
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.

juni
maand 06mei

maand  05april
maand  04

                        
 

 
St. AFNL-NOA: De Smalle Zijde 20A, 3903 LP Veenendaal, Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal 
E: info@afnl-noa.nl, T: AFNL 0318-544900, T: NOA 0318-547373, www.aannemersfederatie.nl, www.noa.nl  

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; 


