
Wkb-app is een succes 
De GNL Wkb-app, ontwikkeld in 
samenwerking met Masters in Lean, bleek 
ideaal voor een goede voorbereiding op 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Diverse leden gebruiken de app inmiddels 
met volle tevredenheid. Komende tijd 
doen zij hun verhaal in mini-interviews op 
onze website.

Versoepelingen maatregelen
Het kabinet kondigde eind deze maand 
een aantal versoepelingen van de 
coronamaatregelen aan. Dat betekende 
dat ook wij als sector iets meer mochten, 
hoewel het protocol nog altijd van groot 
belang was. Samen bleven we ervoor 
zorgen dat de bouwbranche veilig door 
mocht werken.

Uitstel Wkb en spreekuren
De Wet kwaliteitsborging werd wederom 
uitgesteld. In plaats van op 1 juli 2022, 
zou de nieuwe wetgeving nu op 1 
oktober 2022 of 1 januari 2023 van 
kracht worden. Dat heeft ons extra tijd 
gegeven. GNL is daarom gestart met 
spreekuren om leden te helpen zich voor 
te bereiden en vragen te beantwoorden.

Voordeel voor GNL-leden
De vereniging ging nieuwe 
samenwerkingen aan: GP Groot, 
GPS-Buddy en SmartTrackers helpen jou 
als lid om je uitstoot te meten en 
reduceren. Ook bestaande partner GNL 
Verzekeringsdienst bood nieuwe 
mogelijkheden met een gunstige premie 
voor een verzekering om cyberrisico te 
beperken.

Bestuur weer op locatie
Het opheffen van de beperkingen stelde 
het bestuur in staat om weer bij leden op 
locatie te komen vergaderen. Er zijn dan 
ook alweer diverse bedrijven uit het 
ledenbestand bezocht voor een 
bestuursvergadering in combinatie met 
een uitgebreide kennismaking. Een 
laagdrempelige manier om van 
gedachten te wisselen.

Meer modules dan ooit
De opleidingen van GAan in de Bouw 
maakten in 2022 een vliegende start: er 
werden meer modules (zowel binnen 
voegen als hellende daken) gedraaid dan 
in het gehele jaar 2021. Zo werd het dal 
van het corona-gemankeerde voorgaande 
jaar dit eerste kwartaal al gelijk een stuk 
goedgemaakt.
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Webinar CO2 reductie 
Als aannemer moet je steeds vaker 
aantonen hoeveel CO2 je uitstoot. Als je 
(indirect) werkt voor grote aannemers of 
overheden ontkom je er ook niet meer 
aan. In dit webinar is ingezoomd op hoe  
je professioneel en bewust kan omgaan 
met uitstoot, hoe dit je kan meten en jouw 
beleid hierop afstemt.

Alles rond verzuim  
goed geregeld 
Ziek zijn is vervelend voor de werknemer, 
maar kan ook in de papieren lopen voor 
de ondernemer. Zeker bij langdurige 
uitval! Daarom heeft Gebouwschil 
Nederland de GNL Verzekeringsdienst 
ingericht samen met Schouten Zekerheid. 
De GNL ziekteverzuimverzekering dekt 
bijvoorbeeld de loonkosten tot twee jaar. 
Schade wordt snel afgewikkeld en de 
verzekering sluit aan bij jouw cao.  
Kijk voor details op  
gnlverzekeringsdienst.nl.

Publicatie circulair bouwen
Circulair bouwen is geen keus meer, maar  
is een werkelijkheid die ons allen gaat raken; 
ook de gespecialiseerde aannemers gaan  
er mee te maken krijgen. GNL maakt een 
serie publicaties waarin inspirerende 
verhalen zin opgenomen van mooie en 
uitdagende projecten, waarvan nu de 
tweede is verschenen.  
ALV en Workshop  
Veilig thuis 
Op 19 mei werd de ALV van GNL gehouden 
in het Experience Center van Remmers  
in Apeldoorn. Naast de bespreking van 
verenigingszaken en actuele ontwikke-
lingen werd de workshop “Veilig thuis” 
gegeven. Gevaar en ongevallen liggen 
altijd op de loer op de bouwplaats. Drie 
sprekers gingen dieper in op het creëren 
van bewustzijn over veiligheid en het toe- 
zicht daarop. Ook is inhoudelijk ingegaan 
op rolsteigers en dakrandbeveiliging.

Geslaagde  
Kalkzandsteendag 
Tijdens de kalkzandsteendag zijn  
leden bijgepraat over de verschillende 
technieken en ontwikkelingen rondom 
kalkzandsteen. Daarnaast was er een 
rondleiding bij Calduran, ruimte om te 
netwerken en bij te  praten met elkaar.

