor het Bouwen te leren 
kennen. Met deze en toekomstige 
proefprojecten kunnen leden in de 
praktijk ondervinden welke kansen  
dit voor hun bedrijf biedt.

RI&E (af)Bouw en Infra 
Volandis ontwikkelde, in samenwerking 
met alle brancheorganisaties en 
arbodiensten in de (af)Bouw & Infra, 
een speciale RI&E-editie voor de 
branche. Hiermee is het mogelijk 
eenvoudig een Risico-inventarisatie  
en -evaluatie op te stellen en dus een 
veilige en gezonde werkomgeving  
te bewerkstelligen.

Ledenonderzoek
Twee jaar na de fusie wilden wij peilen 
hoe het staat met de tevredenheid over 
het functioneren van de vereniging. 
Daarom organiseerden we een onderzoek 
onder leden en toeleveranciers. Zo wilden 
we vaststellen of we de juiste slagen 
maken en dus een efficiënte vereniging 
met een betrokken achterban zijn.

Uitnodiging tot meedenken
De input van leden is enorm waardevol. 
Vandaar dat er een uitnodiging tot 
meedenken werd verzonden in de vorm 
van een achterbancommissie voor de cao 
hellende daken en het opnieuw in leven 
geroepen platform baksteen metselwerk. 
Met zulke initiatieven willen wij de 
branche collectief blijven verbeteren.


