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JAARVERSLAG VAN
DE SECRETARIS 2017
Frank Rohof, algemeen directeur NOA

N

N

a jaren van economische tegenslag,
toenemende faillissementen en
werkloosheid ging in 2017 in zowel
de bedrijfstak afbouw als de Nederlandse
economie eindelijk weer een beetje de
zon schijnen. Veel bedrijven zagen na
jaren de orderportefeuille weer stijgen en
ondernemers konden gaan werken aan
vet op de botten. Ondernemers hadden
behoefte aan nieuwe arbeidskrachten
en er was weer sprake van een lichte
toename van personeel. De stijging was
niet spectaculair. Dat is ook niet vreemd,
gezien de stringente bescherming van
werknemers in het burgerlijk wetboek en
de grote financiële risico’s die bedrijven
met personeel lopen. Het beïnvloeden
van politiek en wetgevingsprocessen is
een steeds belangrijker item op de agenda
van NOA. Samen met onze partner AFNL
hadden wij begin 2017 een duidelijke
politieke agenda opgesteld waarmee
wij publicitaire aandacht genereerden.
Hendrik Ruys maakte als voorzitter zijn
debuut in het NOS-journaal met zijn
pleidooi om wetgeving op het gebied
van arbeidsrecht en de Wet Werk en
Zekerheid te versoepelen. Directeur
Frank Rohof verscheen op tv in het
actualiteitenprogramma Nieuwsuur en
in het Radio 1 Journaal om op diverse
terreinen op te komen voor de belangen
voor ondernemers in de afbouw.

OA en AFNL meenden dat het
verstandig was (en is) om de
politieke lobby verdergaand te
professionaliseren. Op 1 juli werd voormalig
Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen
benoemd tot voorzitter van de stichting
AFNL-NOA. Kort daarna verscheen in
opdracht van CAO-partijen Afbouw ook
het EIB-rapport, waarin de noodzaak werd
aangetoond dat de politiek meer geld
beschikbaar moet stellen om mensen met
fysiek zware beroepen in onder andere
de afbouw in de gelegenheid moet stellen
eerder met pensioen te gaan. Het klinkt
hard, maar mensen in onze bedrijfstak
overlijden eerder dan gemiddeld. Ze
starten ook eerder aan hun werkzame
leven en dragen meer jaren bij aan de AOW
dan bijvoorbeeld een gemiddelde jurist
die jarenlang aan de Universiteit heeft
gestudeerd. Niet alleen de beïnvloeding
van de politiek was en is belangrijk. Ook de
bedrijfstak afbouw behoeft bij voortduring
aandacht en onderhoud. In 2017 werden de
eerste stappen gezet naar de ontwikkeling
van een spiksplinternieuwe functieen loonstructuur. Er was discussie op
welke manier wij het voor de bedrijfstak
afbouw zo noodzakelijke beleid ten
aanzien
van
arbeidsomstandigheden
moeten organiseren. Met Samenwerkingsverbanden en Savantis werd in het
verslagjaar met grote regelmaat gesproken
over onderwijs. Als de ROC’s het namelijk
alleen voor het zeggen zouden hebben, zag
het onderwijsbeleid voor de ambachtelijke
sectoren in de afbouw er anders uit.
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In 2017 werden onze Vakdagen en veel ledenbijeenkomsten goed bezocht.

En de vereniging NOA dan...

O

ok NOA profiteerde van de economische
voorspoed in de bedrijfstak. De toonzetting
van de vele telefonische gesprekken
die onze deskundigen met leden voerden en de
onderwerpen die behandeld werden, waren anders.
Waar in de crisis ontslagrecht de boventoon voerde,
waren het in de laatste maanden problemen met
opdrachtgevers en vragen over het aannemen van
nieuwe werknemers die prominent aan de orde
kwamen. In het verenigingsjaar 2017 zijn er ook
weer vele bijeenkomsten geweest waarbij veel
leden betrokken waren. Hoogtepunten vormden
de Vloerendag op 30 maart te Veenendaal met 450
bezoekers, de StucVakdag op 26 oktober in het NBC
gebouw te Nieuwegein met 600 bezoekers en de
Plafond & Wanddag op 10 november te Harderwijk.
Ook deze dag werd door maar liefst 525 deelnemers
bezocht. De natuursteensector kende in 2017 geen
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jaardag, maar wel een tweedaags evenement met
een inhoudelijk goede Algemene Ledenbijeenkomst
in het pittoreske Thorn. Ook van andere activiteiten
in de vereniging werd gretig gebruik gemaakt. De
website, of beter gesteld het online kennisplatform
van NOA, werd veelvuldig geraadpleegd. De
nieuwsbrieven verschenen wekelijks in uw digitale
postbus en ons magazine Afbouwzaken plofte 10
keer op de deurmat. Dan hebben we het nog niet
gehad over cursussen, de ondernemersopleiding en
tal van vergaderingen en bijeenkomsten die binnen
onze vereniging plaatsvonden. Wij schreeuwen het
niet van de daken en willen niet arrogant overkomen,
maar met een representativiteitsgraad van NOA die
meer dan 70% bedraagt, mag dat gewoon als goed
de boeken in. Het is onze vereniging die vaak wordt
gecomplimenteerd met onze band met de leden en de
vele activiteiten die door NOA worden georganiseerd.