Brief AFNL aan gemeenten
Aannemersfederatie Nederland komt  
op voor jouw belangen bij alle 
Nederlandse gemeenten. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn veel 
nieuwe gemeentebesturen gevormd.  
De Aannemersfederatie benadert deze 
colleges actief met een brief om hen kennis 
te laten maken met de branche en te laten 
zien welke samenwerkingen mogelijk zijn. 
Dit is extra belangrijk vanwege de huidige 
uitdagingen op het gebied van  
bouwen en verduurzamen.
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infrastructuur op te voeren. Als mkb, met grote binding bij alles wat zich in uw gemeente afspeelt, 
willen we daarin graag een voortrekkersrol spelen. Ons motto is niet voor niets: het mkb bouwt aan 
en in de regio!  
 
Wat zijn onze voorstellen:   
Betrokkenheid en samenwerking 

• Nodig mkb-ondernemers periodiek uit mee te denken over maatschappelijke vraagstukken 
in buurten of wijken, moedig hen aan scholen te adopteren, gastlessen te verzorgen en met 
bewoners in gesprek te gaan over wat zij met hun buurt of wijk willen. Ruim driekwart van 
de mkb-bouwbedrijven is betrokken bij maatschappelijke initiatieven binnen gemeenten en 
sponsort plaatselijke verenigingen en instellingen. Daarmee lopen we niet te koop, dat 
hoort gewoon bij het ondernemen in het mkb;  

• Betrek het mkb, dat uw binnenstedelijke omgeving als geen ander kent, al in de 
ontwerpfase bij de planontwikkeling en kom gezamenlijk tot zo efficiënt mogelijke 
bestekken en uitvoering;  

• Voer stads- en dorpsvernieuwingsprojecten met combinaties van onze bedrijven uit. Wij 
staan in voor maximale betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden. U zult 
verbaasd zijn hoeveel we kunnen besparen en hoe direct we kunnen opereren; 

• Raadpleeg onze bedrijven voor klimaatadaptieve en levensloopbestendige inrichting van 
uw gebouwde omgeving;  

• Betrek plaatselijke en regionale aannemers bij uw bouw- afbouw en infraprojecten; 
daarmee stimuleert u de plaatselijke economie. 
 

Bespaar op kosten 
• Sorteer voor op het klimaatbestendig maken van uw gebouwde omgeving en infrastructuur, 

nu anticiperen voorkomt in de toekomst veel werk en kosten; 
• Knip aanbestedingsprojecten op, zodat ook mkb-bedrijven in aanmerking komen voor en 

kunnen inschrijven op de projecten en pas uw administratieve betalingsprocedures bij 
uitvoering van werken aan, waardoor vele procenten worden bespaard voor u als 
opdrachtgever en voor ons als opdrachtnemer. Wij hebben aansprekende voorbeelden van 
gemeenten waar dit positief uitwerkt; 

• Sta niet toe dat de bouwleges opnieuw stijgen. Volg het voorbeeld van collega-gemeenten 
die de bouwleges verlagen om zodoende de bouw- en renovatiemarkt te stimuleren;  

• Bespaar niet op ondergrondse infrawerken, nú bezuinigen is straks dubbele kosten. Grote 
delen van het naoorlogse afvoer- en leidingenstelsel zijn hoognodig aan vervanging toe, 
zijn essentieel voor de volksgezondheid en moeten qua capaciteit toekomstbestendig 
worden gemaakt. Alhoewel de ondergrondse infrastructuur niet zichtbaar is, kan de kop 
hiervoor in het zand steken grote risico’s opleveren. Gebruik de reserves, opgebouwd op 
basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan GRP ook daadwerkelijk voor het riool.  

• Bevorder dat gemeentegrond die verliesgevend is met steun van gemeenten geschikt kan 
worden gemaakt voor bouwactiviteiten. Biedt deze aan tegen de actuele marktprijzen, 
zodat bouwen wordt bevorderd; 

• Bezuinig niet op onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en zorg dat dit onderhoud 
plaatsvindt in de wat rustiger winterperiode of vakantieperiodes (scholen); 
 

Vereenvoudigen  
• Vereenvoudig waar mogelijk verouderde ‘niet langer zinvolle’ regels en vergunningen, 

danwel hef ze op, en bekort onnodig lange procedures en termijnen. Let wel: we zijn niet uit 
op een rommeltje en verfrommelde landschappen, maar minder stroperigheid helpt ons 
allemaal; 



Cao Bouw & Infra 2023 
Het zijn bijzondere tijden. De bouw- en 
infrasector staat voor enorme uitdagingen. 
De behoefte aan vakmensen is onverminderd 
groot. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid 
voor werkgevers en werknemers door 
stijgende bouwkosten, inflatie, energie-
kosten en woonlasten. Cao-partijen willen 
daarom afspraken maken die helpen waar  
dat kan en werkgevers en werknemers duide- 
lijkheid geven voor de komende periode. 

