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Voeg of naad spachtel je met Gyproc.
Voeg gelijk de naad bij het woord en pak die
gratis zak! De actie is geldig t/m 13 juli 2018
en geldt ook voor Gyproc JointFiller 45.
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ANTWERPEN
De “rondjes” van de sector zorgen
al jaren voor positieve ervaringen
voor de leden. Ook dit jaar was het
weer een succes. Met gidsen werd een
zonovergoten wandeling door het
centrum van Antwerpen gemaakt.
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VAN DE VOORZITTER
“Afkortingen en vakjargon
vliegen ons om de oren”
Op Instagram, Twitter en andere social media vliegen de hekjes en afkortingen je
om de oren. Jongeren communiceren tegenwoordig middels aaneengeplakte letters
en cijfers, aangevuld met wat emoticons - want waarom zou je volledig spellen als
het sneller kan? Ook bedenkers van wet- en regelgeving schijnen hip mee te willen
doen, want afgelopen maand stond helemaal in de ban van #AVG…
Iedereen kent inmiddels de afkorting AVG, of de Engelse variant
GDPR. Het is ook wel ﬁjn dat er
voor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming een afkorting
is bedacht, maar of de nieuwe wet
daardoor voor iedereen duidelijker
is geworden, laat staan er werk van
heeft gemaakt, betwijfel ik. Het is
zo’n typisch geval van ‘door de
bomen het bos niet meer zien’, dus
daarom in deze uitgave van
Afbouwzaken voor u de meest
praktische zaken nog even op een
rij!
“Goed verhaal lekker kort”
Overigens weten wij in ons vakgebied ook wel raad met afkortingen:
AK, BRL, Cw-waarden, we kunnen
het hele alfabet door. En wat te denken van alle organisaties waar we
mee te maken hebben? Als ik u
schrijf dat er 'Ontw.' bij
MKB-bestuur is, René
M
Rieborn nieuwe

medewerker is bij TBA,
EIB-rapport door #TK is opgepakt,
USP bijna klaar is met ons onderzoek
en SBR/CUR niet meer zelfstandig
verder kan... Snapt u het dan nog?
Méér NOA
Duidelijkheid is wel zo ﬁjn. Om in
de social media-afkortingen te blijven: ELI5, oftewel explain like i’m 5.
Waar we kunnen, willen we meer
helderheid scheppen. Daarom zal
bijvoorbeeld de naam van STUC
werk en leren binnenkort veranderd
worden in NOA Opleidingsbedrijf
Afbouw, want hoe maken we jongeren enthousiast om plafond- en
wandmonteur te worden als de
naam niet doet vermoeden dat dit
mogelijk is? Door onze naam NOA
zoveel mogelijk terug te laten
komen in al onze uitingen wordt uw
branchevereniging een begrip. NOA
moet uitdragen ‘dat het wel goed
zit’. Net zoals u uw auto wegbrengt
naar een BOVAG-garage, terwijl u

geen idee hebt waar die letters voor
staan, maar er wel vanuit gaat dat u
daarna veilig de weg op kunt.
Vakjargon simpel uitleggen
Hoe vaak gebruikt u eigenlijk afkortingen en vakjargon? Hoe zorgt u er
voor dat uw klant u nog wel snapt?
Als we goed naar onszelf als “vakidioten” kijken, moeten we ons misschien wel eens realiseren dat we er
vanuit gaan dat de basis van ons
werk bij een ieder bekend is, terwijl
dat helemaal niet het geval hoeft te
zijn? We moeten waken voor
bedrijfsblindheid en proberen elke
klant in eenvoudige termen uit te
leggen wat we maken, hoe we dat
doen en welke voor- en nadelen er
van bepaalde producten verwacht
mag worden. Dat voorkomt een
hoop spraakverwarring en mogelijke onenigheid.
Breed inzetten
We moeten laten zien waar we voor

D e k r a ch t v a n T a a l !
Claudia Willems
Manager verenigingszaken
c.willems@noa.nl
4 | NOA

Hendrik spreekt in zijn voorwoord
over het gebruik van afkortingen en
vakjargon. Het gebruik van taal
geeft mensen identiteit en de manier
van communiceren zegt veel over
een persoon. Men onderscheid zich
daar ook mee en het is een belangrijke verkooptool. Je wordt de hele
dag overspoelt met taal en afkortingen en de commuNIETcatie functioneert meestal goed. Zeker, omdat

men veelal, uit automatisme, uitgaat
van zijn eigen kennis en
niet in de gaten heeft dat de andere
persoon misschien wel een heel
ander referentiekader heeft. Zo kun
je met onze ooster- of zuiderburen
soms ook in wat rare situaties belanden door verschillend taalgebruik!
Een Belgische klant vroeg mij tijdens een rondgang in de fabriek

Reageren:
Een vraag, of idee?
Mail
h.ruys@noa.nl
Twitter
@HendrikRuys
LinkedIn
Hendrik Ruys

staan! Onze afbouwsectoren moeten we breed in de kijker spelen,
want we hebben heel veel mensen
nodig die in onze branche willen
komen werken. Daarvoor gaat
Savantis nieuwe “ambassadeurs”
inzetten, die ROC’s bezoeken en al
onze takken van sport onder de
aandacht brengen, stukadoren,
vloerenleggen, wand- en plafondmontage en natuursteenbewerking.
Ook zullen wij in samenwerking
met Knauf het mooie van ons vak
via digitale tv onder de aandacht
van jongeren brengen. En volgend
jaar april staan alle sectoren op één
locatie tijdens dé Afbouwbeurs
2019. Natuurlijk zorgen we ervoor
dat u uw vakbroeders daar goed
kunt vinden, maar we presenteren
ons wel allemaal bij elkaar.
Complete afbouw
Om onze afbouwsector als complete
afbouw te kunnen tonen, zijn we
zoals u weet al een tijdje in gesprek

met Bovatin. Sinds dit jaar verzorgt
ons secretariaat al de administratie
voor de branchevereniging voor
tegelzetters en de samenwerking
verloopt erg prettig. U kunt dit zien
als een soort verloving; eerst goed
aftasten, met de intentie tot trouwen. Iedereen is tot dusver enthousiast. Naar mijn mening zijn we met
de Bovatin heel mooi compleet als
‘totale afbouw organisatie’.
Soms gaat het traag
Dan nog wat anders: eerder heb ik u
toegezegd dat we bij MKB-Nederland meer mkb-geluid willen (laten)
horen. Onze Sharon Gesthuizen is
daar als voorzitter AFNL-NOA druk
mee in de weer. Er zijn wat veranderingen op komst waar ik u binnenkort over hoop te kunnen
informeren. Zoals ik u helaas ook al
vaker heb moeten schrijven, draaien
de wielen in Den Haag nogal traag,
vandaar dat we met het elimineren
van het tweede jaar ziekte en vroe-

Hendrik Ruys
Voorzitter

ger pensioen voor zware beroepen
wel langzaam verder komen, maar
er zeker nog niet zijn.
Nieuw gezicht
Waar we niet op hoefden te wachten, was de komst van Claudia Willems op ons kantoor in Veenendaal.
Om u nog beter en sneller te kunnen bedienen, hebben we Claudia
verwelkomd om de afdeling verenigingszaken te komen versterken. In
deze uitgave wordt ze aan u voorgesteld.

AGENDA

14 JUNI
VKL-café - Spakenburg
waar ik voorheen werkte, “alé
madam wat is hier uw bedgrootte”,
terwijl hij eigenlijk wilde weten
wat de maximale tafelafmeting was
van de grootste pers. Of onze
Duitse baas destijds, die in een
gesprek over rente dacht dat wij
het al over zijn pensioen hadden!
Zo kom je onverwachts vaak in
rare situaties terecht, maar uiteindelijk komt het allemaal goed,

zolang wij maar blijven communiceren!
Ik verheug mij op een nadere kennismaking met de NOA-leden, echter
verwonder u niet over een frons hier
en daar of wat navraag, als er weer
eens een afkorting door de lucht
vliegt, waar ik misschien met een ietwat ander referentiekader een andere
betekenis aan hang.

19 JUNI
Jong management Hoofdsector ABN Natuursteen
- reis Carrara

26 JUNI
Hoofdsector Plafond- &
Wandmontage
- Ledenbijeenkomst
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JONG AFBOUWTALENT

Armand Landman

SHEILA HAFKAMP VAN
HAFKAMP NATUURSTEEN

‘MIJN BROER EN IK
ZIJN HEEL VERSCHILLEND,
MAAR VULLEN ELKAAR GOED AAN’
Samen met haar broer leidt Sheila Hafkamp natuursteenbedrijf Hafkamp uit Olst. Dat ze
al zo jong aan de leiding zou staan was niet de bedoeling, maar ondertussen hoef je haar
weinig meer wijs te maken. Zelfs de Chinese markt heeft ze ondertussen in de vingers.
“Het moeilijkste was de vuurdoop. Dat je opeens samen
met je broer de leiding hebt waardoor de rangorde in
het bedrijf volstrekt anders is. En omdat het ook nog
midden in de crisistijd was, moesten we direct hele lastige keuzes maken. Dat heeft twee jongens die al jarenlang voor Hafkamp werkten hun baan gekost. Dat was
een heftige periode.” Het was namelijk helemaal niet de
bedoeling dat Sheila Hafkamp (33) en haar broer Olaf
al in 2013 gezamenlijk de leiding over het bedrijf zouden krijgen. Maar wegens het plotselinge en onverwachte overlijden van hun vader gebeurde dat toch.
“Olaf werkte al langer in de zaak, ik ondertussen al wel
iedere dag maar als een soort van rechterhand van
papa”, herinnert Sheila zich. “Gewoon lekker werken. Of
ik de zaak ooit zou overnemen en wanneer speelde
eigenlijk nog niet. Ik was met andere dingen bezig. Ik
was in die tijd voor het eerst in verwachting en mijn
man was net begonnen met zijn eigen kozijnenbedrijf.
Het idee was dat mijn broer en ik wat meer verantwoordelijkheden zouden krijgen als papa 60 werd. Wel hadden we al een percentage van de aandelen.” Het lot
besliste dus anders. En inmiddels staan Olaf en Sheila al
weer bijna 5 jaar aan het roer van Hafkamp Natuursteen.
6 | NOA

En het gaat goed. “We zijn allebei heel verschillend en
volgens mij is dat juist goed. Ik ben meer van alles tot in
de puntjes regelen en Olaf is heel creatief, komt met de
ideeën. Ik ben ook iets behoudender. Maar dat vult
elkaar goed aan. Natuurlijk botst het ook wel eens, maar
we respecteren elkaar en elkaars mening. We kunnen
niet zonder elkaar”. De crisis hebben ze bij het bedrijf
uit het Overijsselse Olst ondertussen wel achter zich
gelaten. Sheila: “We zijn dingen natuurlijk anders gaan
doen. Zo hebben we vrij snel de showroom aangepakt.
En ondertussen hebben we ook al de nodige investeringen gedaan. Onder andere in een nieuwe machine voor
de afwerking en een zaag. Ook omdat we Olaf uit de
werkplaats gehaald hebben en verantwoordelijk hebben
gemaakt voor de verkoop.” En de verhouding grafwerk
interieur ging op de schop. ‘Waar we vroeger voor wel
60 procent afhankelijk waren van grafwerk is het nu
ongeveer ﬁfty-ﬁfty”, stelt Sheila. “Je groeit natuurlijk
ook in het vak. We kregen steeds meer eigen contacten.
Ook al omdat veel collega-bedrijven in de crisis gestopt
zijn. Je wordt dan opeens vanuit een hele andere hoek
gevonden.”