Het eerste volledige jaar van de
voormalige Algemene Nederlandse
Bond van Natuursteenbedrijven
binnen NOA

O

E

p 9 september 2016 zijn NOA en ABN
gefuseerd. Door deze fusie is de Algemene
Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven
volledig op gegaan in NOA en werd de identiteit van de
natuursteensector gewaarborgd door de oprichting
van de NOA hoofdsector ABN Natuursteen. Ook de
regionale afdelingen van de voormalige ABN en
JOA (Jongeren Organisatie ABN) hadden in 2017
vele activiteiten. Onder verantwoordelijkheid van
het door werkgevers en werknemers bestuurde
Brancheplatform Natuursteen werd in belangrijke
mate onderwijsbeleid voor de bedrijfstak
vormgegeven. Was er dan geen sprake van integratie
van natuursteen binnen NOA? Zeer zeker wel!
De CAO-arbeidsvoorwaarden en bedrijfstakeigen
regelingen zijn in beginsel samengevoegd. Dat geldt
ook voor het arbeidsomstandighedenbeleid van
de gehele afbouw. Het meest belangrijke is echter
dat in het verslagjaar steeds meer leden van de
voormalige ABN de weg naar Veenendaal weten te
vinden en het ‘NOA-Afbouwcentrum’ ook voor deze
leden een begrip wordt. Integratie van natuursteen
in de afbouw was/is geen doel op zichzelf, maar
moet een bijdrage leveren aan het goede gevoel
van leden en bijdragen aan meer effectiviteit en
efficiency in de bedrijfstak natuursteen. Het proces
van verdergaande integratie is onomkeerbaar, maar
dient wel te geschieden met beleid en oog voor
draagvlak.

en zeer belangrijke rode draad in het
verslagjaar was de discussie over contacten
met producenten. Daarbij wordt niet gedoeld
op mogelijke belangentegenstellingen, maar
vooral op de vraag hoe wij, rekening houdend met
wederzijdse belangen, de positie van werkenden en
bedrijven in de bedrijfstak kunnen verbeteren. De
bedrijfstak is eigenlijk niet het goede woord, want in
de afbouw zijn er meerdere bedrijfstakken actief. De
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage heeft de eer
om de meest concrete afspraken met producenten
te hebben gemaakt in 2017. NOA en NVF (vereniging
van een aantal producenten in de plafond- en
wandsector) hebben het bureau Tremio laten
inventariseren op welke terreinen samenwerking
voor de hand ligt. In vraaggesprekken met
producenten, leden van NOA, aannemers en andere
stakeholders werden onderwerpen geselecteerd
die nu in werkgroepen worden uitgewerkt. Bij
stukadoors werd binnen het raamwerk van de
Stichting Stuc over diverse zaken gesproken. Zeker
is dat de samenwerking met producenten hoog op
de agenda blijft staan in 2018 en 2019.

DE CONTACTEN MET PRODUCENTEN WERDEN
IN 2017 GEÏNTENSIVEERD
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ANDERE ZAKEN
die in 2017 belangrijk waren

Arbeidsvoorwaarden; de start van de Ook werknemers in de afbouw
nieuwe functie- en loonstructuur en moeten gezond de pensioendiscussies met Di-Stone
gerechtigde leeftijd halen