NLQF Certificering
Er is ook goed nieuws voor de opleidingen! 
De eerste opleidingen zijn inmiddels 
ingeschaald op NLQF. Hiermee zijn de 
opleidingen voorzien van een landelijk 
erkend kwaliteitskeurmerk van opleiders  
en werkgevers. Ook zijn inmiddels de  
eerste modules voor de opleiding  
leidekker verzorgd.

Cao Hellende daken
Na lang onderhandelen is deze maand 
eindelijk de nieuwe cao Hellende Daken 
een feit. Deze cao zal voor een duur van 5 
jaar geldig zijn. Van 1 april 2022 tot en 
met 31 maart 2027. Er is veel veranderd in 
de nieuwe cao, waaronder het aanvullend 
geboorteverlof. In de looptijd van deze 
cao zal ook het loonhuis voor de cao 
Hellende daken opnieuw gedefinieerd 
worden en is de vergoeding voor 
consignatiediensten aangepast.

Discussiebijeenkomsten
Discussiemiddagen zijn een succesvol 
initiatief! De in het voorjaar begonnen 
bijeen-komsten zijn een groot succes 
gebleken. We hebben veel leden kunnen 
spreken, en plannen voor het najaar  
een tweede ronde!

Kwaliteit in de  
monumentenzorg  
Op 20 september is bij het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 
rapport ‘Kwaliteit in de monumenten- 
keten’ overhandigd aan Christianne 
Mattijsen, directeur van de directie 
Erfgoed & Kunsten. Het rapport besteedt 
aandacht aan de zwakke schakels in de 
restauratieketen en draagt mogelijke 
oplossingen aan om de schakels  
te verbeteren.

Voorlichtingsavond Wkb
Op donderdag 15 september is er een 
succesvolle voorlichtingsbijeenkomst over 
de wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) geweest. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft Robin Schulte de deelnemers 
geholpen om zich optimaal voor te 
bereiden op de Wkb en de eisen  
die daarbij komen kijken.
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Nieuwe opleidingslocatie 
Vanaf oktober is een nieuwe opleidings 
locatie beschikbaar voor de modules 
Dak dekken van SVGO-Gaan in de Bouw. 
Bij het opleidingsbedrijf SSPB in 
Sappemeer worden verschillende 
modules verzorgd.

Technische commissie GNL
Gebouwschil Nederland heeft een 
technische commissie ingericht. In deze 
commissie nemen mensen zitting met 
diverse achtergronden en verschillende 
expertises; zowel van dak als gevel maar 
ook van zaken als veiligheid en dergelijke.

Zij buigen zich over diverse onderwerpen, 
zoals actualiteiten betreffende de techniek 
van zaken rond de gebouwschil, norm 
bladen, initiatieven in de markt etc.

ALV met Bas Nijhuis 
Op 17 november is een succesvolle ALV 
geweest in Amsterdam. Scheidsrechter 
en tv persoonlijkheid Bas Nijhuis heeft 
de aanwezigen geïnspireerd met zijn 
verhaal. 

Bundel: inventarisatie 
wet- en regelgeving
Om leden te helpen overzicht te houden 
in alle wetten en regels die kunnen gelden 
voor Nederlandse MKB-bedrijven in de 
bouw hee�  GNL een bundel inventarisatie 
wet- en regelgeving uitgegeven. 
Hierin vind je een overzicht van de voor 
onze leden relevante wetten en regels. 
Deze bundel is exclusief voor leden 
uitgegeven. 

Aanvalsplan Techniek
Door het tekort aan technici dreigt 
de uitvoering van de energietransitie 
en onder meer de bouwopgave vast 
te lopen. Daarom lanceren vijf 
technische sectoren in samenwerking 
met VNO-NCW en MKB-Nederland 
het ‘Aanvalsplan Techniek’. Het plan is 
gebaseerd op drie uitgangspunten 
en moet ervoor zorgen dat er 60.000 
technische vacatures ingevuld gaan 
worden.

Arrangementen GNL
De voordelen voor leden, maar ook 
niet- leden zijn ook dit jaar weer 
uitgebreid. Bijvoorbeeld de GNL 
verzekeringsdienst en toegang tot de 
technische commissie. Daarnaast is het 
aanbod opleidingen weer verder 
uitgebreid. 
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