Neem bijvoorbeeld de opdracht voor het bouwen van
een Chinese pagode en columbarium op de Chinese
begraafplaats Kranenburg in Zwolle. “We hadden ons
ingeschreven voor de aanbesteding”, vertelt Sheila. “Die
opdracht kregen we gegund en dat heeft weer geleid tot
ﬂink wat nieuwe Chinese klanten. Die weten dat wij
zoiets kunnen. Wat ik daar mooi in vind is dat je een
hele nieuwe cultuur leert. Chinezen plaatsen bijvoorbeeld al grafmonumenten voordat ze zijn overleden. Ik
ben er destijds speciaal voor naar China gevlogen. Lag
op mijn kraambed nog met China te mailen. Dat had ik
nooit kunnen bedenken toen we inschreven op die aanbesteding. Je bouwt een hele speciale band op met zulke
klanten. Dat doe ik veel liever dan 30 stenen in bulk verkopen.”
In de tijd dat ze aan de leiding van Hafkamp staat, heeft
ze een scherpe visie ontwikkeld op de natuursteenbranche. “Ik ben lid van de JOA, de jongerenorganisatie van
Natuursteen. Ik vind dat de branche zich soms te
gemakkelijk laat wegzetten door composietbedrijven.
We moeten veel beter ons best doen om natuursteen
interessant te maken voor klanten.” Ze heeft ook wel

ideeën over hoe dat zou kunnen. “Twee weken geleden
hebben we keukenbedrijf meegenomen naar een
natuursteengroeve in Italië. Dat deden we voor het eerst
hoor. Om onze klanten enthousiast te maken voor het
product natuursteen. Ze de mogelijkheden te laten zien.
In de hoop dat ze daardoor vaker aan ons denken. Uiteindelijk wil je dat mensen daar een keuken bestellen,
maar dat wij het blad leveren. Vandaar dat we ook praten met binnenhuisarchitecten en andere interieur
bedrijven uit de buurt. En dan vragen ‘wat willen jullie?’
en ‘hoe kunnen wij je daarbij helpen?’.
Na het eerste kind volgden er in de afgelopen tijd nog
twee. En ook het bedrijf van Sheila’s echtgenoot draait
goed. “Dat is soms pittig ja” zegt ze. “Maar je moet er
gewoon mee handelen. We hebben het aardig op de rit.
Met twee ondernemers onder één dak gaat het natuurlijk vaak over werk maar dat vinden we beiden leuk. We
maken allebei heel bewust tijd voor ons gezin.” Doel is
het bedrijf waar haar vader zoveel voor deed op een
goede manier voortzetten. “En als onze moeder soms
zegt dat papa trots op ons geweest zou zijn, dan geeft
dat een bijzonder ﬁjn gevoel.”

Oeps, foutje!
Vorige uitgave is de foto van Wim Laagland van Mix
Master International abusievelijk geplaatst bij de informatie over de volautomatische mobiele installaties van
Bremat. Mix Master International richt zich voornamelijk op service, reparaties en onderhoud aan vooral

(mobiele) mortelmenginstallaties en de verkoop van volautomatische mobiele installaties van Overmat.
Tijdens de Vloerendag stonden er zoveel specialisten op
het buitenterrein, dat de foto’s per ongeluk zijn verwisseld.
Onze excuses!
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ALLE ZEILEN BIJZETTEN!
NOA Ledenvergadering en regatta vanuit de Botterwerf
Op uitnodiging van NOA Afdeling ’t Gooi kwamen we zaterdag 2 juni bijeen
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De Botterwerf in Huizen,
die het hele jaar door wordt gebruikt om authentieke houten boten te restaureren en onderhouden, was speciaal voor NOA ontruimd en in vergadersetting gebracht.

“Vroeger waren er zo’n 3000 geregistreerde botterschippers, die prachtig traditioneel werk verrichtten”, opende
NOA-voorzitter Hendrik Ruys de Algemene Ledenvergadering. “Voelen we ons daarom meteen zo thuis in
deze botterwerf? Alle gereedschappen hier in deze werf
laten zien dat er veel overlap zit in het ambachtelijke
werk van de schippers met onze werkzaamheden. Hoewel… er verandert natuurlijk veel. Heel veel botterschippers hebben het schip verlaten, maar ook veel
vakmensen zijn uit onze branches gestroomd. Op ons
secretariaat in Veenendaal kwam jarenlang de vraag
binnen ‘hoe kom ik van mijn personeel af?’, maar die is
nu veranderd in ‘hoe kom ik aan nieuw personeel?’.
Middels ambassadeurs van Savantis, die scholen gaan
bezoeken en ook het online programma StucMasters
hopen we komende tijd meer aandacht te genereren
voor onze mooie beroepen en nieuwe aanwas op de
opleidingen te krijgen.”
“Opleiden is heel erg belangrijk, maar we moeten ook
samen zorgdragen voor een goede promotie van ons
vak”, vervolgde voorzitter Ruys. “Ik zeg vaker dat we het
samen moeten doen, dus dat kan voor u geen nieuws
meer zijn. Met elkaar, maar ook samen met producenten en leveranciers. Daarom komt er in 2019 ook een
gezamenlijke Afbouwbeurs, waar alle bloedgroepen vertegenwoordigd moeten zijn. En zo zijn we nu ook met
onderzoeksbureau USP bezig om voor u te kijken waar
u voor uw opdrachtgevers de komende jaren op moet
focussen. Een groeiende markt met tevreden klanten
levert immers ook weer goede promotie op. We moeten
dan wel zorgen dat we mee kúnnen groeien!”
Nadat Hendrik Ruys de ere-voorzitter en aanwezige
8 | NOA

Ereleden en Leden van Verdienste in het bijzonder een
hartelijk welkom had gegeten en Cees Wormsbecher en
Ronald Spakman alvast had bedankt voor de hulp bij de
organisatie van deze ALV mét bijzonder programma
verklaarde hij de vergadering ofﬁcieel voor geopend.
Ofﬁciële verslagen
De notulen van de vorige ledenvergadering werden zonder op- of aanmerkingen aangenomen en ook het Jaarverslag van de Secretaris kreeg op geen enkele pagina
een vraag uit de zaal. Hilco Nijmeijer, penningmeester
van NOA, kreeg na zijn toelichting op het ﬁnancieel
Jaarverslag nog wel wat vragen, maar zijn tekst en uitleg
waren voor de leden helder om het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde ﬁnancieel beleid. Dit nadat
Johannes van der Honing namens de kascontrolecommissie had gemeld dat het er in de boeken keurig uitzag.
(Her)Verkiezingen
Hoofdbestuursleden Peter Elfrink en Hilco Nijmeijer
kregen vervolgens applaus, omdat zij door de vergadering werden herkozen als bestuurder. Jaarlijks is de verkiezing van de kascontrolecommissie voor enkele leden
een gevalletje “er is geen ontkomen meer aan”. Simon
van Laerhoven werd als reserve lid nu automatisch kascontrole lid voor volgend jaar en Jeroen Ruitenbeek en
Aad Swaalf werden spontaan genoemd als kandidaten.
Nadat Aad was overtuigd dat hem dat maar een halve
dag per jaar kost en dat hij komend jaar mag wennen als
reserve lid, was met instemming van de vergadering ook
de kascontrolecommissie weer gevormd.

Fotoverslag
Op onze Pinterest pagina vindt u meer
dan 100 foto’s van de dag: de vergadering,
het museumbezoek, de zeilwedstrijd en
afsluitende BBQ zijn allemaal vastgelegd.
Via de homepage van NOA.nl klikt u
onderaan via het rode Pinterest icoon snel
door naar het fotoverslag.

NOA-Bovatin
Conform de agenda gaf de voorzitter een korte stand
van zaken met betrekking tot de samenwerking met
Bovatin. “We hebben op bestuurlijk niveau regelmatig
overleg en sinds begin dit jaar verzorgt ons secretariaat
de administratie“, vertelde Hendrik Ruys. “Dat loopt
allemaal prima, we passen goed bij elkaar. Daarom is de
intentie uitgesproken om met elkaar de afbouwsector
compleet te maken door de tegelzetters als hoofdsector
toe te voegen. Voordat dit zover is, moet er bij beide
partijen echter nog wel wat werk worden verzet en zullen ook alle leden geraadpleegd worden.” De vergadering sprak daarop wel de zorg uit dat huidige leden zich
moeten kunnen blijven herkennen in hun club. We
moeten niet TE groot willen worden. Dat was niet ten
nadele van de tegelzetters bedoeld, want daarover was
iedereen het wel eens dat ze ‘er bij horen’.
Ledenraad
“Tweede helft van het jaar zal de procedure worden
opgestart voor de verkiezing van de Ledenraad”, meldde
algemeen secretaris Frank Rohof. Elke vier jaar worden
de afgevaardigden namens afdelingen, regio’s en sectorverenigingen opnieuw gekozen. De vergadering had
geen opmerkingen over de beschreven procedure en het
verkiezingsreglement, zodat leden voor het einde van
het jaar op deze wijze kunnen worden verkozen.

schap steeds verder af zie glijden!” meldde Jaap passievol. “Dat zeg ik niet als meester stukadoor, maar als
oude rot in het vak, die zich nog steeds graag wil inzetten voor jongeren die ons prachtige vak willen leren.“
Hij las vurig zijn op papier gezette betoog voor. De vergadering stelde voor om zijn hartstochtelijke verhaal bij
politici en Savantis onder de aandacht te brengen. Bij
velen leeft dat de trots in het vak terug moet komen en
dat dit belangrijker is dan dat een leerling een offerte in
het Engels kan schrijven.
Regatta
Na een stevige discussie over de voors en tegens van het
onderwijsstelsel en de mogelijkheden om gezamenlijk
op te trekken, besloot de voorzitter de vergadering te
sluiten. Iedereen kon zich klaarmaken voor de regatta:
in 11 botters werd onder deskundige begeleiding van
schippers een parcours op het Gooimeer afgelegd. De
armen werden uit de mouwen gestoken om het zwaard
op te trekken, de fok aan te spannen, de hals los te
gooien en overstag te gaan. Met dank aan Moru Schuurservices, Wuthrich, Knauf, TBA en Weber Beamix voor
de sponsoring was dit een ouderwets gezellig evenement
waar nog lang over na zal worden gepraat!

