
Start opleidingsseizoen
Het nieuwe opleidingsseizoen begon 
turbulent. Vanwege de maatregelen 
moesten verschillende modules worden 
afgezegd. Toch was er ook goed nieuws: 
er werd gewerkt aan nieuwe opleidings-
locaties in Amersfoort, Almelo en Breda. 
Hulp bij het opstellen van een 
opleidings- plan of opleiden van een 
medewerker bleef beschikbaar via GAan 
in de Bouw.

Regelingen
Samen met de AFNL inventariseerden 
we negatieve ervaringen met corona-
maatregelen en stikstof- en PFAS-
regelingen. Op basis van signalen van 
onze leden oefenen we invloed uit op 
de defi nitieve besluitvorming van de 
ministeries in Den Haag.

Whitepaper
Vol trots mochten wij op 19 februari onze 
whitepaper ‘Energie op hellende daken’ 
presenteren. Met deze bundel aan kennis 
en ervaring willen we de slagingskansen 
van zonne-energiesystemen op het 
hellende dak vergroten en de meest 
voorkomende problemen voorkomen.

Verdere voorbereidingen
Met de ingang van de Wkb nog minder 
dan een jaar verwijderd, kregen leden een 
unieke kans om zich goed voor te bereiden 
op de komst van de nieuwe wet. Het in 
onze ‘proe� uin’ ontwikkelde systeem werd 
namelijk opengesteld voor een bredere 
groep leden. Ook de proefprojecten 
bleven doorlopen.

Nieuw partnerschap
Het partnerschap tussen Gebouwschil 
Nederland en TCKI werd defi nitief. 
De expertise van dit onafhankelijke 
onderzoeksinstituut, kenniscentrum en 
adviesbureau voor minerale grondstoff en 
en de daarmee geproduceerde bouw-
materialen gaat onze branche – en onze 
leden – ongetwijfeld ten goede komen.

Bewust Veilig-dag
In het kader van veilig en gezond werken 
werd op 24 maart de vijfde editie van de 
Bewust Veilig-dag georganiseerd. Dit jaar 
volledig digitaal, met onder andere een 
online escape room. Zo bleven we scherp 
op onze collectieve verantwoordelijkheid 
de risico’s op de bouwplaats zo beperkt 
mogelijk te houden.

maart
maand 03februari

maand 02januari
maand 01



Hervatten opleidingen
Hoewel er in de voorgaande periode
helaas weinig scholing plaats kon vinden, 
hervatten eind deze maand de 
opleidingsmodules van GAan in de Bouw. 
Te beginnen met modules voor dakdekkers, 
waarop modules voor voegers spoedig 
volgden. Goed nieuws voor de kennis-  
en kwaliteitsborging in de branche.

Aansluiting VKL
De aansluiting van de Vereniging van
Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL) bij 
onze branchevereniging werd deze 
maand defi nitief. Vanaf dit moment 
hebben we maximaal profi jt van onze 
gebundelde krachten en collectieve 
expertise. Zo leggen we de 
bouwstenen voorde toekomst.

GNL Verzekeringsdienst
Per 1 mei 2021 is GNL Verzekeringsdienst
onze nieuwe partner voor alles op het
gebied van verzekeringen. Samen maken
wij ons sterk voor goede verzekeringen
die aansluiten bij de risico’s van dak- en
gevelspecialisten. Onze leden profi teren
vanaf heden van uitstekend advies en
gunstige premies en dekkingen.

ALV 20 mei
Op donderdag 20 mei om 15.30 stond
er weer een algemene ledenvergadering
op de planning, digitaal zoals onderhand
vrijwel normaal. Er werden niet alleen 
diverse onderwerpen en ontwikkelingen 
besproken; ook kregen leden de kans hun 
mening mee te laten tellen. Samen geven 
we de toekomstvan de bouw vorm. 

Nieuwe invoeringsdatum 

Wkb
De inwerkingtredingsdatum van de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) verschui�  naar 1 juli 2022, zo 
luidde het nieuws deze maand. Deze extra 
ruimte tot de invoering betekent meer tijd 
voor voorbereiding, bijvoorbeeld via 
proefprojecten of inrichting van het 
GNL-systeem. We bleven (en blijven) 
deze mogelijkheid bieden.

Technische commissie
Op 24 juni vond er een vergadering van
de technische commissie plaats. Hierin
hebben we veel relevante en actuele items 
kunnen behandelen, zoals de recentelijk 
gepubliceerde beoordelingsrichtlijn 
BRL-2628. Al met al een prettige en 
productieve aangelegenheid.
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Zwaarwerkregeling 
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.

Lesstof opleidingen leien
De ontwikkeling van de lesstof voor 
de opleiding Leien niveau 2 van 
GAan in de Bouw werd afgerond. 
Gebouwschil Nederland hee�  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 enkalk-
zandsteenlijmen werd gewerkt.

Update website
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!

URL 4014
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.

Eindelijk weer samenzijn
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.

Circulariteitsboekje
In 2021 hee�  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.
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Wie is er bang voor de Wkb? 
Het wordt steeds gezegd; de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
gaat veel veranderingen betekenen voor 
de gehele bouw. Ook voor onze leden. 
Daarom zetten wij de 7 meest belangrijke 
wijzigingen uiteen op onze website. 
Hier blijven wij onze leden op de hoogte 
houden over de Wkb.

Je gaat het maken
Er is een interessante toekomst voor 
jongeren en zij-instromers in de Bouw 
& Infra-sector. Dat moeten we laten 
zien. Daarom is GNL de samenwerking 
aangegaan met het online platform 
‘Je gaat het maken’, ter vervanging van 
‘Topbaan in de bouw’. Samen gaan we 
aan de slag voor meer personeel. 

Bijzondere ALV
Tijdens een bijzondere algemene 
ledenvergadering namen we afscheid 
van bestuurslid Roel Jacobs. Ook kwamen 
er actualiteiten, aandachtsgebieden van 
de vereniging en lopende projecten aan 
de orde. Tot slot inventariseerden we 
meningen over een mogelijk 
kwaliteitsbeleid voor de vereniging.

Daken & Zaken
GNL was te vinden op de allereerste 
editie van dé dakenvakbeurs van 
Nederland: Daken & Zaken. Een plek 
waar opdrachtgevers, leveranciers en 
verwerkers binnen de dakenbranche 
elkaar ontmoeten en een ideaal moment 
om contact te leggen met leveranciers, 
klanten en prospects.

Nieuw A-blad rolsteigers
Eind 2021 werd de NEN-EN 1004-1 
norm van kracht. Dat bracht wijzigingen 
in de wet- en regelgeving rondom 
rolsteigers en kamersteigers met zich 
mee. Daarom is er deze maand ook een 
vernieuwd A-blad rolsteigers verschenen. 
Hier hee�  GNL in samenwerking met 
Volandis aan bijgedragen.

Samen veilig doorwerken
Dankzij het protocol ‘Samen veilig 
doorwerken’ hee�  de Bouw & Techniek 
steeds veilig door kunnen werken. In het 
vierde kwartaal werd dit protocol vanwege 
de wederom oplopende besmettingen 
extra van belang. Door ons samen sterk 
te blijven maken, ging de branche veilig 
en gezond 2022 tegemoet. 
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