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Zwaarwerkregeling

Update website

Eindelijk weer samenzijn

Maandag 5 juli organiseerde de
Aannemersfederatie Nederland
(AFNL) in samenwerking met APG
een digitale bijeenkomst over de
zwaarwerkregeling Bouw & Infra in
combinatie met pensioen. Leden van
Gebouwschil Nederland konden
zich opgeven en zo meer leren over
veiligheid en duurzame inzetbaarheid.

Ook op het internet dragen wij onze
gedeelde trots voor het vak uit.
In augustus werden er weer een aantal
veranderingen aan de website gedaan.
Zodat al onze leden nog trotser mogen
zijn op de online aanwezigheid van hun
vereniging.GNL nodigt iedereen uit een
link naar de website te delen via de
eigen online kanalen!

Op 9 september kwamen we als
vereniging eindelijk weer samen.
In levenden lijve, op een bijzondere
locatie, in gezelschap van elkaar en
verschillende experts en sprekers –
waaronder Foppe de Haan.
Een succesvol event waarin we
zowel belangrijke agendapunten
hebben behandeld als volop plezier
met elkaar hebben gemaakt.

Lesstof opleidingen leien

URL 4014

De ontwikkeling van de lesstof voor
de opleiding Leien niveau 2 van
GAan in de Bouw werd afgerond.
Gebouwschil Nederland heeft nauw
samengewerkt met GAan in de Bouw
om de materie voor de nieuwe modules
op te stellen. Ook aan de lesstof voor
dakdekken, voegen, metselen enkalkzandsteenlijmen werd gewerkt.

Om herstel en onderhoud van historische
pannendaken goed in te vullen, is veel
(technische) kennis vereist. GNL stelde
samen met ERM de uitvoeringsrichtlijn
Historisch Pannendak op om de
monumentale uitstraling van gebouwen
te helpen behouden. Deze URL 4014 is
te raadplegen via stichtingerm.nl.

Circulariteitsboekje
In 2021 heeft GNL samen met Platform
CB’23 samengewerkt aan een publicatie
over circulair bouwen. In september
mochten wij deze publicatie vol trots
presenteren. Het boekje ‘Circulariteit in
de Gebouwschil’ is nu te downloaden
via de publicaties op onze website.