Passie voor opleiden
Daarna kreeg Jaap Poortvliet het woord, die dit had
aangevraagd om aandacht te vragen voor de opleidingen in de sector. “Het moest een kek jaar gaan worden,
maar het doet me pijn dat ik het niveau van vakmanAFBOUWZAKEN | 9

Claudia Willems / c.willems@noa.nl
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BRUIL IN EDE
Donderdag 3 mei jl. kwamen de kalkzandsteenlijmbedrijven (VKL) bijeen bij Bruil in Ede.
Bruil behoort tot een familiebedrijf met circa 13 filialen en is onder andere leverancier
van kalkzandsteenlijmen, hoogwaardige stofarme mortels en (mini) silo’s.

Na wat huishoudelijke mededelingen, gaf BIA Beton een
presentatie over “symmetrisch lijmen” en het belang van
het aﬂeveren van een goede kwaliteit, bijvoorbeeld bij
dilatatievoegen. Vervolgens werd kort gesproken over
een aantal actuele ontwikkelingen in de markt, zoals het
steeds belangrijker worden van de snelheid van informatie-uitwisseling en op welke manier VKL-bedrijven
mogelijk meer nieuwe medewerkers kunnen bereiken.
Als laatste werd er vooruitgeblikt op twee belangrijke
beurzen in 2019, zijnde de bouwbeurs en de NOA
Afbouwbeurs.
Mini silo’s
Bruil nam vervolgens het stokje over van BIA Beton met
een bedrijfspresentatie en de mogelijkheid van het verwerken van kalkzandsteenlijmen in mini silo’s. Volgens
Bruil geeft dit het voordeel dat je stofarm kunt werken
en daarnaast meer lijm tegelijkertijd kunt aanmaken
dan dat je met zakken werkt.
Voordelen mini silo
• Je hebt een logistiek voordeel op de bouwplaats;
• Je hoeft niet meer te sjouwen met zakken;
• Je hebt geen afval meer.
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Rondleiding fabriek
Deze inspirerende middag werd afgesloten met een
rondleiding door de fabriek en een demonstratie bij een
mini silo waar op dat moment lijm werd gedraaid. Na
aﬂoop was er een smakelijk netwerkbuffet.

EEN GEWAARSCHUWD MENS

BABBELTRUC… ZO TRAP JE ERIN!
Stel je het volgende voor. Je bent aan het werk en er komt een man met
gereedschappen in de auto bij je op kantoor langs. Het is een nette, keurige
jongeman met een vertegenwoordigersuiterlijk. Hij vertelt onder meer een
online webshop te hebben met eerste klas gereedschap. Alleen de beste
merken en hij komt jou dat laten zien. Desgewenst kun je de gereedschappen
gelijk kopen. Je eerste reactie is een beetje afwachtend, argwanend, maar
deze man neemt je mee in het verhaal.
Hij verkoopt alleen het beste van het beste
en laat je op zijn webshop zijn producten
zien. Ook vergelijkbare sites laat hij zien,
waarop dezelfde bekende merken verkocht
worden. Een paar merken herken je wel en
het merk van de gereedschapswagen vol
gereedschap herken je als een zeer goed
bekend staand merk. Er worden beloftes
gedaan over garantie en gratis retourneren
als het gereedschap niet goed is. Je krijgt
een factuur en hoeft pas na zeven dagen te
betalen. Je besluit de gereedschapswagen af
te nemen.
Wat heb ik gedaan?
Dan vertrekt de jonge man en bedenk
je eigenlijk direct: “Wat heb ik nou net
gedaan?” Een korte zoekactie op het
internet leert dat je niet het bekende goede
merk hebt gekocht, maar een merk dat er
qua naam heel erg op lijkt. De websites die
je getoond zijn, lijken achteraf allemaal
wel verdacht veel op elkaar. Je realiseert
je dat je deze aankoop nooit had willen

doen. En dus bel je om te zeggen dat de
vertegenwoordiger de spullen moet komen
ophalen. Maar dat is hij niet van plan. Hij
houdt je aan de koop en sterker nog, hij
neemt direct een advocaat in de arm.
Babbelaars
Het NOA-lid dat dit overkwam, kan
zichzelf natuurlijk wel voor de kop
slaan. Zo makkelijk word je dus door
babbelaars om de tuin geleid. En, daar
waar consumenten heel veel bescherming
krijgen van de wetgever, is dat er niet voor
ondernemers. Samen met het NOA-lid
besluiten we om de koop te vernietigen
op grond van dwaling. Dit betekent dat
als het NOA-lid had geweten dat het merk
dat hij gekocht had niet het topmerk was,
hij de koop niet zou hebben gesloten. Zo
eenvoudig als ik het nu zeg, ligt het alleen
niet. Het is maar de vraag of de rechter dit
argument zal honoreren. Want, de andere
partij zegt dat hij duidelijk de naam heeft
genoemd van het verkochte merk, dat die

naam ook op de factuur staat en hij dus
geen onjuiste informatie heeft gegeven.
Sterker nog, het verkochte merk zou ook
gewoon heel goed zijn. Er is niets stuk, dus
het NOA-lid moet gewoon aan de koop
worden gehouden.
Stinkend zaakje…
En hoe je ook aan kunt voelen dat het
zaakje stinkt, we moeten dat nog maar wel
zien te bewijzen. Het is en blijft zijn woord
tegen dat van het NOA-lid. Beter dus om
niet op dergelijke aanbiedingen in te gaan
en geen impulsieve aankopen te doen. Bij
twijfel, bel ons of de juridische dienst van
NOA!

Ingeborg van Leusden
Van Gorcom advocaten
T 0318-500001
E leusden@vangorcomadvocaten.nl
W www.vangorcomadvocaten.nl
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GERDA

27 JAAR LANG ALLE
OCHTENDEN DE
VERTROUWDE
TELEFOONSTEM
VAN NOA

VAN ASSELT
Woensdag 30 mei nam neemt telefoniste en receptioniste Gerda van Asselt voor de laatste
keer plaats op haar vertrouwde plek achter de NOA-balie. Als ‘her-intredende moeder’ was
het na bijna 27 jaar toch tijd geworden voor haar pensioen. “Nu lekker veel op reis met de
caravan om door heel Europa te fietsen en wandelen”, meldde immer actieve Gerda.
Eigenlijk wilde Gerda helemaal niet dat er over haar
vertrek geschreven werd. “Al die poespas. En dan moet
er zeker ook nog een foto bij. Is het echt nodig?” Overtuigend gebracht dat het leuk was en dat alle leden toch
graag willen weten dat ze ein-de-lijk weggaat, zag Gerda
er het nut van in en had ze daarna netjes op een papiertje voorbereid wat er dan toch minimaal in haar verhaal
moest staan. Iedereen die onze trouwe kracht kent (en
dat zijn er veel!) zal beamen: dit is Gerda ten voeten uit.
Hoe ben je ooit bij de vereniging begonnen?
“Op 1 januari 1991 ben ik via het uitzendbureau voor
NAVAS gaan werken. Alle ochtenden ging ik de telefoon
opnemen en moest ik het meldingskantoor regelen. Dat
was er in die tijd om de concurrentie in goede banen te
leiden. We waren met een heel klein clubje: Berend Jager
als secretaris, grote en kleine Hans, Anneke in de kantine
en ik zei de gek. Na een half jaartje kreeg ik een vast contract. In mijn overeenkomst stond dat ik allerhande
werkzaamheden moest verrichten. Dus het ene moment
hielp ik bij vergaderstukken en teksten voor het vakblad,
het andere moment gaf ik de planten water. We hielpen
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elkaar om handig te worden met de computer, want die
was toen net in opmars. Ik heb in de loop der jaren met
heel wat verschillende databases en programma’s
gewerkt, om het ledenbestand netjes op orde te houden.”
Je hebt in 27 jaar veel zien veranderen?
“Zeker! Van een bescheiden, familiair clubje heb ik de
vereniging uit zien groeien tot een professionele, meer
zakelijke organisatie. NEVAP kwam er op den duur bij,
toen VTV, vervolgens werden we NOA en weer later verhuisden we van de Klovenier naar de Nieuweweg omdat
we meer vergaderruimtes nodig hadden, alle nieuwe
collega’s ook een ﬁjn kantoor wilden en de praktijkruimte echt te klein was geworden. Het ledental groeide
en groeide, maar ik ben wel blij dat ik aan de telefoon
met veel ondernemers het persoonlijke contact kon
behouden. In de afgelopen decennia is er natuurlijk heel
veel technologie bij gekomen. Hadden we eerst een
printer, nu zijn er meerdere geavanceerde kopieermachines (noot van de redactie: alleen daarom al gaan we
Gerda missen… ze is bijna een volleerd storingsmonteur!)
en hadden we vroeger een heus postzegelboek, nu jassen

we de brieven snel door de frankeermachine. Het
meeste gaat de laatste jaren digitaal. Hoewel, vergadermapjes maken we nog steeds meestal zelf. Hoeveel gaatjes zou ik geprikt hebben om boekjes in te binden voor
alle ledenvergaderingen: minimaal twee vergaderingen
per jaar, variërend voor 700 vroeger tot 1800 bedrijven
nu, keer 26 jaar is uhh, laat maar. Dat moeten we niet
willen uitrekenen!”

nen drinken. We hebben het dan over werk, maar ook
leuke weekendverhalen passeren de revue en je hoort
nog eens wat over de vrouw van de ene collega en de kat
of papegaai van de ander. Tjonge, we hebben echt wel
veel lol gehad. Bij cursussen en vergaderingen schuiven
leden en relaties voor een bakkie gewoon aan, als een
grote familie. Die zullen soms wel eens gedacht hebben:
wat een zooitje, maar wel gezellig!”

