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LICHTJAREN
VOORUIT.
Strikolith lanceert de O2-productlijn.
Een innovatieve reeks sier- en spuitpleisters
voor binnen en buiten. Het belangrijkste
ingrediënt van Strikolith O2 is lucht.
Lucht in de vorm van minuscule korrels die
samen een extreem lichtgewicht product creëren.
Want meer lucht is minder gewicht. En dat
betekent makkelijker, sneller en lichter werken.
Kies voor minder gewicht en meer resultaat.
Kies voor Strikolith O2.

Extreem licht.
Meer meters in minder tijd.
Werkt makkelijker.

MEER
INFORMATIE

LUNAO2
Spachtelpleister

APOLLOO2
SPUITPLEISTER

OrionO2
Spachtelpleister

Inhoud emmer: 9 kg. Verkrijgbaar
in korrelgroottes 0,8 en 1,2 mm.

Inhoud zak: 20 kg.

Inhoud emmer: 15 kg. Verkrijgbaar
mm.
in korrelgroottes 1, 1,5 en 2 mm

> Extreem lichtgewicht

> Lichtgewicht

> Extreem lichtgewicht

> Vlakke korrelstructuur

> Hoog rendement

> Damp-open

> Zeer hoog rendement

> Afmessen niet nodig

> Zeer hoog rendement

> Matte finish

> Kalkvrij

> Matte finish

> Geschikt voor binnengebruik

> COT 83.00 gekeurd

> Geschikt voor buitengebruik

> Arbo- en gebruiksvriendelijk

> Arbo- en gebruiksvriendelijk

> Arbo- en gebruiksvriendelijk

STRIKOLITH.COM

+31 (0)162 514 750
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AFBOUWVAKDAG
AfbouwVakdag 2019 wordt op
4 april dé dag voor iedereen
die werkzaam is in de vloeren-,
terrazzo-, natuursteen-, tegel-,
stukadoors- en plafond- en
wandmontagesector.
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WITTEBROODS
PLAFONDS
Een stukadoorsbedrijf dat in
opdracht van de restauratieaannemer plafonds onder handen
neemt in een vervallen kasteel in
Leersum heeft al een aantal plafonds
volledig moeten verwijderen. Moet
dit ook gebeuren met het plafond
van de bruidssuite of kan dat worden
gerestaureerd?
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VEILIG WERKEN
MET BOKJES
Op basis van signalen uit de praktijk
wordt er onderzoek gedaan naar een
richtlijn voor het veilig werken met
bokjes.
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VAN DE VOORZITTER
“Gaat niet, bestaat niet!”
Er wordt gezegd dat wanneer je werk je hobby is, je eigenlijk nooit één dag werkt.
Ik werk zelf heel graag, maar moet toegeven dat ik vakantie toch ook wel lekker
vind. De eerste dagen van mijn vakantie denk ik altijd overal zeeën van tijd voor te
hebben, maar de laatste dagen realiseer ik me dat het praktisch voorbij is en ik nog
zoveel had willen doen… Herkenbaar?
Er zijn ook mensen die, zodra ze op
vakantie zijn nergens meer aan denken en een paar weken op een
strandbedje kunnen relaxen. Lijkt
me best makkelijk, maar ik ben zo’n
type die in de vakantie nadenkt over
wat er nog moet gebeuren en wat ik
wil bereiken. Zo’n lui-lekker-dag
vindt mijn hoofd de dag bij uitstek
om ogenschijnlijk onmogelijke
plannetjes uit te dokteren.
Het onmogelijke duurt alleen
iets langer
“Gaat niet, bestaat niet”, zegt
Richard Branson, u vast wel bekend;
voor de één een enfant terrible in de
zakenwereld, voor vele anderen gezien zijn bestsellers - een groot
voorbeeld. Zelf hou ik graag vast
aan de gedachte dat wat onmogelijk
lijkt te zijn alleen wat langer duurt
om te realiseren. Met een cocktail in mijn hand bedenk ik
dan hoe ik nog wat meer

kan doorduwen om verder te
komen. Voor mijn bedrijf, maar
zeker ook voor de vereniging en de
hele bedrijfstak.
Dit moet toch kunnen?
Eerder pensioen voor de vakmensen
die al 45 jaar een zwaar beroep
uitoefenen, zonder politiek
geneuzel; dat moet toch kunnen?
De Afbouw duurzaam maken
zonder allerlei restricties en
papierwerk; moet toch kunnen?
Samenwerken met onze leveranciers
om te zorgen voor tevreden klanten,
maar toch niet teveel betalen; moet
toch kunnen? Een echte
Afbouwbeurs waar álle afbouwers
enthousiast tezamen komen, ook al
zijn er veel beurzen voor de
verschillende bloedgroepen; dat
moet toch kunnen? Vmboleerlingen laten zien dat een beroep
als stukadoor, vloerenlegger,
natuursteenbewerker of wand- en

