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Webinar CO2 reductie

Publicatie circulair bouwen

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.

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.

Alles rond verzuim
goed geregeld

ALV en Workshop
Veilig thuis

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.

Op 19 mei werd de ALV van GNL gehouden
in het Experience Center van Remmers
in Apeldoorn. Naast de bespreking van
verenigingszaken en actuele ontwikkelingen 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 toezicht daarop. Ook is inhoudelijk ingegaan
op rolsteigers en dakrandbeveiliging.

ma

06
an

d

i
jun

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.

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;