Wat vond je het leukste aan je werk?
“Geen dag is hetzelfde geweest. Je weet nooit welke vragen je aan de telefoon krijgt. En in een duo-baan, vroeger met Tineke Velders en ook alweer jaren met Dicky
van Ommeren, moet je al het werk toch samen zien te
redden terwijl je elkaar op korte overdrachtsmomenten
na niet veel ziet. Werken bij NOA geeft ook regelmatig
verrassingen. Door de jaren heen heb ik heel wat stagiaires uitgelegd wat je allemaal moet doen als receptioniste/telefoniste. Ze vonden het meestal hectisch hihi.
Oh wacht, ik wil natuurlijk ook nog even de reis naar
Marbella noemen in 1998 en de vele congressen. Ik hou
wel van reisjes! En door het NAVAS Tennistoernooi, dat
in mijn eerste jaren een grote hit was bij leden en door
honderden werd bezocht, ben ik zelfs op tennisles
gegaan.
De vroege kofﬁe zal ik wel gaan missen, als ik gestopt
ben. Veel collega’s komen een kwartiertje eerder naar
het werk, om alvast op te starten en wat te doen, zodat
we om half negen even een kopje kofﬁe met elkaar kun-

En nu?
“Mijn man Gert is al met pensioen, dus die staat in de
startblokken om een paar maanden op reis te gaan. Ik
weet niet of ik meteen zo lang achter elkaar weg wil,
maar we koppelen de caravan achter de auto en dan
zien we wel. Lekker door Europa trekken, om overal te
ﬁetsen, wandelen en bergbeklimmen. Naar de andere
kant van de wereld vliegen, trekt me niet: gatver, daar
zitten kakkerlakken en andere vieze beesten. Laat ons
maar ‘in de buurt’ onze gang gaan, zolang de zon maar
schijnt. Anders pakken we ons boeltje in en rijden we
tot de zon komt. Ik moet er nog wel aan wennen dat ik
zo meteen altijd vakantie heb!”
Ik hoop voor NOA dat de huidige economie voorlopig
mag blijven en dat veel leden de weg naar ons Afbouwcentrum weten te vinden. We hebben een prachtige
praktijkruimte, die van mij nog veel vaker gebruikt zou
mogen worden. Dat geeft lekker veel reuring in het
pand!”

Biennale INTERIEUR 2018
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Gert van der Meulen / g.vandermeulen@noa.nl

In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig
geïnformeerd over de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op
25 mei 2018 is ingegaan. Velen van u hebben vervolgens
contact gezocht met het secretariaat met vragen over de
toepassing van AVG in de praktijk.

AVG IN DE PRAKTIJK
Het ging daarbij vooral om zaken over wat u nu wel en
niet moet regelen met betrekking tot de gegevensuitwisseling van personeel op de bouwplaats. Maar ook hoe
kom ik aan een privacyverklaring op mijn website en
wat moet ik regelen met mijn salarisbureau e.d. Veel van
deze informatie en voorbeelden staan weliswaar op
onze website, maar toch blijken er nog steeds de nodige
vragen te leven. Dat is op zich niet zo vreemd. Elk
bedrijf het zo zijn eigen kenmerken waardoor soms net
weer andere maatregelen moeten worden getroffen. In
het kort zetten we, op basis van al die vragen, een aantal
veel voorkomende zaken uiteen.
Website en privacyverklaring
De meeste bedrijven hebben een website waarop klanten (zowel particulier als zakelijk) middels een formulier en/of e-mail informatie en/of een offerte kunnen
opvragen. Daarbij worden via het formulier en de website persoonsgegevens gevraagd, zodat u bijvoorbeeld,
de offerte en/of informatie naar het juiste adres kunt
sturen. U bent verplicht degene die iets bij u aanvraagt
te informeren over het feit dat zijn/haar persoonsgegevens in uw administratie op worden opgenomen, con14 | NOA

form het privacybeleid/protocol van de onderneming
en dat hij door het aanvragen en/of via het aankruisen
van het hokje voor akkoord, tevens aangeeft hiermee in
te stemmen. Voor zover u nog niet over een privacyverklaring beschikt, kunt u deze op eenvoudige wijze zelf
en afgestemd op uw bedrijf, genereren via deze site:
https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/. Een algemeen voorbeeld kunt u eventueel ook downloaden via
de website van NOA: www.noa.nl/avg.
SSL-certiﬁcaat
Met betrekking tot uw website dient u nog te regelen
dat deze voorzien is van een SSL-certificaat. SSL staat
letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er
een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en
een internet browser waardoor de gegevens beveiligd
worden. SSL certificaten maken gebruik van het httpsprotocol van de browser wat de beveiligde verbinding
tot stand brengt. Hiervoor kunt u het beste contact
opnemen met uw websitebeheerder of internetprovider.
Administratie
Als bedrijf houdt u een (loon)administratie en boek-

houding bij. Daarbij verstrekt u persoonsgegevens aan
uw salarisadministrateur, accountant en gebruikt u
mogelijk ook speciale software voor projectadministraties e.d. In die gevallen is het belangrijk dat u met deze
bedrijven een bewerkersovereenkomst sluit waarbij duidelijk is wat de rol van deze bedrijven is en welke gegevens zij verwerken en op welke wijze zij daar AVG-proof
mee omgaan. Een voorbeeld van een dergelijke verklaring vindt u op www.noa.nl/avg. In veel gevallen hebben deze bedrijven al contact opgenomen met hun
klanten om dit te regelen. Mocht dat niet het geval zijn,
adviseren wij u hierover contact met hen op te nemen.
De opdrachtgever
Op de bouwplaats of locatie waar het werk moet worden uitgevoerd, gaat het echter dagelijks over het verstrekken (of juist niet) van persoonsgegevens. Voor u als
bedrijf geldt dit vaak in de positie van onderaannemer
richting de aannemer, maar ook zeker vanuit de positie
van opdrachtgever richting onderaannemers (bijv. ZZPers). Voor het doorgeven van deze gegevens aan
opdrachtgevers blijft gelden dat daarvoor een wettelijke
grondslag nodig is. Met betrekking tot AVG kan dit in
de meeste gevallen gedaan worden door in de algemene
voorwaarden (kunnen ook de inkoopvoorwaarden van
de opdrachtgever zijn) een aantal modelbepalingen op
te nemen, waarmee dit geregeld is. Voorbeelden van
deze bepalingen vindt u op www.noa.nl/avg. De algemene voorwaarden voor het zakelijk verkeer van NOA,
waar u als lid kosteloos gebruik van kunt maken (en wat
ook veel gebeurd), zijn inmiddels aangepast. U kunt de
voorwaarden downloaden van onze site en krijgt ze nog
toegestuurd.
Pasjessysteem
In toenemende mate wordt door (hoofd)aannemers
gebruik gemaakt van een “pasjessysteem” om medewerkers van onderaannemers toegang te verschaffen via een
digitaal toelatingssysteem waarbij u als onderaannemer
allerlei gegevens van werknemers e.d. in een systeem
moet invoeren. Op zich kan dit wel, maar dan zult u
toch een bewerkersovereenkomst moeten sluiten met de
opdrachtgever/aannemer om zo te borgen dat deze de
gegevens op een juiste manier verwerkt en alleen
gebruikt voor het doel waarvoor ze nodig zijn. Een
voorbeeld van een dergelijke bewerkersovereenkomst
vindt u op www.noa.nl/avg. In de situatie dat er sprake
is van de zogenaamde gezamenlijke verantwoordelijkheid dient u dit ook vast te leggen. Ook hiervan vindt u
voorbeelden op onze website.
Nog niets gedaan?
Mocht u nog helemaal geen stappen hebben ondernomen met betrekking tot AVG, dan is het nu wel de
hoogste tijd om dit te doen. Hoewel er reeds is aangegeven dat niet meteen de focus op het midden- en kleinbedrijf zal liggen bij de handhaving, zit u niet te
wachten op torenhoge boetes als dit onverhoopt toch
het geval is. Om aan de AVG te voldoen moet u de
nodige stappen zetten om er verzekerd van te zijn dat u
het goed doet. Lang nog niet alles is duidelijk en het zal
ook nog wel enige tijd duren voordat dit helemaal duidelijk wordt. Tot die tijd moet u in ieder geval laten zien
dat u er al het nodige aan gedaan heeft. Met de boven-

staande onderdelen heeft u al een heel groot stuk van
het werk gedaan en kunt u met vertrouwen een eventuele controle tegemoet zien.
Zoals hierboven aangegeven is er op zich niets veranderd als het gaat om het verstrekken van de gegevens
zelf van bijvoorbeeld uw werknemers. Het afgeven van
kopieën van paspoorten e.d. is nog steeds niet toegestaan. Ook het doorgeven van allerlei gegevens van
ZZP-ers is nog steeds niet aan de orde. Wel moet u vastleggen hoe u en de verwerker en/of opdrachtgevers
omgaan met de gegevens en dit conform de wet zal
moeten zijn.
We kunnen ons heel goed voorstellen dat u ondanks alle
informatie toch nog de nodige vragen heeft. Schroom
niet om contact met het secretariaat op te nemen als dat
het geval is.

TIP
Op www.noa.nl/avg vindt u
diverse voorbeelden om te
downloaden voor de AVG

| SCHÖNOX new H - egaliseermiddelen

| Een nieuw tijdperk in
vloertechniek begint nu! |

| w w w.schoenox.nl |
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Armand Landman

Het oude V&D-pand werd grondig verbouwd om plaats te bieden aan verschillende winkelketens en bezoekers het dakterras op te
lokken (Impressie Urban Interest). Er ontstond alleen ﬂinke lekkage…

GIPSPLATEN HOUDEN ZICH
PRIMA NA LEKKAGE
Lekkage in een pas verbouwd winkelpand. Het leidt tot scheuren en vlekken in het
spiksplinternieuwe gipskartonplaten plafond. Een schilderbeurt is sowieso nodig, maar
kunnen de platen wel blijven zitten? Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) geeft advies.
Het kolossale pand van de voormalige V&D in Amsterdam Noord heeft jarenlang leeg gestaan na het faillissement van de warenhuisketen. De eigenaar, een
vastgoedinvesteerder, wist zelfs na een lange zoektocht
geen enkel ander warenhuis te interesseren voor het
enorme gebouw. Uiteindelijk is het gevaarte in zijn
geheel verkocht aan een ander vastgoedbedrijf. Die
besloot het uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw stammende pand grondig te verbouwen.
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Totale verbouwing
De hele gevel van het gebouw is vernieuwd, het is nog
een stukje uitgebreid en er is op het dak deels een verdieping bijgebouwd waar een sportcentrum gevestigd is.
Deze etage biedt tegelijkertijd ruimte voor een terras en
een groen dak. Bij de opbouw is gebruik gemaakt van
een ander soort gevelmateriaal om een duidelijk onderscheid te maken tussen de sport- en winkelfunctie. Verder werd de ingang van het gebouw verplaatst en
kwamen er nieuwe trappartijen voor de bovenste ver-

Scheuren zichtbaar in plafond.