plafondmonteur echt heel veel biedt
en die jongens niet alleen maar
denken dat ze timmerman of
metselaar moeten worden; moet
toch kunnen?
Uw toekomst in de afbouw
Het móet gebeuren! Er eerst goed
over nadenken en dan de handen
uit de mouwen. Samen de schouders er onder zetten. Niets doen is
geen optie. Om onze branche
gezond te houden, moeten we ons
goed voorbereiden op wat de toekomst gaat brengen. Daarom hebben we ook uitgebreid onderzoek
laten doen naar onze en uw toekomst in de afbouw: wat gaat er
komende jaren veranderen en wat
moet er gebeuren om opdrachtgevers in de toekomst tevreden te
houden? U leest er in deze uitgave
meer over. Vrijdag 12 oktober zullen
we u de onderzoeksresultaten - en
meer! - uitgebreid presenteren, dus

“The sky is the limit”
Erica van Aken
Medewerker projecten,
marketing en communicatie
e.vanaken@noa.nl
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In 2020 wil een prins met een niet uit
te spreken naam zijn Jeddah Tower
openen: 1.000 meter hoog moet het
gevaarte worden. Nu is Burj Khalifa
in Dubai met 828 meter nog het
hoogste gebouw ter wereld, terwijl
we twintig jaar geleden danig onder
de indruk waren van de Petronas
Towers in Kuala Lumpur, inmiddels
lachertjes van slechts 452 meter…

De wereld lijkt steeds sneller te veranderen en we worden gedreven tot
meer, meer, meer. Hoewel de bouwsector nog altijd als behoudende sector wordt aangeduid, veranderen we
- of we willen of niet - gewoon mee.
Maar hamvraag is: veranderen we
snel genoeg? Of lopen we graag achter de muziek aan? Samen met USP

Reageren:
Een vraag, of idee?

Mail
h.ruys@noa.nl
Twitter
@HendrikRuys
LinkedIn
Hendrik Ruys

zorg dat u hier bij bent. Er is dan
trouwens ook Ledenraad, waarvoor
we voor de komende jaren weer een
verkiezingsronde hebben opgestart.
Als u graag wat voor uw branchevereniging en collega’s wilt betekenen, dan kunt u zich nu kandidaat
stellen voor de Ledenraad van 20192022.
AfbouwVakdag 2019
Ook 4 april 2019 is een datum om
alvast in uw agenda te blokken. Dan
is de AfbouwVakdag in de
Werkspoorkathedraal Utrecht en
zoals u hiervoor heeft kunnen lezen:
de hele afbouwbranche zal elkaar
daar ontmoeten! Tijdens de Afbouw
Vakdag 2019 moeten we met elkaar
uitstralen dat wij synoniem staan
voor kwaliteit en compleetheid in de
Afbouw. Als een hechte groep, allemaal verenigd in NOA, dragen we
samen met leveranciers onze kennis
en kunde uit. KEK - weet u nog?

Marketing Consultancy hebben we
een interessant onderzoek verricht:
specifieke ontwikkelingen voor de
afbouwsector zijn inzichtelijk
gemaakt, maar ook thema’s als digitalisering, ketenintegratie, positionering, personeelstekort en de
veranderende klantvraag zijn in
beeld gebracht.

Hendrik Ruys
Voorzitter

Als complete afbouw
Als bestuur werken we aan die compleetheid om als laatste schakel in
de afbouw ook de tegelzetters
onderdeel van NOA te maken. Een
goede groep vakmensen, die verenigd zijn in de Bovatin. Qua
bedrijfsgrootte, vakmanschap en
met hun positie in de keten passen
ze perfect bij ons in het complete
Afbouw aanbod. We verzorgen al
een jaar hun administratie en hebben regelmatig overleg, waardoor
we gezamenlijk kunnen zeggen dat
we ook qua mentaliteit en vele
andere aspecten gewoon goed bij
elkaar passen. Natuurlijk moet er
nog wel wat werk verzet worden,
want Bovatin moet bijvoorbeeld
zorgen voor een goede representativiteit. Tegelzetters voelen zich veel
meer afbouwers dan bouwers en ze
zien dat we bij NOA veel voor hen
kunnen betekenen.

