
Wkb-app is een succes 
De GNL Wkb-app, ontwikkeld in 
samenwerking met Masters in Lean, bleek 
ideaal voor een goede voorbereiding op 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Diverse leden gebruiken de app inmiddels 
met volle tevredenheid. Komende tijd 
doen zij hun verhaal in mini-interviews op 
onze website.

Versoepelingen maatregelen
Het kabinet kondigde eind deze maand 
een aantal versoepelingen van de 
coronamaatregelen aan. Dat betekende 
dat ook wij als sector iets meer mochten, 
hoewel het protocol nog altijd van groot 
belang was. Samen bleven we ervoor 
zorgen dat de bouwbranche veilig door 
mocht werken.

Uitstel Wkb en spreekuren
De Wet kwaliteitsborging werd wederom 
uitgesteld. In plaats van op 1 juli 2022, 
zou de nieuwe wetgeving nu op 1 
oktober 2022 of 1 januari 2023 van 
kracht worden. Dat heeft ons extra tijd 
gegeven. GNL is daarom gestart met 
spreekuren om leden te helpen zich voor 
te bereiden en vragen te beantwoorden.

Voordeel voor GNL-leden
De vereniging ging nieuwe 
samenwerkingen aan: GP Groot, 
GPS-Buddy en SmartTrackers helpen jou 
als lid om je uitstoot te meten en 
reduceren. Ook bestaande partner GNL 
Verzekeringsdienst bood nieuwe 
mogelijkheden met een gunstige premie 
voor een verzekering om cyberrisico te 
beperken.

Bestuur weer op locatie
Het opheffen van de beperkingen stelde 
het bestuur in staat om weer bij leden op 
locatie te komen vergaderen. Er zijn dan 
ook alweer diverse bedrijven uit het 
ledenbestand bezocht voor een 
bestuursvergadering in combinatie met 
een uitgebreide kennismaking. Een 
laagdrempelige manier om van 
gedachten te wisselen.

Meer modules dan ooit
De opleidingen van GAan in de Bouw 
maakten in 2022 een vliegende start: er 
werden meer modules (zowel binnen 
voegen als hellende daken) gedraaid dan 
in het gehele jaar 2021. Zo werd het dal 
van het corona-gemankeerde voorgaande 
jaar dit eerste kwartaal al gelijk een stuk 
goedgemaakt.
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