Geen bijzonderheden aan
ophangconstructie zichtbaar.

diepingen. In de achterkant van het gebouw, ooit een
dichte gevel, kwamen forse raampartijen. In oktober
2017 opende het nieuwe multifunctionele gebouw zijn
deuren.
Flinke lekkage
In februari van dit jaar werd Hermen de Hek, senior
technisch adviseur bij TBA in Amsterdam Noord uitgenodigd. In de entreehal van het spiksplinternieuwe winkelpand waren op twee etages de gipskartonplaten
plafonds erg nat geweest door een flinke lekkage. De
lekkage was snel verholpen en ook de plafonds waren al
snel weer droog. Maar de plafonds moesten wel worden
hersteld. De gebouweigenaar wilde van De Hek weten of
de gipsplaten plafonds konden blijven zitten, of dat
delen vervangen moesten worden.
Eenmaal binnen ziet De Hek direct wat er aan de hand
is. “In de entreehal was op de begane grond en op de
eerste verdieping een gipskartonplaten plafond aangebracht. Op enkele delen van beide plafonds waren de
gipsplaten behoorlijk nat geworden. Toen ik kwam kijken waren ze weliswaar weer droog, maar ik kon ook
duidelijk scheuren zien ter plaatse van de naden van de
gipsplaten. Een klein stuk gipsplaat was al vervangen
omdat die daadwerkelijk kapot was.”
Nadere inspectie
De Hek besluit tot een nadere inspectie via de openingen van de lichtspotjes en een aanwezig luik. “Aan de
bovenkant van de plafonds kon ik geen bijzonderheden
aan de gipsplaten ontdekken. Alles was droog en ook de

ophangconstructie was in orde en niet verroest.” Door
in de gipsplaten te prikken constateerde De Hek dat de
platen weer volledig hard en stabiel waren. En ook aan
de zichtzijde van de plafonds waren geen vervormingen
zichtbaar. De Hek: “De gipsplaten zijn normaal vlak
gebleven.” De technisch adviseur van TBA concludeert
dat de gipsplaten voldoende de gelegenheid hebben
gehad om te drogen en dat ze daarbij vormvast gebleven
zijn en volledig hard en stabiel. “Er waren geen gipsplaten door de schroeven gezakt en er waren ook geen vervormingen van de gipsplaten aanwezig. De platen
konden dus prima blijven zitten. De scheuren kunnen
worden hersteld en het plafond kan opnieuw worden
geschilderd.”
Advies voor herstel
De Hek geeft daarbij wel een advies over hoe de herstelwerkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden.
“De voegafwerking moet eerst volledig worden verwijderd, inclusief de wapeningsband. Daarna moet de
ondergrond vrij gemaakt worden van losse voegresten.
Met een primer moeten de stofdeeltjes vastgezet worden
en wordt zuiging door de ondergrond beperkt. De gipsplatenvoeg kan dan gevuld worden met een vezelversterkte voegenvuller.” De Hek raadt een voegenvuller
van Knauf Uniflott, Gyproc Vario of Semin CE 86 aan.
“In de nog natte voegenvuller moet een papieren wapeningsband aangebracht worden. Daarna kan de voeg
worden dicht gestreken.” Na volledige droging kan de
voeg worden gefinisht. Om na nog een keer drogen
geschuurd en geschilderd te worden.
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“HET IS NIET ONS GELD.
HET IS VAN DE DEELNEMERS”
Armand Landman

Mieke van Veldhuizen (namens werknemers) en Regina Schoutsen (namens NOA) bestuursleden bij bpfBOUW.

Werkgevers en werknemers staan regelmatig tegenover elkaar. Binnen het bestuur
van pensioenfonds bpfBOUW is dat juist niet zo. Daar trekken ze gezamenlijk op met
maar één doel: een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers. Twee dames
passen binnen het bestuur op het appeltje voor de dorst van de bouw: Regina Schoutsen
namens NOA en Mieke van Veldhuizen namens werknemers. Hoe gaat dat in zijn werk?

Tijdens cao-onderhandelingen zitten
werkgevers en werknemers vaak tegenover
elkaar. Werkt zoiets door binnen het bestuur
van bpfBOUW?
VAN VELDHUIZEN: “Daar merk je niet veel van. Er is binnen het bestuur altijd al goed gekeken naar waar we
voor zitten. Namelijk voor een zo goed mogelijk pensioen voor álle deelnemers. Werknemers omdat ze meebetalen, werkgevers omdat ze ﬂink bijdragen en
pensioengerechtigden omdat onze beslissingen hen
direct raken. BpfBOUW kan zijn belangrijkste functie
veel beter vervullen als de dragende organisaties daar
een belangrijke rol in vervullen.”
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SCHOUTSEN: “Daar komt bij dat het onderscheid tussen
waarover bpfBOUW gaat en waarover de cao-partijen
gaan veel nadrukkelijker is vastgesteld. De cao-partijen
verstrekken ons - bpfBOUW - een opdracht. Die aanvaarden wij en moeten wij vervolgens zo goed mogelijk
uitvoeren. We zitten dus veel meer in een klant-leveranciersverhouding. Vandaar dat we het ook nooit over de
regelingen hebben in het bestuur, maar over of we de
gestelde opdracht evenwichtig kunnen uitvoeren. Dat is
tegenwoordig heel belangrijk: het evenwichtig afwegen
van de verschillende belangen.
VAN VELDHUIZEN: “Dat wil dus zeggen dat we pensioen-

BpfBOUW
Eind december 2017 was de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 115,2%. De
dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen
de bezittingen van het fonds en de huidige
verplichtingen (hoeveel het fonds nu en in de
toekomst aan pensioenen moet betalen). Hoe
hoger de dekkingsgraad, hoe beter bpfBOUW
er ﬁnancieel voor staat. Over 2017 behaalde
bpfBOUW een beleggingsrendement van 6,4%
en steeg het belegd vermogen met 3,03 miljard
euro. BpfBOUW haalde in 2017 een rendement
op de vastgoedportefeuille van 9,9%. In december maakte bpfBOUW al bekend dat het fonds
de pensioenen van gepensioneerden en (gewezen) deelnemers per 1 januari 2018 verhoogde
met 0,59%. De hoogte van de pensioenpremie
die werkgevers en werknemers periodiek betalen
blijft ook in 2018 gelijk aan die in voorafgaande
jaren, namelijk 20,2%. Dit is een gevolg van de
afspraak die sociale partners gemaakt hebben
om de premie tot en met 2019 op dit percentage
te maximeren.

gerechtigden niet kunnen bevoordelen ten opzichte van
de actieve deelnemers of andersom. Dat moeten we
continu afwegen.”
SCHOUTSEN: “We zien bijvoorbeeld dat UTA-personeel
gemiddeld langer leeft dan werknemers met een zwaar
beroep. Toch betalen ze allemaal dezelfde premie. Is dat
wel evenwichtig? Daar moeten wij een oordeel over
geven. Arbeidsongeschiktheid zit ook in de doorsneepremie verrekend en dat compenseert het voorgaande
wellicht. Maar het is aan ons om aan te tonen dat dat
evenwichtig is.
SCHOUTSEN: “En dat we dat tegen elkaar hebben afgewogen en dat het inzichtelijk is hoe we tot ons oordeel
zijn gekomen. Het mag geen black-box zijn.”

BpfBOUW is qua omvang het vierde grote
pensioenfonds van Nederland. De laatste paar
jaar presteert het opvallend beter dan de
anderen. Hoe kan dat?
VAN VELDHUIZEN: “Daar zijn we natuurlijk trots op.
Maar we hebben ook jarenlang - net als andere fondsen
- niet kunnen indexeren. En dat komt hard binnen.
Vooral bij mensen die al met pensioen zijn. Wij hebben
de ambitie om onze deelnemers een geïndexeerd pensi-

oen te bieden. Dat is erg belangrijk. Want een groot
gedeelte van onze achterban zijn de mensen met de
handjes. Die hebben vaak een niet al te riant ouderdomspensioen. We zijn er dus trots op dat we dit jaar
weer een heel klein beetje - veel te weinig - hebben kunnen indexeren. Dat is gelukkig een signaal dat het weer
wat beter lijkt te gaan. En hoe dat komt? Ik denk vooral
- en dan kijk ik naar Regina - omdat we al die jaren een
voorzichtig beleid gevoerd hebben.”
SCHOUTSEN: “Het ligt aan vele facetten. Maar het begint
toch bij het evenwichtige. Dat klinkt in alles door. Ik wil
me niet op de borst kloppen, maar in 1992 riep ik al dat
de premie niet omlaag kon omdat er buffers opgebouwd
moesten worden. Want als je risico’ wil lopen - en dat
wil je als je geld belegt - dan moet je tegenvallers kunnen opvangen. Dat wat je binnenkrijgt moet voldoende
zijn om te kunnen doen wat je belooft. Daar wordt bij
andere fondsen wel eens anders tegenaan gekeken. Wij
zijn - in tegenstelling tot andere fondsen - gelukkig
nooit onder de 100 procent dekkingsgraad gekomen.
Het is namelijk verdomd moeilijk om dat weer in te
lopen. Dat is ons bespaard gebleven. Wij hebben altijd
willen voorkomen dat er gekort zou worden. Die afweging maakt dat we evenwichtig met zowel de premies als
met de beleggingen zijn omgegaan.”

´
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VAN VELDHUIZEN: “Onze beleggingen in echt, reëel
Nederlands vastgoed en dan met name de vrije huursector, hebben goed gerendeerd.”
SCHOUTSEN: “Zelfs toen het best slecht ging was dat
onze buffer.”

Wie bepaalt waarin wordt belegd?
SCHOUTSEN: “Dat doet het bestuur. Wij dus. Maar er is
ook onze uitvoeringsinstantie APG met heel veel expertise. En we werken met commissies waarin mensen met
bepaalde kennis zitten. In onze commissie Vermogensbeheer zit heel veel kennis.”
SCHOUTSEN: “En, heel belangrijk, het risico dat we als
fonds mogen lopen is aan de cao-partijen. Dat wordt
uitgedrukt in de kans op korting die geaccepteerd wordt
en hoe groot die korting dan mag zijn en in welk pensioenresultaat er behaald moet worden. Dat moet zo hoog
mogelijk zijn. Aan die knoppen wordt gedraaid door de
cao-partijen en die geven ons dan een kader mee waarmee wij aan de slag gaan.

En zijn er dan nog voorwaarden aan het soort
beleggingen? Moeten die bijvoorbeeld groen
zijn of mag er niet belegd worden in wapen- of
tabaksindustrie?
VAN VELDHUIZEN: “Dat wordt steeds belangrijker. We
kijken constant naar hoe duurzaam de bedrijven zijn
waarin we beleggen. En ja, de discussie over beleggen in de
tabaksindustrie is nog niet beslecht, maar wordt wel degelijk gevoerd. Willen we dat als bpfBOUW blijven doen?”
SCHOUTSEN: “Dat lijkt simpel, maar het is verrotte
moeilijk. Zeker bij de kofﬁetafel kun je denken ‘ach, hoe
simpel kan het zijn? Gewoon daar en daar niet meer in
beleggen. Punt’. Maar je moet ook bedenken wat de
consequentie is. Maken we welbewust de keuze om niet
meer in een bepaalde industrie te beleggen met als
resultaat dat we een lager rendement halen? Dan kan
dat leiden tot een hogere premie of een lager pensioen.
Als je het mensen rechtstreeks vraagt kiezen ze toch liever voor een hoger rendement. En als je stopt met beleggen in tabak wat doe je dan met bedrijven die tabak
verkopen, zoals supermarkten?”
VAN VELDHUIZEN: “Maar het staat hoog op de agenda.
Zo heeft Bouwinvest, waarmee we in vastgoed beleggen,
de verduurzaming van de gebouwde omgeving heel
hoog in het vaandel staan. Het staat prominent op de
agenda, maar het is niet makkelijk.”

