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Bemanning helpdesk

Lobby in Den Haag

Verbinding met VKL

Vragen rondom het virus en maatregelen
daaromtrent bleven binnenstromen.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