D

D

e CAO-arbeidsvoorwaarden voor de
bedrijfstak afbouw liep pas op 31 december
2017 ten einde. Aan het eind van het jaar
werden de zogenaamde voorwaardenbrieven
uitgewisseld met voorstellen voor een nieuwe CAO.
In het jaar 2018 zal dat moeten leiden tot een nieuwe
CAO voor de bedrijfstak afbouw. Dat betekende
echter niet dat er geen activiteiten waren in 2017 ten
aanzien van arbeidsvoorwaarden. Het functie- en
loongebouw voor onze bedrijfstakken is verouderd
en moet worden vernieuwd. Daar waren sociale
partners het over eens. De vraag hoe het nieuwe
loongebouw er uit moet komen te zien, was van
een geheel andere orde. De bestaande verschillen
van inzicht werden in 2017 in een werkgroep met
vakbonden besproken en moeten in 2018 verder
worden uitgewerkt en doorgesproken. Gesprekken
en gedachtewisselingen waren er in 2017 ook met
de organisatie Di-Stone over de toepasselijke CAO
voor de bedrijfstak natuursteen. Die discussie
werd uiteindelijk door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid beslecht toen NOA werd
aangewezen als de representatieve organisatie van
werkgevers in de bedrijfstak afbouw waaronder
natuursteen. Dat had tot gevolg dat de betreffende
CAO van Di-Stone ondergeschikt werd verklaard aan
de geldende CAO Afbouw die door het Ministerie
algemeen verbindend is verklaard.

e regering blijft van mening dat mensen
langer moeten doorwerken. Zonder
onderscheid of enige nuance worden
alle werkenden in Nederland botweg over één
kam geschoren. Wat iedereen in de sector al wel
wist, hebben CAO-partijen afbouw in 2017 ook
wetenschappelijk laten vastleggen: Door het fysiek
zware werk heeft de bedrijfstak afbouw een twee keer
zo hoge uitstroom in de arbeidsongeschiktheidsrege
lingen dan het landelijke gemiddelde. Werknemers
in de afbouw beginnen in vergelijking met het
landelijk gemiddeld eerder te werken en eerder bij te
dragen aan de kassen van het bedrijfspensioenfonds
en AOW. En helaas komen werknemers in de afbouw
gemiddeld iets eerder te overlijden. Toen in de
zomer in opdracht van sociale partners afbouw het
rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw
verscheen, waarin de bovenstaande conclusies
waren opgenomen, hadden CAO-partijen hoop
dat dit de politiek in beweging zou krijgen. Aan de
media-aandacht heeft het niet gelegen, maar de
meerderheid van politieke partijen is tot op de dag
van vandaag horende doof en ziende blind voor
reële argumenten die de afbouwsector opwerpt. Wij
zullen onze aandacht echter niet laten verslappen in
het pleidooi dat mensen met zware beroepen eerder
dan gemiddeld aanspraak moeten kunnen maken
op pensioen.
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Arbeidsomstandigheden; Arbouw is
weg. Is Volandis de nieuwe
organisatie?

Sharon Gesthuizen het nieuwe
gezicht van AFNL-NOA

E

D

nkele jaren geleden hebben CAO-partijen in
de bouwnijverheid in hun oneindige wijsheid
besloten dat de organisatie Arbouw moest
verdwijnen. Voor partijen in de afbouw was het een
mededeling waarbij ook nog eens werd bepaald
dat NOA de bestuurszetel moest inleveren. Wel
verscheen aan de horizon een nieuwe organisatie
met de naam Volandis, die de werkzaamheden van
Arbouw zou overnemen. Van dragende organisatie
binnen Arbouw werd NOA aan werkgeverszijde
ineens opdrachtgever van Volandis. De vraag
“wat is wijsheid” kwam levensgroot aan de orde.
Het gaat immers om nogal wat onderwerpen. Van
Arbocatalogus tot RI&E en van PAGO-keuringen
tot wetenschappelijk onderzoek op terreinen van
arbeidsomstandigheden.
CAO-partijen
kozen
vooralsnog voor samenwerking met Volandis.
De eerste dienstverlening van het nieuwe
Volandis verliep niet naar tevredenheid. Deels
door problemen bij derden, maar ook deels door
toedoen van Volandis zelf. In 2018 zal daarom door
Volandis moeten worden aangetoond dat Volandis
naar tevredenheid functioneert, want het adagium
“klant is koning” geldt ook in de relatie bedrijfstak
afbouw met Volandis. Het gaat uiteindelijk om goed
arbeidsomstandighedenbeleid voor de bedrijfstak
afbouw.