Ander onderwerp: eerder stoppen met werken
voor zware beroepen. Hoe kijken jullie daar
tegenaan?
VAN VELDHUIZEN: “Wij zijn daar niet zelf een speler in.
Het is het domein van de sociale partners. Wij voeren
een opdracht, een regeling, uit. Wij vullen aan op AOW.
Wij weten echter dat veel van onze deelnemers in een
zwaar beroep werken en dus vinden we het belangrijk
dat er in de politiek oplossingen voor gezocht worden.
Dat kunnen wij niet zelf.”
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SCHOUTSEN: “Het raakt het fonds niet direct, want
iemand die eerder stopt met werken, zal zijn opgebouwde pensioen over langere tijd moeten uitsmeren.
We willen natuurlijk wel meedenken, cijfers aanleveren.
Op dit moment maken veel van onze leden nog gebruik
van aanvullingsregelingen, dus we kunnen een eventuele uitval wegens langer doorwerken niet in onze cijfers
terugvinden.”
SCHOUTSEN: “We kunnen wel zien dat bouwvakkers eerder doodgaan dan mensen met minder zware beroepen.
De politiek schuift dit nu al jaren als een hete aardappel
voor zich uit. En wie is daar de dupe van? Mensen met
zware beroepen. Op het moment dat de overgangsregeling wegvalt dan krijg je een groot probleem. Want wie
zijn die mensen met een zwaar beroep? Juist, mensen
die het minst verdienen. En die hebben geen potje om
eerder te stoppen. Terwijl ik het mijn bouwvakker en
stukadoor het het meeste gun om eerder te stoppen.
Want die werken al langer dan hoger opgeleiden. Bedrijven houden die mensen ook echt niet tot hun 67ste in
dienst. Omdat ze niet meer kunnen. Je creëert dus een
enorme armoedeval. Die mensen kunnen niets vervroegen, omdat hun aanvullend pensioen al laag is. Die
komen dan in de bijstand. En dan wordt hun aanvullend pensioen nog lager!”
SCHOUTSEN: “Je ziet de tweedeling groeien. Maar
waarom dan ook geen tweedeling maken in de AOW?
Een hogere AOW dus voor lager opgeleiden. Die gaan
eerder dood, leven ongezonder. En de AOW is toch het
belangrijkste onderdeel van hun pensioen. Andere
maatregelen werken die tweedeling in de hand, waarom
dan hier niet ook verschil maken tussen hoog en laag
opgeleid?”
VAN VELDHUIZEN: “De onderkant betaalt steeds vaker de
rekening. En zelfs wij, als redelijk renderend pensioenfonds, kunnen niet indexeren. Hoe graag we dat ook
willen. Tref als politiek nu eens één keer een maatregel
die deze groep ontziet. In plaats van ze weer onevenredig hard te raken. Je ziet: wij willen een zo goed mogelijk resultaat voor al onze deelnemers. Het is hun geld.
Daar hebben ze misschien wel een loonsverhoging voor
moeten laten schieten. Daar vechten we dus hard voor.”

Wat vinden jullie van het groeiend aantal zzp’ers
dat geen pensioen opbouwt?
SCHOUTSEN: “Sinds 2008 is het aantal deelnemers binnen bpfBOUW aan de werknemerskant dramatisch
gedaald. We zien nu een hele voorzichtige kanteling.
Maar de mensen die we verloren zijn, krijgen we nooit
meer terug. De arbeidsmarkt is totaal veranderd. Daarmee vermindert het draagvlak onder ons pensioenfonds. Dat is een zorg. Vandaar dat we om ons heen
kijken om te zien of er samenwerking met andere fondsen mogelijk is. We zien ook een hele grote groep met
een heel klein pensioen die niet meer deelnemen. Dat
zijn waarschijnlijk allemaal zzp’ers. Gelukkig is er in de
afbouw en in de natuursteen een pensioenverplichting.
Maar in de rest van de bouw niet. We zijn daarom aan
het onderzoeken hoe we die groep toch iets kunnen

aanbieden. We denken dan dat het het beste zou zijn als
zzp’ers allemaal, door heel Nederland in alle sectoren,
onder een algemene pensioenplicht zouden vallen. Dan
ben je van de onderlinge concurrentie af. Daar wordt
wisselend over gedacht. Ik heb thuis ook een zzp’er die
daar anders over denkt.”
SCHOUTSEN: “Toch is het belangrijk om iets aan het level
playing ﬁeld te doen. Want waarom de één wel en de
ander niet? Maar dat moet dan wel landelijk worden
opgepakt. Ook is het toezicht miniem. Er is dus een hele
grote groep zonder pensioen. Niet zo gek ook, want wie
is er nu met zijn pensioen bezig?”
VAN VELDHUIZEN: “Mensen zijn geen rationele denkende
wezens. Dat blijkt uit alle onderzoeken. Mensen denken
op korte termijn. Zzp’ers zijn niet anders.”

Bovendien heeft een zzp’er geen werkgever die
een deel van zijn pensioen betaald.
VAN VELDHUIZEN: “Klopt. Zou het dan niet logisch zijn
dat een bedrijf dat een zzp’er inhuurt een deel van de
kosten in een pensioenfonds stort?”
SCHOUTSEN: “Zoals in de uitzendbranche ook al

gebeurt.”
VAN VELDHUIZEN: “We hebben nog geen oplossing, maar
het heeft zeker onze aandacht. Vanuit onze zorgplicht
zijn we het verplicht om te bedenken wat we zouden
moeten doen. En gelukkig zijn wij niet het enige fonds
dat dat doet.”
SCHOUTSEN: “Maar we moeten ook de afweging maken
of wij wel willen investeren in mensen die eigenlijk niet
willen. Want al die kosten gaan wel ten koste van het
rendement. En nogmaals, het is niet ons geld.”

Regina Schoutsen
is bestuurslid namens NOA in het bestuur van
bpfBOUW. Ze was daarvoor al jarenlang adviserend actuaris voor het fonds. Ze praat namens
de werkgevers in de afbouw mee. Ze ziet zichzelf
als bewaker van de portemonnee van het fonds.
“Het is geld van alle deelnemers en hun werknemers en voor die mensen moet het dus ook
worden ingezet. Het mooiste vind ik toch dat we
als pensioenfonds weer in een beweging zitten
waarbij ze ervoor durft uit te komen waarvoor
we op aarde zijn. Namelijk het verzorgen van
een goed pensioen voor die deelnemers. En daar
moet alles aan getoetst worden.”

Mieke van Veldhuizen
zit al bijna 12 jaar in het bestuur van bpfBOUW
en is tegenwoordig werknemersvoorzitter van
bpfBOUW. Dat doet ze vanuit haar rol als
pensioenbestuurder bij vakbond FNV. In het
verleden deed ze veel cao-onderhandelingen in
de afbouw. “Pensioenen staan over het algemeen
toch ver van de mensen af. Worden als onbegrijpelijk gezien. Daar heb je dus andere organisaties - zoals vakbonden, Bouwend Nederland en
NOA - die naar hun leden een positie innemen.
Die organisaties kunnen ons helpen om het
draagvlak te verstevigen.”

Nieuwe leden

Faber Comfortvloer
Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
088 - 555 44 22

Base Vloer en Wandafwerking
Saenredamplein 7
3043 RK Rotterdam
06 - 50 12 38 77

Hemmer Afbouw B.V.
Dorpsstraat 8
7678 AW Geesteren
06 - 15 86 56 06

CNC Totaalafbouw Vught B.V.
De Ring 40
5261 LM Vught
06 - 50 67 01 10

Heuvelmans V.O.F.
Dotterbeek 19
5501 BG Veldhoven
06 - 24 92 02 25

DeStukadoor.com
Thomsonstraat 13
8251 TM Dronten
06 - 54 35 53 06

Kunrader Steengroeve
Bergseweg 30
6367 HB Voerendaal
045 - 575 18 84
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TERUGBLIK
OP 2017
Ieder jaar publiceert de secretaris van
onze vereniging een jaarverslag over het
voorgaande jaar. Anno 2018 blikken we dus
terug op 2017. Een samenvatting.

Jonge managers tijdens een ledenbijeenkomst in discussie over onderscheidend vermogen.

NOA proﬁteerde van de economische voorspoed in de
bedrijfstak. Dat bleek onder andere uit de toonzetting
van de vele telefonische gesprekken die onze deskundigen met leden voerden en de onderwerpen die behandeld werden. 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.
Natuursteen
Halverwege 2016 voegde ABN Natuursteen zich bij
NOA en in 2017 kreeg dat samengaan zijn deﬁnitieve
beslag. De identiteit van de natuursteensector werd
gewaarborgd door de oprichting van de NOA hoofdsec22 | NOA

tor ABN Natuursteen. 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.

Producenten
Een zeer belangrijke rode draad in 2017 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.
Zware beroepen
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 arbeidsongeschiktheidsregelingen dan het landelijke gemiddelde. Werknemers in de afbouw beginnen in
vergelijking met het landelijk gemiddelde eerder te werken en eerder bij te dragen aan de kassen van het
bedrijfspensioenfonds en AOW. 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.
Van Arbouw naar Volandis
In 2017 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. 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.

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

Politieke lobby
NOA en AFNL hebben samen 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.
Tegelzetters
Tegelzetters zijn ook afbouwers. Vandaar onze samenwerking met BOVATIN. 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 ondergebracht. De samenwerking
bevalt zowel NOA als BOVATIN goed. Dat is 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.
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NOA SECRETARIAAT CLAUDIA WILLEMS
Sinds 1 mei werkt Claudia Willems als manager verenigingszaken bij NOA. Bestuursleden
van de verschillende sectoren, jonge managers of leden die een cursus volgen zullen
Claudia vast een keer tegenkomen. Aan de hand van enkele vragen stelt zij zich voor.

