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Wie is er bang voor de Wkb?

Bijzondere ALV

Nieuw A-blad rolsteigers

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.

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.

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 heeft GNL in samenwerking met
Volandis aan bijgedragen.

Je gaat het maken

Daken & Zaken

Samen veilig doorwerken

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.

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.

Dankzij het protocol ‘Samen veilig
doorwerken’ heeft 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.