e politieke lobby van NOA wordt
in nauwe samenspraak met AFNL
(Aannemersfederatie Nederland) steeds
verder geprofessionaliseerd. Beide verenigingen
hebben ook een forse politieke agenda opgesteld
die niet zomaar door elke politieke partij wordt
overgenomen. Door de positie van onze bedrijven in
het midden- en kleinbedrijf van de bouwnijverheid
worden niet alle standpunten door eenieder
gedeeld. Daarom besloot het bestuur van stichting
AFNL-NOA dat het gewenst was om een voorzitter
met een politiek profiel aan te trekken. Op 1 juni
2017 trad Sharon Gesthuizen aan als onze nieuwe
voorzitter met de opdracht om de politieke agenda
van AFNL-NOA onder de aandacht te brengen van
de heren en dames politici in de Staten-Generaal. In
de samenwerking met de AFNL traden vooral aan
AFNL-zijde veel wijzigingen op in de samenstelling
van directie en presidium. Gelukkig heeft dat de
goede samenwerking tussen NOA en AFNL niet
beïnvloed.
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Sharon Gesthuizen, voorzitter stichting AFNL-NOA.

“Ik hoop dat de verkorte loondoorbetaling bij ziekte geregeld is voordat de MKB-Toets
wordt ingevoerd.”
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Samenwerking met BOVATIN wordt Bestuur Jong Management van
voorzien van een nieuw hoofdstuk nieuwe impulsen voorzien

I

W

n 2016 sloten NOA en de Bond van Aannemers in
Tegelwerken in Nederland (BOVATIN) een eerste
samenwerkingsovereenkomst af. Op grond van
dit eerste contract werden de mogelijkheden van
aansluiting bij de Geschillencommissie Afbouw
en samenwerking tussen secretariaten van beide
verenigingen onderzocht. In 2017 konden de hier
aan verbonden werkzaamheden worden afgerond.
Met het voorbehoud van toestemming door de
Algemene Ledenvergadering van BOVATIN zullen de
leden van deze organisatie naar verwachting in 2018
aansluiting krijgen bij onze Geschillencommissie.
Het onderzoek samenwerking secretariaten had
tot gevolg dat het Bondsbureau van BOVATIN
(thans secretariaat genoemd) op 1 januari 2018 in
Veenendaal is onder gebracht. De samenwerking
beviel zowel NOA als BOVATIN goed. Dat was de
reden waarom voor de periode 2018-2019 een
nieuwe overeenkomst is afgesloten. Belangrijk
onderdeel van dit contract is het onderzoek naar
het eventueel van toepassing verklaren van de CAO
Afbouw op tegelzetters. Hoe de samenwerking zich
precies gaat ontwikkelen kan niet met zekerheid
worden voorspeld. Vooralsnog zijn de ervaringen
wederzijds positief en een mogelijke fusie kan zeker
niet worden uitgesloten als de leden van NOA en
BOVATIN daarmee instemmen.

ie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat
is een wijsheid die klopt als een bus.
NOA Jong Management voorziet in een
behoefte door jonge directeurs en managers bij de
activiteiten van de vereniging te betrekken. In het
verslagjaar waren er vele interessante activiteiten
waaronder een bezoek aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Zeer belangrijk was in het nieuwe
jaar ook de toetreding van twee nieuwe bestuursleden
in de personen van Marcia Donkers en Jeroen van
Gerwen. Voor de continuïteit en toekomst van Jong
Management een belangrijke stap, mede gezien
het feit dat van Ramon Jager onder dankzegging
voor bewezen diensten afscheid werd genomen.

Wederom een nieuwe ondernemersopleiding

K

ennis is macht. Dat geldt ook voor
ondernemers in de afbouw. In 2017
kon een nieuwe ondernemersopleiding
van start gaan. Cursisten leren daar (bij) over
allerhande onderwerpen die voor hun onderneming
relevant zijn: van wetgeving, juridische valkuilen
en boekhouding tot social media, efficiënt
werken en WOW-factoren voor je onderneming,
Daarnaast werden er ook vaktechnische cursussen
georganiseerd.

Jonge managers tijdens een ledenbijeenkomst in discussie over onderscheidend vermogen.
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De cursusdagen van NOA bieden cursisten jaarlijks weer nieuwe kennis.