Werk aan de winkel!
Daarom is het nu tijd om aan de
slag te gaan. De bouwvak is over en
er is werk aan de winkel. Zorg dat u
in deze drukke tijden controle
houdt en de goede naam van uw
bedrijf hoog houdt. Vertrouwen
komt immers te voet en gaat te
paard. Maak ook daarom tijd voor
de 12de oktober, want die middag
hoort u precies hoe u dat vertrouwen van uw klanten verder uit kunt
bouwen. Ik hoop u komende tijd bij
onze bijeenkomsten te treffen!

Ik werd heel blij toen ik zag hoe graag
NOA-leden meewerkten aan het
onderzoek dat voor de zomervakantie
werd uitgevoerd naar ‘de toekomst
van de afbouw’. Ook opdrachtgevers
bleken graag bereid hun mening en
behoeftes te delen. Mijn blijdschap
werd echter getemperd toen ik in
voorbereiding op 12 oktober alvast de

onderzoeksresultaten mocht bestuderen: nog geen 30% van de ondervraagden ziet noodzaak om te
veranderen! Ik ken ook de rest van
het rapport, dus ik hoop dat 70%
zich bedenkt en op 12 oktober een
eerste stap wil zetten om te beluisteren wat er komende tijd moet veranderen?
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Armand Landman
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Bimmerman uit Medemblik is één van de drie genomineerde bedrijven voor de eerste
BinnenBouw Expert (BBE) Award die komende herfst wordt uitgereikt aan het beste
plafond- en wandmontagebedrijf van Nederland. Manager Patrick de Boer legt uit waar
Bimmerman de nominatie aan te danken heeft.
“Bimmerman is een bekende naam in de utiliteit- en
retailsector. Als vooruitstrevend en toekomstgericht
bedrijf hebben we veel vaste opdrachtgevers waar we
keer op keer weer voor mogen werken. Dat is de belangrijkste reden voor deze nominatie, vermoed ik.” De Boer
is vanzelfsprekend trots op de nominatie. Hij vindt het
belangrijk dat hij aan de markt kan laten zien waar Bimmerman allemaal toe in staat is. “Dat is de belangrijkste
reden om mee te dingen naar de prijs: en natuurlijk de
naamsbekendheid. Laten zien wat Bimmerman - als
onderdeel van de Stamhuisgroep - aan capaciteiten en
toegevoegde waarde in huis heeft.”
Beter imago geven
De BBE Award is mede bedoeld om de afbouwsector een
beter imago te geven. Vandaar de naam BinnenBouw
Expert (BBE). De Boer werkt daar graag aan mee.
“Vaak ziet men de afbouwer nog als onderaannemer
van een hoofdaannemer. De toegevoegde waarde is
daardoor niet altijd goed zichtbaar. En het betekent ook
6 | NOA

vaak niet vooraf al mee kunnen denken en adviseren in
het project om het beste voor de klant te realiseren. Wij
werken veel rechtstreeks voor opdrachtgevers, dus we
kunnen gelijk in het voortraject al mee denken en onze
specialistische kennis gebruiken. In de retail doen wij veel
projecten voor grote winkelketens. Dat vraagt om een
goede voorbereiding, het digitaal inscannen van ruimten,
3D tekenwerk, prefab aanleveren en daardoor veel snelle
uitvoering op locatie. Ook duurzaamheid, modulair
bouwen en afvalstromen in kaart brengen en weer als
grondstof inzetten zijn voor Bimmerman belangrijk.”
De uiteindelijke winnaar van de eerste BBE
Award is natuurlijk een uitblinker. Waarin blinkt
Bimmerman uit?
“Toekomst gericht, specialistische kennis in en de combinatie van afbouw, interieur en prefab, allemaal onder 1
dak. We hebben een eigen werkplaats voor prefab afbouwelementen en interieuronderdelen. Prefabelementen worden plug en play gemaakt. Dit leidt tot een korte

GT POSITIVITEIT UIT’
bouwtijd op locatie en is daardoor minder verstorend
voor klant en omgeving.”
De prijs is opgehangen aan de thema’s opleiden,
kwaliteit en imago. Kunt u voor ieder thema
aangeven hoe Bimmerman dat invult?
“Het thema opleiden komt tot uiting doordat Bimmerman een onderdeel is van de Stamhuisgroep, een erkend
leer- en opleidingsbedrijf. Al jaren hebben wij een
samenwerking met scholen, waar leerlingen hun opleiding volgen en bij ons de praktijk leren. Daarnaast worden mensen intern opgeleid en zijn er voldoende
mogelijkheden om te kunnen doorgroeien binnen ons
bedrijf. Op het gebied van kwaliteit scoren we punten
door de goede voorbereiding, werken vanuit een model.
Zoals gezegd prefabben we in een eigen werkplaats, waar
moderne CNC-machines staan. Op het gebied van
imago betekenen we veel doordat we meedenken en toegevoegde waarde leveren in het gehele traject. Alles om
het beste voor de klant te realiseren, tegen zo laag mogelijke kosten.”
Ogen niet sluiten voor uitdagingen
Dat Bimmerman zaken beter doet dan collega-afbouwbedrijven wil De Boer niet zeggen. Wel dat zaken wellicht