Wat voor werk deed je voordat je bij NOA terechtkwam?
“Ik heb een achtergrond in de internationale sales en marketing
bij een bedrijf in de metaal dat voornamelijk wereldwijd aan de
automotive industrie leverde, maar ook aan klanten vanuit de
huishoud-, bouw- en sanitairindustrie. Ik was, als MT-lid,
verantwoordelijk voor de sales-, marketing- en projectactiviteiten
van zowel de Nederlandse als de Duitse vestiging en zat in het
bestuur van NEVAT Holland Automotive. Daarna was ik
branchemanager bij FME/NEVAT, de ondernemersorganisatie
voor de technologische (toelever) industrie.”
Wat houdt je werk als manager verenigingszaken bij NOA
in?
“Ik ben relatiebeheerder en sectorvertegenwoordiger en ik
organiseer allerlei interessante bijeenkomsten op basis van
content en fun, die zijn gericht op o.a. het ondernemerschap, de
ontwikkelingen in de markt, techniek en de toekomst. In die zin
verschilt mijn huidige baan ook niet zoveel met mijn vorige. Ook
daar werkte ik met en voor ondernemers. Het verschil zit hem
vooral in de techniek en de toepassing van nieuwe ontwikkelingen
in die techniek. Maar ik zit nog middenin mijn ontdekkingstocht.
Speciﬁeke voorbeelden geven is dus nog lastig. Vraag me dat over
een jaar nog maar eens. Ik ben gewend om goed te luisteren, te
kijken en analytisch te zijn. Dat zijn eigenschappen die me goed
van pas komen in deze baan. Ik moet klanten door en door
kennen. Anders kan ik geen toegevoegde waarde leveren. Vroeger
zat ik zelf meer op de ondernemers stoel terwijl ik nu de
vraagbaak moet zijn, ondernemers moet kunnen ondersteunen.
Dat betekent bij NOA gelukkig niet dat je alles zelf moet weten. Er
werken genoeg kundige mensen naar wie ik kan doorverwijzen.”
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Waar verheug je je op de komende tijd?
‘Ik wil de sector echt goed leren kennen. In al zijn diversiteit. Ik
voer daarom veel gesprekken. Met de voorzitters van de
verschillende sectoren. Bestuursleden en gewone leden. Ik wil
weten waarom ze lid zijn van NOA, wat ze missen. Wat NOA goed
doet en wat ze van ons verwachten. Waar zijn ze mee bezig en wat
verwachten ze van de sector? Hoe zien ze de toekomst? Wat zijn
de kansen en bedreigingen en wat zien zij als toegevoegde waarde?
Uiteindelijk zullen al die gesprekken ertoe leiden dat ik de
afbouwbranche beter leer kennen. Dat is leuk. Want uiteindelijk
draait alles om techniek, ondernemerschap en de continue
afstemming tussen binnen en buiten, zorgen dat we in beweging
blijven.”
Hoe zou je jezelf omschrijven?
“Ik ben een mensen-mens. Maar ook een processen-mens. En
Italië-fan. Ik spreek zes talen: naast Nederlands, Engels en Duits
ook nog Italiaans, Spaans en Frans. Verder ben ik een enorme
auto-gek. Mijn favoriete wagen? Pfff, ik kan er echt niet een
expliciet noemen. Ze hebben allemaal hun eigen charme. Wat ik
nu rijd? Tijdelijk een Beiers werkpaard. En hiervoor altijd een
Audi. Mijn motto’s zijn: ‘een man een man, een woord een woord’
en ‘gaat niet bestaat niet’. En voor de rest moet je maar even op
mijn LinkedIn-proﬁel kijken.”
Wat is je persoonlijke achtergrond?
“Heel saai. Hahaha. Ik ben niet getrouwd, heb geen kinderen en
heb geen huisdieren, ben geboren en getogen in Arnhem. Heb
daar ook gestudeerd: economisch linguistisch heette dat toen nog.
Aan de HEAO. Nu heet die studie International Business and
Languages. Ik ben dus dol op taal en cultuur. Houd van koken en
lezen, leuke dingen doen met vrienden en mijn neefjes. Weet je nu
genoeg?”

NOA VERZEKERINGSDIENST

PERSOONSVERWISSELING
De oplettende lezer heeft in de vorige editie opgemerkt dat niet mijn collega Peter
Schoonderwoerd de auteur van deze column was, maar dat toch echt de tekst afkomstig
was van Dirkjan van Leeuwen, nieuwe collega binnen de NOA-Verzekeringsdienst. Foutje
bij de verwerking van de drukker.
AVG
De woorden ‘verwerker’ en ‘verwerkersovereenkomst’ (in het kader van de nieuwe
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn overigens ook de laatste
weken aan ons niet voorbij gegaan. Diverse
leden hebben ons gevraagd of het nodig is
om een verwerkersovereenkomst te sluiten.
Voor de duidelijkheid: als werkgever hoeft
u geen ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten
wanneer u een ﬁnancieel adviseur inschakelt voor het treffen van regelingen ten
aanzien van werknemers (in verband met
pensioen, arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim). Weliswaar verstrekt u hiervoor
persoonsgegevens van medewerkers aan de
ﬁnancieel adviseur, maar daarmee is de
ﬁnancieel adviseur nog geen “verwerker”
in de zin van de AVG.
Cyberrisico
Overigens is het van kracht worden van de
AVG per 25 mei jl. een goede aanleiding
om uw cyberrisico’s opnieuw te bekijken
en na te denken over een nog betere beveiliging, zeker waar het de persoonsgegevens
van uw relaties betreft. Daarnaast is ook
aandacht voor een goede cyberverzekering

op zijn plaats. De datum van 25 mei zullen
velen zich nog lang herinneren al is het
alleen maar vanwege het feit dat u zowel
zakelijk als privé enorme aantallen mailtjes
van diverse organisaties ontving.
Arbo en verzekeringen
Een andere belangrijke datum die binnenkort verschijnt is 1 juli. Zoals bekend, is
sinds 1 juli 2017 de nieuwe Arbowet van
kracht. Over dit onderwerp bent u vorig
jaar door diverse organisaties geïnformeerd. Om werkgevers de tijd te geven om
helemaal aan de nieuwe wet te voldoen, is
er gekozen voor een overgangsregeling van
1 jaar. Per 1 juli 2018 moet u dus echt
Arbo-proof zijn. Is dit nog niet het geval
dan heeft u dus nog 2 weken om hieraan
te voldoen. NOA kan hiervoor de tools
leveren. Ons advies is om hier gebruik van
te maken. Ook voor een aantal verzekeringen is het van belang te voldoen aan weten regelgeving. Binnen zowel
bedrijfsaansprakelijkheids-, ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen zomaar sancties zijn
opgenomen als u niet voldoet aan deze
wet- en regelgeving. Indien wij u behulp-

zaam kunnen zijn om hierin duidelijkheid
te verschaffen dan weet u ons te vinden. En
wellicht ten overvloede: u hoeft hiervoor
geen relatie van ons kantoor te zijn. Het
feit dat u lid van NOA bent is voor ons
afdoende.

Dirkjan van Leeuwen
NOA Verzekeringsdienst
T 030-25 49 137
E dirkjan.vanleeuwen@wuthrich.nl
W www.wuthrich.nl
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RONDJE

Rob van Boxtel / r.vanboxtel@noa.nl

ANTWERPEN
Op 21 april om 10 uur meldden zich in een hotel tegenover het station van Antwerpen
ongeveer 100 enthousiaste NOA-leden. Ze waren hiertoe aangezet door de uitnodiging van
de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw om deel te nemen aan het rondje Antwerpen. De
“rondjes” van de sector zorgen al jaren voor positieve ervaringen voor de leden. Net als
vorig jaar hadden we mazzel dat Antwerpen “zonovergoten” was. Vanaf ons “uitkijkpunt”
over het Astridplein hadden we een prima uitzicht over wat de Antwerpenaren de
“Middenstatie” noemen. Wij noemen dat gewoon een station.
een station waar de treinen kunnen doorrijden. Dit was dan ook de
reden dat men in 1998 aan de gang ging met een noord-zuidverbinding waarvoor een 1200 meter lange tunnel geboord moest worden onder Antwerpen. Hierdoor ontstond een snellere verbinding
met ons land dat door de gids steevast “Holland” werd genoemd.
Het station combineert de oorspronkelijke oude architectuur met
sublieme moderne architectonische vondsten. In een totaal van drie
lagen boven elkaar komen nationaal, internationaal en stedelijk
(metro/tram) treinverkeer in het station tezamen. De uitgebreide
renovatie van het station zorgt ervoor dat het één van de mooiste
stations van Europa is geworden. Het station was dan ook het
hoogtepunt van de stadswandeling die we maakten.
Stadsfeestzaal
Als groep werden we meegevoerd over de Keyserlei en de Meir
waarbij we gewezen werden op verschillende fraaie authentieke
gevels. En voor je het weet loop je zomaar de Stadsfeestzaal voorbij.

Het Antwerps station is een pronkstuk van architectuur van
begin deze eeuw.

De aanwezigen werden kort verwelkomd door Bart Briels, voorzitter van Hoofdsector Stukadoren & Afbouw. Nadat iedereen zich te
goed gedaan had aan kofﬁe en een uitstekend stuk Belgische patisserie, arriveerden er een zevental gidsen. Zij namen de aanwezigen
mee voor een wandeling door Antwerpen. Uiteraard ging iedere
gids zijn eigen weg. De gids waar de schrijver dezes mocht meelopen bracht ons tot zijn verbazing allereerst naar de Antwerpen Zoo.
Dit is een van de oudste dierentuinen van het land. Dierentuinen
werden vaak midden in het centrum van steden gesitueerd. Zo ook
in Antwerpen. Dat hierop aansluitend het station werd bezocht, was
natuurlijk logisch omdat ze naast elkaar liggen.
Stationsgebouw
Het Antwerps station is een pronkstuk van architectuur van begin
deze eeuw. Dit stationsgebouw werd gebouwd als kopstation. Het
gebouw heeft een stalen perronoverkapping en een stenen stationsgebouw. In het midden van de twintigste eeuw verkeerde het
gebouw in slechte staat. Een mogelijke afbraak werd echter afgewend toen het station de status van beschermd monument kreeg.
Een kopstation heeft uiteraard een veel beperktere capaciteit dan
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De stadsfeestzaal is verstopt tussen winkels aan de Meir en heeft
een unieke metalen constructie als overspanning.