Algemene Ledenvergadering en
bijeenkomsten Ledenraad in 2017

Leden

D

D

e
vergaderingen
en
bijeenkomsten
van de Ledenraad en de Algemene
Ledenvergadering vonden in 2017 plaats op
de volgende data: 					
						
17 januari 2017
Ledenraad		
19 mei 2017
Ledenraad		
23 juni 2017
Algemene Ledenvergadering
29 november 2017 Ledenraad

e positieve ontwikkelingen in de bedrijfstak
afbouw zijn nog niet geheel tot uiting
gekomen in de ontwikkeling van het
ledenbestand. In 2016 mochten wij door de
juridische fusie met ABN een toename van nieuwe
leden in de boeken registreren. In het jaar 2017 bleef
het ledental zo goed als stabiel en nam het aantal
leden met één lid af. Uiteindelijk telde de vereniging
aan het eind van het verslagjaar 1641 leden die als
volgt over de hoofdsectoren zijn verdeeld:

Door de juridische fusie tussen NOA en ABN op
9 september 2016 verviel in november 2016 de
Ledenraadsvergadering die normaal in november
plaatsvindt. In januari 2017 kwam de Ledenraad wel
bijeen om de begroting 2017 vast te stellen. Bovendien
werd ook het beleidsplan van de vereniging
intensief besproken. De Ledenraad adviseerde het
bestuur over de te bespreken onderwerpen tijdens
de Algemene Ledenvergadering. De Algemene
Ledenvergadering vond vervolgens plaats in de
Havixhorst te De Wijk. Naast de vergadering
volgde ook de kennismaking met de nieuwe AFNLNOA voorzitter Sharon Gesthuizen. Tijdens de
kennismaking en discussie met de leden stonden
de problemen "arbeidsmarkt afbouw" centraal.
Daarnaast konden de deelnemers ook de Beeldentuin
van de Havixshorst bewonderen. De Ledenraad van
november hield zich bezig met de evaluatie van het

				2016

2017

Stukadoren & Afbouw		
1.035
Vloeren & Terrazzo		
236
Plafond- & Wandmontage
204
Natuursteen			167

1.034
250
202
155

Totaal				1.642

1.641

Begunstigende leden
Begunstigende leden		

eigen functioneren en de begroting voor 2018.
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63

78

MENSEN DIE NOA GEZICHT
GEVEN

A

chter de façade van de statutair in Utrecht gevestigde
bezittende vereniging NOA gaan mensen van “vlees en
werknemers en leden van onze organisatie vormen het
hebben de volgende personen een belangrijke rol gespeeld in het

volledig rechtsbevoegdheid
bloed” schuil. Bestuurders,
gezicht van NOA. In 2017
beleid van onze vereniging:

H

oofdbestuur: in 2017 trad in het Hoofdbestuur geen mutatie op. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 23 juni werd een nieuw rooster van aftreden vastgesteld. Op grond
van datzelfde rooster waren de heren H. Boeve en J. Roosma aftredend. Beide bestuursleden
waren bereid een nieuwe periode te aanvaarden en werden door het bestuur kandidaat gesteld. De
Algemene Ledenvergadering ging met de herbenoeming akkoord zodat op 31 december 2017 het
bestuur de volgende samenstelling kende:

De heer ing. H.J. Ruys MBA			

Voorzitter

De heer H. Boeve				

Vicevoorzitter

De heer W. Slotboom				Vicevoorzitter
De heer H.D. Nijmeijer MBA			

Penningmeester

De heer B.A.P. Briels 				

Bestuurslid

De heer P.B.J.M. Elfrink 			

Besuurslid

De heer F.H. Haringsma 			

Bestuurslid

De heer J. Roosma		

		

Bestuurslid

De heer E.L.Th. van der Zande			

Bestuurslid

D

agelijks bestuur: op grond van de statuten kent de vereniging een dagelijks bestuur. Feitelijk
bestaat er echter geen dagelijks bestuur, omdat het orgaan niet meer bijeenkomt. Statutair
bestaat het dagelijks bestuur uit tenminste de volgende functionarissen:

De heer ing. H.J. Ruys MBA			

Voorzitter

De heer H. Boeve				

Vicevoorzitter

De Heer W. Slotboom				Vicevoorzitter
De heer H.D. Nijmeijer MBA			

Penningmeester
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H

et secretariaat: Zowel de individuele leden van het hoofdbestuur als de medewerkers van
onze vereniging onderhouden een warme band met NOA. Met ingang van 1 maart 2017
werd het dienstverband tussen mevrouw M. Martens en NOA beëindigd. Op 31 december
2017 kende het secretariaat van NOA de volgende samenstelling:
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL		