anders worden aangepakt. “Vooral door al aan de voorkant mee te kijken of dingen slimmer, beter en handiger
kunnen worden uitgevoerd.” De Boer sluit zijn ogen niet
voor de uitdagingen van deze tijd. Het vinden en behouden van goed gekwalificeerd personeel is een belangrijk
onderdeel van de bedrijfsvoering bij Bimmerman. “Ook
bij ons is er veel aandacht voor veiligheid, hulpmiddelen
en goede werkomstandigheden. Wij hebben ook een
eigen KAM afdeling die met elk project meekijkt en
eventueel adviseert. Ik zie dit wel verbeteren en het helpt
mee dat iedereen daardoor langer gezond kan doorwerken.”
Trots op de nominatie
De Boer is trots op de nominatie en op het bedrijf. Dat
komt bij Bimmerman tot uiting in de evaluatie van de
projecten, maar ook door de bijeenkomsten met alle
medewerkers die vier keer per jaar worden georganiseerd. “Dan worden de uitgevoerde en de toekomstige
projecten besproken en gedeeld. En wanneer de
opdrachtgever tevreden is, gaat er intern altijd een
bericht naar de betrokken medewerkers. Positiviteit
moet je uitdragen. Dat is belangrijk.”
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Afbouw

akdag
2019

AfbouwVakdag 2019 wordt op 4 april dé dag voor iedereen
die werkzaam is in de stukadoors-, natuursteen-, tegel-,
vloeren-, terrazzo- en plafond- en wandmontagesector.
Tijdens één overkoepelend evenement voor de hele
afbouwbranche presenteren een groot aantal
producenten, (toe)leveranciers en dienstverleners hun
nieuwste technieken, apparatuur, diensten en producten.
Het wordt een bruisende netwerkdag waar volop ruimte
is om kennis op te doen en uit te wisselen.
Reserveer daarom nu alvast donderdag 4
april 2019 in uw agenda! De Werkspoorkathedraal in Utrecht krijgt die dag een festival-achtige setting met alles - maar dan
ook echt álles - van en voor de afbouw.
Alsof u een futuristische bouwplaats
bezoekt, waar alle noviteiten, productontwikkelingen, machines en diensten worden
gepresenteerd om uw werk makkelijker,
mooier en interessanter te maken.

8 | NOA

Sectorwijken en een gezellig
‘dorpsplein’
De Werkspoorkathedraal is een immense
voormalige fabriekshal waar vroeger rollend materieel voor het spoor en bruggen
werden vervaardigd. De hal leent zich uitstekend voor een bruisend ‘afbouwdorp’,
waar elke sector een eigen 'expertise wijk'
krijgt. Zo wordt voor bezoekers heel duidelijk welke exposanten ze in een bepaalde

wijk kunnen bezoeken. En natuurlijk zorgen we ook voor een gezellig ontmoetingsplein, met foodtrucks en barretjes, zodat
dit dé netwerkplaats wordt waar u met
bekenden en nieuwe contacten over marktontwikkelingen kunt praten.
Professionele presentatie
Voor fabrikanten, leveranciers, leden en
dienstverleners is AfbouwVakdag 2019 de
vakbeurs bij uitstek om te laten zien wat u
in huis heeft. Voor elk budget bieden we
een passende presentatiemogelijkheid. Ons
bouwdorp in de Werkspoorkathedraal
bestaat namelijk uit bouwhekken, waarbij
u kunt kiezen voor een voorbedrukt of
eigen ontworpen bouwhekdoek. We hebben de hulp ingeschakeld van Gielissen
Exhibitions, die exposanten gaat ontzorgen
in de hele voorbereiding: ze maken het
bouwhek doek voor u klaar en bieden verschillende meubilair keuzes. Natuurlijk
zorgt NOA er voor dat exposanten tijdens

4 april 2019
Werkspoorkathedraal
Utrecht

de AfbouwVakdag hun bezoekers een
hapje en een drankje kunnen aanbieden,
dat alles op en om de dag tot in de puntjes
geregeld is en bezoekers de weg naar de
AfbouwVakdag allemaal goed weten te
vinden.
Afgestemd programma
Zoals bezoekers van eerdere vloeren- en
natuursteenvakdagen gewend zijn, komt er
ook een buitenplein met groot materieel,
machinerie en mobiele installaties.
Gedurende de dag zijn er ook enkele korte
lezingen over technische onderwerpen. En
zoals Stukadoors en Plafond & Wand
traditiegetrouw graag doen, sluiten we
AfbouwVakdag ’s avonds af met een goed
feestje! Een mooie gelegenheid voor
standhouders en bezoekers om informeel
gezellig met elkaar na te praten - en voor
diegenen die dat willen ook de dansvloer
uit te proberen.

