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Eerste proefproject Wkb

Ledenonderzoek

Nieuwe opleidingen

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.

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.

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.

Uitnodiging tot meedenken

Webinar over Wkb

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 baksteenmetselwerk.
Met zulke initiatieven willen wij de
branche collectief blijven verbeteren.

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.

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.