Algemeen directeur/secretaris

De heer ing. L. Elzinga				

Directeur operations

Mevrouw E. van Aken				
Beleidsmedewerker
						communicatie

projecten,

marketing

De heer G. van de Bovenkamp			

Beleidsmedewerker financiën en interne zaken

De heer R. van Boxtel				

Beleidsmedewerker verenigingszaken

&

De heer G. van der Meulen			
Beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging
						en individuele voorlichting			
Mevrouw E. Litjes - Scholten			

Secretaresse directie en beleidsmedewerkers

Mevrouw J.C. Reede				

Medewerker projecten, marketing & communicatie

Mevrouw G.M. van Asselt			

Receptionist/administratief medewerker

Mevrouw D. van Ommeren			

Receptionist/administratief medewerker

Mevrouw J. Oussoren				

Administratief medewerker algemeen

Mevrouw M.H. van Garde			

Medewerkster bedrijfsrestaurant

Mevrouw M.M.H. van de Kant			

Medewerkster bedrijfsrestaurant

Mevrouw M.A. Willemse-Dijkhorst		

Medewerkster bedrijfsrestaurant

De heer H.L. van Son				

Conciërge
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L

edenraad: ten aanzien van de samenstelling van de Ledenraad per 31 december kan het
volgende worden aangegeven.

•

Iedere regio kan drie leden uit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden
van de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw afvaardigen. De in het gebied gevestigde afdelingen
hebben echter het recht om twee van deze drie leden gezamenlijk aan te wijzen.

•

Iedere regio kan één lid van de in de betreffende
gevestigde leden van de Hoofdsector Vloeren & Terrazzo afvaardigen.

regio

woonachtige/

•

Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio
gevestigde leden van de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage afvaardigen.

woonachtige/

•

Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de
Hoofdsector Natuursteen afvaardigen.

Regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
De heren J. Feenstra en T. Schuinder
Namens regio Midden (Utrecht en Gelderland)
Vacature en de heer R.H.A. Janssen
Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland)
De heren L.G. den Nijs en V. Spakman
Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland)
De heren M. Vlasblom en Y. Poortvliet
Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant)
Geen voordracht. Leden zijn door rechtstreekse verkiezingen gekozen.
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De Nieuwjaarsreceptie op Paleis Het Loo werd druk
bezocht. Honderden NOA-gasten maakten een
Koninklijke tour door het Paleis.
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De volgende leden zijn door rechtstreekse verkiezingen gekozen:

Namens regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Friesland):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw		

De heer R. Jager

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo			

De heer J. van der Werf

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage		

De heer G. Smit

Hoofdsector Natuursteen			

De heer P. Veenstra

Namens regio Midden (Gelderland en Utrecht):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw		

De heer R. Olminkhof

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo			Vacature
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage		

De heer R. Hoogenboom

Hoofdsector Natuursteen			

De heer J. Ariës

Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland):

Hoofdsector Stukadoren & Afbouw		

De heer F.J.T. Vos

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo			

De heer L. Candido

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage		

De heer J. Buijs

Hoofdsector Natuursteen			

De heer A.J. Swaalf

Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw 		

De heer Van Hoogdalem

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo			

De heer M.D. Rijsdijk

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage		

De heer J.M. de Braal

Hoofdsector Natuursteen			

De heer S. Janse
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Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant):
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw		

De heren J.P. Knapen, S.A.M. de Groot en
C.B.J.H. Legierse

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo			

De heer P. Giesberts

Hoofdsector Plafond- & Wandmontage		

Vacature

Hoofdsector Natuursteen			

De heer P. Kleijnen

Tot slot hebben namens de sectorverenigingen zitting in de Ledenraad:
Grootbedrijven					De heer Th. Wouters
OZP						De heer J.J. Spakman
Jong Management				

De heer S.J.C. Kornuyt

TNA						De heer J.J. Maarschalkerweerd
VKL						Mevrouw H. van Oort
Het Neerlandsch Stucgilde			

De heer A.J. van Delden

E

revoorzitter: Op grond van zeer bijzondere verdiensten is de heer J.J.F. van de Kant bij zijn
aftreden als voorzitter in 2016 benoemd tot Erevoorzitter van NOA: Gedurende meer dan 38
jaar was hij voor de vereniging en bedrijfstak actief als bestuurslid en voorzitter van onze
vereniging. Tevens vertegenwoordigde hij NOA en rechtsvoorgangers in vele externe besturen en
instanties en verdient daarom deze bijzondere titel:

J.J.F van de Kant				

Zeist
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E

releden en Leden van Verdienste: Door middel van de onderscheiding Erelid en Lid van
Verdienste worden de mensen die zich binnen onze vereniging op een uitzonderlijke manier
hebben gediend, geëerd. Er traden in het afgelopen jaar geen veranderingen op in het bestand
van Ereleden en Leden van Verdienste. Op 31 december 2017 kende NOA het volgende bestand aan
Ereleden c.q. Leden van Verdienste:
Ereleden
De heer G. Agricola				

Ouderkerk aan den Amstel

De heer F. Cristofoli 				

’s-Gravenhage

De heer B. ter Harmsel				

Raamsdonkveer

De heer E.F. Engel				

Zaandam

De heer L.G. den Nijs				

Heiloo

De heer A. Olthof				

Deventer

De heer E. Ran					‘s-Gravenhage
De heer M.J.G. de Rouw				

’s-Hertogenbosch

De heer E.V. Spadon				

Leiden

Leden van Verdienste
De heer B. Eppinga jr.				

Alkmaar

De heer P.A. Fransen				

Heerenveen

De heer A. Krikke				

Franeker

De heer J.H. Mensen				

Klazienaveen

De heer J.S. Poortvliet				

Oudenhoorn

De heer ing. P.J. de Vries			

Moordrecht

De heer J.A. Verschoor				Rotterdam
De heer ir. J.A.A. van Strijp			

Baarle Hertog, België

De heer P.A. Smeets 				

Meerssen

De heer G.D.A. Grillo				

Huissen
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Lex van den Elsen is de jongste cursist e de opleiding
tot restaurantie stukadoor volgde en nu de jongste
Meesterstukakdoor van het land.

17

A

FNL-NOA: Als gevolg van de samenwerking tussen NOA en AFNL bestaat een stichting
AFNL-NOA waarin nadere afstemming van beleid plaatsvindt. In de samenstelling van onze
afvaardiging trad in 2017 verandering op. De heer J.J.F van de Kant trad terug uit het bestuur
van de stichting AFNL-NOA en werd niet vervangen door een nieuw bestuurslid. Op 31 december
2017 hadden de volgende personen zitting in de stichting AFNL-NOA:
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer E.L.Th. van der Zande
De heer P.B.J.M. Elfrink

T

echnisch Bureau Afbouw: In de afvaardiging van NOA in het bestuur van het Technisch Bureau
Afbouw traden in het verslagjaar geen wijzigingen op. Aan het einde van het verslagjaar 2017
bestond de NOA geleding in het bestuur van het Technisch Bureau Afbouw uit de volgende
personen:
De heer ing. H.J. Ruys MBA			

Bestuurslid

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL		

Bestuurslid

De heer H.D. Nijmeijer				

Bestuurslid

De heer W. Slotboom				Bestuurslid

S

avantis: Onder de verzamelnaam Savantis gaan een aantal stichtingen schuil, te weten Savantis
Vakcentrum, LOF en de Stichting Examen Instelling. Deze stichtingen voeren de zogenaamde
bovenwettelijke taken uit die sociale partners in het belang achten voor de bedrijfstak. In de
loop van het verslagjaar fungeerde de heer J.J.F. van de Kant als werkgeversvoorzitter van alle tot
Savantis behorende rechtspersonen. Op 31 december 2017 hadden de volgende personen zitting in
het bestuur van Savantis Vakcentrum:
De heer J.J.F. van de Kant
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
De heer E.L.Th. van der Zande
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S

tichting LOF (Loopbaan en Ontwikkelingsfonds): De stichting LOF houdt zich, zoals de naam
aangeeft, vooral bezig met arbeidsmarktbeleid en loopbaanontwikkeling. In het verslagjaar
traden er geen mutaties op in de samenstelling van het bestuur, zodat het bestuur op 31
december 2017 uit de volgende personen bestond:
De heer J.J.F. van de Kant
De heer E.L.Th. van der Zande
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL

D

e Vakopleiding/Vakschool Afbouw: De Vakopleiding heeft tot taak om in nauwe samenwerking
met Regionale Opleidingscentra opleidingen te verzorgen voor de bedrijfstak afbouw. In het
verslagjaar trad de heer Den Nijs af als voorzitter. Hij werd vervangen door de heer H.D.
Nijmeijer. Door zijn benoeming als voorzitter trad de heer Nijmeijer af als penningmeester. Deze
functie wordt thans door de heer E.L.Th. van der Zande vervuld. Namens NOA hebben de volgende
personen zitting in het bestuur van De Vakopleiding/Vakschool Afbouw:
De heer H.D. Nijmeijer				