Exposantenwerving
De AfbouwVakdag 2019, waar we alle professionals in de afbouwsector bijeen willen
brengen, valt en staat natuurlijk met een
compleet aanbod van exposanten.
Komende tijd zullen we alle fabrikanten,
(toe)leveranciers en dienstverleners actief
benaderen om een plaatsje op de beursvloer te reserveren. Wilt u zeker zijn van de
mooiste plek, dan adviseren we om snel
via www.afbouwvakdag.nl voor uw
beursplek in te tekenen. Op deze website

vindt u vooralsnog alle mogelijkheden
voor exposanten. Later dit jaar wordt dit
natuurlijk ook een interessante site voor
bezoekers, met het allerlaatste nieuws, de
beursplattegrond, een overzicht van standhouders mét de noviteiten die ze er gaan
presenteren.

Meer weten?
Geïnteresseerd in een stand op de AfbouwVakdag 2019? (Begunstigende) Leden van
NOA hebben natuurlijk een streepje voor en ontvangen korting op hun deelname!
Ga snel naar onze website voor alle informatie, tarieven en om in te schrijven:
www.afbouwvakdag.nl
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egalizer.nl
Met een combinatie
van specialistische
kennis van de materie,
vakbekwame medewerkers en state-of-the-art
machines, kunnen wij
iedere opdracht aan.

| SCHÖNOX new H - egaliseermiddelen

| Een nieuw tijdperk in
vloertechniek begint nu! |

De beste
basis
onder
iedere
afwerking!

nieuwenhuis.nl
bruggen
werkplaatsen
warenhuizen
scholen
warenhuizen
viaducten
ziekenhuizen
verzorgingscentra
magazijnen
showrooms
parkeergarages
chemische industrie
shoppingcentra
en meer...
Meer weten?
Bel 073-548 24 82

stofvrij stralen

| w w w.schoenox.nl |

6_0023_nl_18-04_New-H_86,4x132.indd 1
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EEN GEWAARSCHUWD MENS

DE VINDINGRIJKHEID VAN DE
DEBITEUR DIE NIET WIL BETALEN
Stel u neemt een particulier werk aan om de wanden en het plafond van een
woonkamer te stukadoren. U kent elkaar uit de bouwwereld en woont in dezelfde
woonplaats, maakt een mooie offerte en gaat aan de slag.
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd,
is er een klacht. Er zitten twee vlekken op
het plafond. Het gehele plafond wordt
opnieuw gespoten. Maar, de betaling blijft
uit. Als de debiteur wordt aangemaand, uit
hij opnieuw klachten. Er zouden golfjes
te zien zijn in het plafond. Teneinde een
tevreden klant te houden, worden twee
mogelijke opties gegeven om het effect
van de golfjes, door strijklicht veroorzaakt,
te verminderen. Daarop wordt niets
vernomen en er wordt ook niet betaald.
Ondanks vele telefoontjes, aanmaningen
en sommaties blijft betaling uit. Op een
dag besluit het NOA-lid maar eens zelf
langs te gaan.
Kwaliteit beoordelen
Omdat partijen van mening verschillen
over de kwaliteit van het werk (en
het NOA-lid inmiddels ook vreest
dat de betaling uit zal blijven) wordt
overeengekomen Bureau Gevelsupport
te vragen om de kwaliteit te beoordelen.
Die oordeelt dat de kwaliteit van het
stucwerk voldoet aan de overeengekomen
klasse en geeft een suggestie hoe de golfjes
verminderd kunnen worden. Met dit
rapport neemt de debiteur geen genoegen.
Hij wenst dat “NOA” de zaak beoordeeld,
want “dat is de geschillencommissie die
hiervoor ingeschakeld moet worden”, aldus

de particulier. Het NOA-lid maakt hieruit
op dat hij geschillenbeslechting wil via
de geschillencommissie en vraagt mij de
zaak daar neer te leggen. Het is heel lang
stil. Dan blijkt dat meneer niet reageert
op verzoeken van de geschillencommissie
om op het verzoek van het NOA-lid te
reageren en sturen zij het verzoek weer
terug met de mededeling dat de particulier
niet wil meewerken.