Dat deden we uiteraard niet. Het gaat om een neoclassicistisch
gebouw uit 1908. De zaal is verstopt tussen winkels aan de Meir en
heeft een unieke metalen constructie als overspanning. Een hevige
brand in 2000 vernielde bijna heel het gebouw en werd herbouwd.
Bij de heropening was het gebouw omgetoverd tot een luxueus
shoppingcenter. De glazen koepel met bladgoud, de traphal, de oorspronkelijke versieringen, beeldhouwwerken, mozaïeken, muurreliefs en eiken parketvloer waren in de oorspronkelijke staat
teruggebracht. Waarschijnlijk door veel toeristen bezocht en
bewonderd wat voor de winkeliers in de hal niet altijd even goed
uitpakt. “Kijken, kijken, niet kopen.”
Rubenshuis
Via de Wapper liep ons gezelschap daarna langs het beroemde
Rubenshuis dat gebouwd en bewoond werd door de beroemde
schilder Peter Paul Rubens. Het huis was een echte schilderijenfa-

briek waar leerlingen zo’n 25.000 grote panelen en doeken beschilderden, waaronder veel portretten van vorsten, voor ﬁkse bedragen.
Het schilderen heeft hem geen windeieren gelegd. Inmiddels is het
een museum met uiteraard werken van Rubens.
Bourlaschouwburg
Daarna kwam al gauw de Bourlaschouwburg, ook in neoclassicistische stijl, in zicht. Het was het eindpunt van de wandeling waar we
voor onze inspanningen werden beloond met een champagnoise en
aansluitend naar de halfronde Foyer werden geleid waar onder een
fraaie koepel was ingedekt. We mochten aansluiten aan een gevarieerd goed buffet. Rond 15:00 uur kregen we de gelegenheid alle
andere bezienswaardigheden van Antwerpen, die nog niet waren
aangedaan, te bezoeken.

TWEETS
Wereldwijd worden er al meer dan 400 miljoen
tweets per dag verstuurd! Ook over de afbouw
wordt volop getwitterd. Wij maakten een kleine
selectie uit berichten die de afgelopen maand over
de Vloerendag ge(re)tweet werden.
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Gert van der Meulen / g.vandermeulen@noa.nl

WAT BETEKENT DE CAO-VERHO
In de nieuw afgesloten CAO, die geldt vanaf 1 januari 2018 is een loonstijging afgesproken
per 1 juli 2018. Een dergelijke verhoging is normaal gesproken niet bijzonder. Echter,
dit keer is het toch wat anders dan voorgaande loonaanpassingen. In het kort zullen wij
uiteenzetten wat er is afgesproken en hoe dit uitpakt voor de diverse werknemers in de
bedrijfstak.
We zullen dit ook met een voorbeeld trachten duidelijk
j
j te maken.

1 CAO-verhoging

De CAO-verhoging bedraagt 3% over het garantieloon
en 1% over het meerdere dat aan brutoloon betaald
wordt. Bij dat meerdere moet u vooral denken aan de
prestatietoeslag of andere reguliere toeslag, die bovenop
het loon gegeven wordt en tot het vast overeengekomen
loon van de werknemer behoort. In de CAO vastgelegde
toeslagen, zoals de diplomatoeslag, blijven zoals ze zijn
en daarover wordt niet nog een aparte loonsverhoging
berekend. Deze bedragen zijn namelijk een vast
percentage van het garantieloon en stijgen op die
manier dus gewoon mee. Dit geldt per 1 juli a.s. niet
voor de prestatietoeslag die vaak in een percentage van
het garantieloon wordt uitgedrukt.
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2 Prestatietoeslag

De prestatietoeslag is in de sector vaak een middel
geweest om werknemers een bepaald loon te kunnen
betalen. Het wel of niet betalen hiervan is een
bevoegdheid van de werkgever. Door de afspraak per
1 juli a.s. wordt het bedrag dat voortvloeit uit de
prestatietoeslag slechts verhoogd met 1% en dat
betekent dat na het toepassen van de loonsverhoging
het percentage waarmee dat gebeurde een stukje lager
zal worden in verhouding tot het totale loon. In het
voorbeeld kunt u zien hoe dat uitwerkt.

GING PER 01-07-2018 VOOR U?
3 Overige toeslagen

Zoals aangegeven blijven de percentages van
diplomatoeslag e.d. gewoon hetzelfde. Echter in
sommige sectoren wordt wel meer betaald dan het
garantieloon, maar wordt dit meerdere geen
prestatietoeslag genoemd. Dienstjarentoeslag of iets
dergelijks wordt regelmatig uitgekeerd. Ook hiervoor
geldt dat wat u meer betaalt dan het garantieloon, dit
met slechts 1% wordt verhoogd.

4 Welke werknemers krijgen welke verhoging?
In de cao (waar nu 4 sectoren onder vallen, te weten
Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- &
Wandmontage en Natuursteen) staan verschillende type
werknemers genoemd, met ieder hun eigen
loonstructuur. Het hangt dus van deze indeling af op
welke wijze de loonsverhoging kan worden toegepast.

Bouwplaatsmedewerkers
In de CAO wordt voor de sectoren Stukadoren &
Afbouw, Plafond & Wandmontage en Vloeren &
Terrazzo een onderscheid gemaakt tussen het
bouwplaatspersoneel en het UTA-personeel. Bij het
bouwplaatspersoneel is sprake van een garantieloon en
een prestatietoeslag. Dit betekent dat het garantieloon
voor die werknemers met 3% verhoogd wordt en de rest
met 1%.

sprake zijn van een (dienstjaren)toeslag. Voor deze
werknemers geldt het principe dat over het garantieloon
3% verhoging wordt toegepast en over de rest 1%.

5 Loonstrook

Op de loonstrook zal juist weergegeven moeten worden
wat het nieuwe garantieloon is en wat het nieuwe
percentage prestatietoeslag is. Hoe dit er precies uit
moet gaan zien, is nog niet bekend. We zullen hiervoor
voorbeelden in onze NOA-Loonwijzer en nieuwsbrief
NOA Actueel opnemen om u hierover zodra mogelijk
nader te informeren. Belangrijk is dat u eerst goed
onderkent voor welke groepen werknemers zonder
meer de verhoging van 3% geldt en voor welke u een
splitsing moet aanbrengen zoals in het voorbeeld is
aangegeven.
Voorbeelden en vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de
loonsverhoging per 1 juli 2018. Meer voorbeelden
zullen we zodra mogelijk via onze digitale nieuwsbrief
en in de nieuwe NOA-Loonwijzer opnemen. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend wanneer dit
precies zal gebeuren. Met vragen kunt u natuurlijk altijd
contact met het secretariaat opnemen.

UTA-personeel
Het UTA-personeel kent geen garantieloon en alleen
een vast overeengekomen loon zonder prestatietoeslag
e.d. Voor deze groep geldt dus een loonsverhoging van
3% over het totale brutoloon.
Natuursteen
In de natuursteensector kent men geen onderscheid
tussen bouwplaats en UTA-medewerkers. Voor iedereen
geldt dezelfde loonstructuur. Men heeft recht op een
garantieloon en voor zover overeengekomen kan er

Voorbeeld berekening vak volwassen vloerenlegger:
Garantieloon bruto/uur oud:

€ 17,28. Per 4 weken (150 uur) : € 2592,- bruto

Garantieloon bruto/uur per 1-7-2018:

€ 17,80. Per 4 weken (150 uur) : € 2670,- bruto

Prestatietoeslag = 10%. Is 10% x € 2592,-

: € 259,20

Totaal loon oud is: € 2592,- + € 259,20 = € 2851,20 bruto per 4 weken.
Prestatieloon na loonstijging van 1% over € 259,20 = € 261,79.
Totaal nieuw loon per 01-07-2018: € 2670,- + € 261,79 = € 2931,79 bruto per 4 weken.
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KORT
NIEUWS
Gratis ﬂuistervloer

NOA-Lid Enssieg Groep geeft een zogenoemde
‘ﬂuistervloer’, een gietvloer van 200 m2 ter waarde
van € 20.000,- weg. Het Tilburgse vloerenbedrijf
doet dat om het nieuwe concept van een extreem
geluidsabsorberende vloer te promoten, maar ook
in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO). Het cadeautje is namelijk
alleen bedoeld voor zorg- of onderwijsinstellingen

of andere non-proﬁtorganisaties die de afgelopen
tijd te maken hebben gehad met bezuinigingen. Te
denken valt aan zorginstellingen, bibliotheken,
scholen of andere ruimtes waarbij geluidscontrole
essentieel is. Kent u een organisatie die toe is aan
een nieuwe vloer en die wel een steuntje in de rug
gebruiken kan? Meld aan op
https://www.enssieg-acties.nl.

Richtlijnen
in uw zak

Gratis noa-agenda

Technisch Bureau Afbouw (TBA) maakt het u wel
heel gemakkelijk. Alle richtlijnen zijn nu verzameld
in een app voor op uw (Android)smartphone. De
richtlijnen zijn beschikbaar voor de sectoren stukadoor, wand en plafond, vloeren en terrazzo en
natuursteen. Als u op een richtlijn klikt, kunt u een
korte omschrijving lezen en de richtlijn downloaden. Het downloaden hoeft u slechts eenmalig te
doen, omdat de richtlijn
ric
wordt opgeslagen
op uw mobiele telefoon.
t
Hierdoor kunt u
de richtlijn altijd
altij en overal raadplegen
wanneer u maar
ma wilt. Met of zonder een
internetverbinding. Uiteraard is het
internetverb
ook mogelijk
mogeli om de richtlijnen te
printen vanaf
va
uw telefoon. De TBAapp is voor
vo Android via Google
PlaySto
PlayStore te downloaden.
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Bestel nu uw gratis zakagenda en/of bureau agenda
voor het jaar 2019! De agenda’s hebben een mooie
lederen omslag, voorzien van het NOA-logo. U kunt
online aanvinken welke agenda u wenst. Eind
november krijgt u deze kosteloos toegestuurd. Let
op: vanuit kostenaspect laten we alleen agenda’s
maken voor de leden die deze maand een bestelling
plaatsen. Ga naar www.noa.nl/agenda2019 en
bestel hem direct.

Samen sterk

VINNIE EN BRANDER CRYSTAL. AL 3,5 JAAR EEN IJZERSTERK DUO.
Wie kent Brander Crystal niet? We zijn marktleider en dat is niet voor niets. Met Brander Crystal bent u verzekerd
van een perfect resultaat, ook onder lastige omstandigheden. Dus u kunt lekker snel werken. Brander Crystal is ook
nog eens hagelwit en DUBOkeur-gecertiﬁceerd. Logisch dat Vinnie en Brander Crystal al 3,5 jaar een ijzersterk duo zijn.
Kijk voor meer informatie en inspiratie op brander.nl. Brander Crystal. Dé spuitpleister van Nederland.
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Voor natte ruimtes

Glad af te werken

Na 4 uur overtegelbaar

Knauf NR 330 AquaStuc Cementpleister
De NR 330 is vocht- en schimmelbestendig. Een ideale basis
cementpleister voor in natte ruimtes als de badkamer, keuken
of garage. De cementpleister heeft een snelle verwerkingstijd,
waardoor de klus snel geklaard is!

Knauf.nl/hij-is-er

Goedkope prijs