Voorzitter

De heer E.L.Th. van der Zande			

Penningmeester

De heer J.J.F. van de Kant			

Bestuurslid

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof			

Bestuurslid

Vertegenwoordiging NOA CAO-fondsen, APG en
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw

C

AO-fondsen: In de afvaardiging van NOA in de CAO-fondsen trad in het jaar 2017 een enkele
wijziging op. De heer Rohof moest vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur in
het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw aftreden als bestuurslid. Hij werd
vervangen door mevrouw R.A. Schoutsen. Zij was in het verleden actief als adviserend actuaris van
het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw. De volgende mensen hadden op 31 december 2017 zitting
in de volgende besturen:
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw:		

Mevrouw R.A. Schoutsen

O&O-fonds:					

De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL

						De heer ing H.J. Ruys MBA
						De heer H.D. Nijmeijer
						De heer W. Slotboom
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S

tichting SFB: Namens NOA heeft de heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL zitting in dit bestuur.
Bovendien is de heer Rohof ook secretaris van de stichting SFB werkgevers.

R

aad van Arbitrage Bouwnijverheid: De heren ir. J.A.A. van Strijp, ing. P.B.J.M. Elfrink en ing.
P.J. de Vries fungeren als arbiter. In het jaar 2017 is de heer drs. R.B Nijenhuis aangetreden als
arbiter gespecialiseerd op het terrein van natuursteen. Conform de statuten moest de heer Ir.
J.A.A. van Strijp vanwege het bereiken van de maximaal toegestane leeftijd aftreden als arbiter bij
de Raad van Arbitrage.

S

tichting STUC/Afbouwexpo: In het jaar 2017 hadden de volgende personen namens NOA
zitting in het bestuur van de stichting STUC/Afbouwexpo:

De heer J.J.F. van de Kant
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer B. Briels
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL

C

ommissie TIO van Technisch Bureau Afbouw: Op 31 december 2017 hadden de volgende
personen namens NOA zitting in de Commissie Techniek en Innovatieve Ontwikkelingen van
het Technisch Bureau Afbouw:

De heer ir. J.A.A. van Strijp
De heer P.B.J.M. Elfrink
De heer J. Roosma
De heer F.H. Haringsma
De heer M. Zandvliet

C

ollege van Deskundigen Afbouw: In het kader van het KOMO-Afbouw certificaat moeten
zogenaamde Beoordelingsrichtlijnen en Uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld. Het
College van Deskundigen bestaat uit leveranciers, opdrachtgevers en verwerkende bedrijven
vertegenwoordigd door NOA. Het College van Deskundigen stelt uiteindelijk de URL’s en BRL vast.
Namens NOA hadden de volgende personen zitting in het College van Deskundigen Afbouw:
De heer P. Elfrink
De heer ing. H.J. Ruys MBA
De heer R. van Boxtel
De heer K.G.C. Schelling
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Branchebegeleidingscommissie en/of Paritaire Commissie
Arbeidsomstandigheden

N

amens NOA hadden per 31 december 2017 de heren ir. J.A.A. van Strijp, L. Elzinga, H. Boeve
en A. Griemink namens NOA zitting in deze commissie. De heer G. van der Meulen is ook
voor een klein deel van zijn tijd gedetacheerd bij het Technisch Bureau Afbouw om namens
sociale partners werkzaamheden op het gebied van arbeidsomstandigheden voor de bedrijfstak uit
te voeren.

Onze andere vertegenwoordigers

O

nze vereniging kenmerkt zich door een grote hoeveelheid aan werkgroepen, commissies
en andere niet geïnstitutionaliseerde organen. Het misschien niet, of onvoldoende aan bod
komen van instanties of personen, betekent niet dat het werk van deze mensen niet van
belang is.

Frank Rohof, directeur van NOA voor de camera van actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

S

lot: 2017 was voor NOA een jaar
waarin economisch herstel voor de
bedrijfstak op alle fronten merkbaar
was. De vereniging kon zich uitstekend
consolideren in de zeer dynamische
omgeving van de bedrijfstak. 2017 was
uiteindelijk een goed jaar voor onze
vereniging.

Veenendaal, maart 2018
Mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL
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