Wij zien de procedure met vertrouwen
tegemoet. De hele aanneemsom is nog
steeds niet betaald. De zitting is op korte
termijn en wij gaan er vanuit dat de hele
aanneemsom vermeerderd met rente en
kosten zal moeten worden voldaan.

Geschillenbeslechting
Er blijft niets anders over dan de zaak bij
de rechter neer te leggen. En wat schetst de
verbazing? Nu is het hele plafond ineens
niet goed meer. Ook zou meneer een eigen
deskundige hebben ingeschakeld. Alleen,
het rapport van deze “deskundige” is per
e-mail verzonden door de particulier
aan de particulier, is niet ondertekend en
sluit af met de legendarische woorden:
“…raad ik u aan NOA in te schakelen
om hun geschillencommissie hier een
eind oordeel over te laten geven.” Tja,
zou een onafhankelijke deskundige dit
echt schrijven? Vindingrijk is het wel om
aan te blijven dringen op een wijze van
geschillenbeslechting die niet bestaat en
daar ook niet van af te wijken, ondanks
dat je erop gewezen bent dat NOA dat niet
zelf doet.

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

Van uitstel komt geen afstel, maar
vindingrijk is het wel.

Tip:
Als u moet waarschuwen voor
een gebrek, bijvoorbeeld in de
ondergrond. Zet die waarschu
wing en de mogelijke gevolgen
voor het werk als u toch aan de
slag gaat, dan altijd op papier!
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Gert van der Meulen / g.vandermeulen@noa.nl

Loondoorbetaling bij
ziekte moet anders
NOA heeft de afgelopen jaren, samen met AFNL, steeds ingezet voor het verkorten van de
loondoorbetaling bij ziekte voor mkb-bedrijven. Het doorbetalen van loon gedurende 2 jaar
en de bijkomende verplichtingen en kosten voor re-integratie, tellen voor deze bedrijven
onevenredig zwaar en zijn een reden om geen of heel beperkt werknemers in (vaste)
loondienst te nemen.
Hoewel het kabinet bij haar aantreden aangaf hier het
nodige aan te gaan doen, mede omdat het onderwerp
alle aandacht van de politiek had, lijkt de aandacht
inmiddels weer aardig af nemen. Nadat het kabinet via
het regeerakkoord had aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen, lijkt het dossier weer helemaal stil te
liggen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De
problematiek is ondanks de economisch betere tijd niet
afgenomen. NOA heeft samen met AFNL recentelijk
nog haar visie op dit dossier aan de orde gesteld bij o.a.
MKB-Nederland en de politiek.
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Wachten op mogelijke oplossing
In de afgelopen maanden werd steeds duidelijker dat
men in het kabinet vooralsnog zat te wachten op een
mogelijke oplossing uit de polder. Men hoopt dat werkgevers (VNO-NCW en MKB-Nederland) en werknemers (FNV en CNV) er op centraal (landelijk) niveau
uitkomen en een oplossing aandragen. Het is recentelijk
duidelijk geworden dat dit niet gaat gebeuren. Het is
daarom belangrijk dat er in ieder geval vanuit werkgevers duidelijk wordt aangegeven hoe wij de oplossing
zien.

Stabiele premie voor 1e en 2e ziektejaar
Vanuit MKB-Nederland en VNO-NCW wordt daarbij
vooral aangestuurd naar een oplossing via de weg van
de private verzekeraar. Los van de exacte periode waarover de werkgever nog wel gewoon het loon moet doorbetalen (men denkt aan 3 maanden) zou de financiering
daarna, dus van het tweede ziektejaar en de re-integratie
geregeld moeten worden via de weg van de private verzekeraars. Nadat de loondoorbetaling bij ziekte voor de
mkb-werkgever is gestopt, zou dan alsnog via de weg
van een particuliere verzekering de financiering van de
resterende periode, het tweede ziektejaar en de re-integratie moeten worden geregeld. Dit is niet de weg die
NOA voor ogen staat. Net als bij de huidige verzekeringsmodellen voor de verzuimverzekeringen kan in dat
geval een individueel bedrijf, als het verkeerd gaat,
zomaar te maken krijgen met een premiestijging in de
jaren daarna tot wel 300%. Dat mag niet gebeuren.
Inmiddels heeft ook MKB-Nederland dit omarmd en is
een voorwaarde voor de weg van de private verzekeraar
in ieder geval een stabiele premie voor zowel het eerste
als tweede ziektejaar, waarbij meteen de kosten van de
re-integratie voor de werkgever verdisconteerd zijn.
Ook dient in een dergelijke situatie de werkgever na de
overdracht aan de verzekeraar feitelijk van zijn verantwoordelijkheid ontslagen te worden. Uiteraard moet
deze wel medewerking blijven verlenen aan het re-integratieproces voor zover dat door de werkgever kan worden ingevuld.
Collectieve financiering
Hoewel er nu bij de weg richting de private verzekeraar
veel meer gedacht wordt aan een vorm van meer collectieve financiering, blijft naar het oordeel van NOA nog
steeds het probleem van de knip in de behandeling van
de zieke werknemer. Nadat de verzekeraar de zaak heeft
overgenomen moet aan het eind van de rit een aanvraag
gedaan worden voor een uitkering bij het UWV, waarbij
(nog steeds) een beoordeling van het re-integratietraject
plaatsvindt. Dat kan naar het oordeel van NOA een stuk
eenvoudiger. Ook in de voorstellen van het kabinet gaat
men vooralsnog uit van een collectieve verzekering via
het UWV voor de financiering en re-integratie. Deze
voorstellen liggen zeer dicht tegen die van NOA aan.  
Minst omslachtige oplossing
NOA en AFNL kiezen vooralsnog voor de minst
omslachtige oplossing. De loondoorbetaling bij ziekte
in het tweede ziekte jaar en re-integratie gaan over naar
het UWV en worden gefinancierd als collectieve verzekering vanuit de reeds bestaande Werkhervattingskas.
Hiervoor betaalt u als werkgever thans ook al premie
voor de WGA en ZW (voor o.a. zieke werknemers met
contracten voor bepaalde tijd) en wat is er logischer dan
op deze wijze ook de loondoorbetaling van het tweede
ziektejaar hieruit te financieren? Volgens NOA is dit een
stuk eenvoudiger, waarbij ook de re-integratie van de
werknemer eenvoudiger kan worden voortgezet.

Eén loket
Een bijkomend voordeel is namelijk dat daarbij meteen
de één loket gedachte wordt ingevuld. De werknemer is
namelijk al vanwege de loondoorbetaling in het tweede
ziektejaar bekend bij het UWV. Het UWV kan dan meteen doorpakken bij het re-integreren van de werknemer
en het beoordelen van het mogelijke recht op een WIA
(WGA of IVA)-uitkering of als de werknemer niet
arbeidsongeschikt wordt beschouwd, een WW-uitkering.

“EEN PREMIESTIJGING
TOT WEL 300% MAG NIET
GEBEUREN”

In eigen hand
Natuurlijk zijn er ook bedrijven die het graag in eigen
hand willen houden en bijvoorbeeld nu al Eigen Risicodrager zijn voor de WGA en ZW. Bij de Werkhervattingskas bestaat deze mogelijkheid reeds voor deze
regelingen. Als een bedrijf dit liever zelf via een verzekeraar wil regelen, is dat geen probleem. Dit kan dan, als
bedrijven dit willen, ook meteen voor de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Met het voorstel van
AFNL-NOA kan men het dus op redelijk eenvoudige
wijze regelen, terwijl bedrijven die het liever zelf willen
doen dit ook gewoon kunnen. Naar de opvatting van
NOA is dit een oplossing die voor iedereen passend is.
Met deze visie blijven wij dan ook de politiek benaderen
om duidelijk te maken dat goede oplossingen toch echt
meestal ook eenvoudig zijn. We houden u uiteraard op
de hoogte van de ontwikkelingen.
Als u nog vragen heeft of meer wilt weten, kunt u
natuurlijk altijd contact met het secretariaat opnemen.

TEKEN PETITIE
Ga naar www.noa.nl/petitie en steun onze actie: de
politiek moet de loondoorbetalingsverplichting nu
echt inkorten!
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CARIEM DIJK STRIJDT
OM INTERNATIONALE
TITEL STUKADOREN
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Hij had er helemaal niet op
gerekend, want hij was tijdens
de landelijke finale van de Skillsvakwedstrijden ‘slechts’ tweede
geworden. Maar toen de winnaar
afzegde voor het internationale
vervolg, Euroskills 2018 in
Boedapest, werd stukadoor Cariem
Dijk (20) gebeld. “Of ik de volgende
dag in Tilburg kon zijn voor de fotoshoot. Nou, dat wist ik nog niet hoor.
Vanuit het puntje van Groningen is
dat best een stukkie rijden.”
Dijk - in het dagelijks leven leerling bij NOA-lid Martin
Buikema - vroeg het de klant waar hij op dat moment
aan het smeren was. “Een boer, die zijn meestal wel eerlijk. Ik vroeg hem: ‘wat zou u doen?’ ‘Gaan!!’ was zijn
antwoord. Dus toen mijn baas akkoord was, ben ik de
volgende dag toch maar naar Tilburg gereden voor die
foto.” Dijk is daarmee officieel lid van het Team NL dat
van 26 tot en met 28 september in Hongarije de Nederlandse eer verdedigt tijdens de Euroskills Vakwedstrijden. Dat team bestaat uit 34 mbo-studenten die in het
afgelopen jaar de nationale Skills-competitie wonnen.
Van etaleurs, grafisch vormgevers en bloemisten, metselaars en timmerlieden tot stukadoors.
Weken in training…
Deze zomer is Dijk een aantal weken in training bij
sponsor Knauf in Utrecht. We treffen hem op een snikhete dag samen met trainer Martijn Dijkstra in het
praktijklokaal van de Knauf Akademie. Dijk werkt aan
één van de vier wanden van het huisje dat hij ook in
Boedapest moet maken. Alles opgebouwd in metalstuds
en met boogvormige ramen en deuren die je in Nederland maar zelden ziet. “Dat is ook het lastigste”, zegt
Dijk. “Dit is geen werk dat ik dagelijks doe. En straks
heb ik maar 9,5 uur om alle vier de wanden op te bou-

Trainen in de Knauf Akademie voor Euroskills 2018.
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Met een schrobzaag wordt de vorm van de ramen uit de
gipsplaten gezaagd.

Razendsnel fixeert Cariem de wand met een stempel en jast er een
schroef in.

wen en te beplaten met gipspanelen. Daarna krijg ik nog eens 9,5
uur om alles netjes te stucen. Wat we dus doen is de opdracht zo
vaak mogelijk maken om te kijken op welke onderdelen we tijdswinst kunnen pakken. Probleem is dat Cariem die wanden straks
in zijn eentje moet opbouwen. Die metalstuds zijn totaal niet stabiel, dus hij moet leren hoe hij ze horizontaal opbouwt, ze dan
een voor een overeind zet en ze dan stabiliseert. Dat is lastig, legt
dijkstra uit."
Een week meelopen...
Om het vak van wandmonteur beter onder de knie te krijgen,
gaat Dijk ook nog een week meelopen met een Plafond- en
wandmontagebedrijf. Dijk: “Ik krijg echt van iedereen hulp aangeboden. Supergaaf om mee te maken.” Zijn werkgever is vooral
trots en laat hem zoveel mogelijk trainen. “Die vindt het vooral
tof voor me. En ik leer natuurlijk heel veel in een hele korte tijd.”
Grote glimlach
Dijk, die al op jonge leeftijd wist dat hij stukadoor wilde worden
bivakkeert deze dagen in een hotel in Utrecht, zodat hij niet
iedere dag op en neer hoeft uit Groningen. “Ik lig elke dag in het
zwembad man! Te gek toch? Ik ga sowieso altijd met een grote
glimlach naar mijn werk, maar deze weken is het wel extra bijzonder. Bovendien mag ik nu nog fouten maken. Daar leer je
immers het meeste van.”

Topsport
Het moeilijkste vindt hij dat hij over zoveel dingen tegelijk moet
nadenken. De maatvoering, nieuwe technieken, snelheid krijgen
in het werk, handigheidjes met nieuw gereedschap. Dijkstra geeft
ondertussen wel aanwijzingen maar mag niet fysiek helpen.
“Maar mijn handen jeuken hoor.” Dijk zaagt ondertussen met
een schrobzaag de vorm van de ramen uit de gipsplaten. “Gisteren deden we dat terwijl de wanden al stonden. Dan wordt de
zaagsnede toch wat lelijk. Vandaar dat ik ze al op de tafel snijdt.
Maar waarschijnlijk gaat dat weer ten koste van de stabiliteit.”
Dan komt het moment dat het wandje overeind gezet moet worden. Dijkstra: “Denk eerst na welke handelingen je zo moet doen.
Welk gereedschap heb je daarvoor nodig? Zet dat klaar.” Dijk
pakt een schroefmachine, zet er al een schroef in en hangt hem in
zijn gordel. Met links houdt hij een uitschuifbare stempel vast,
met rechts duwt hij de wand in verticale positie. Razendsnel
fixeert hij de wand met het stempel en jast er een schroef in.
Voorzichtig loslaten. En hij staat. Dijk kijkt tevreden. “Zal ik hem
ook aan de bovenkant fixeren?” Dijkstra vind het een goed idee.
“Dat ging perfect zo hè? Beter dan hoe we het gisteren deden.”
Voordat Dijk aan de volgende wand kan beginnen komt Gijs de
Jong binnen, manager van de Knauf Akademie. “Moeten jullie
niet eerst een broodje eten mannen? Topsport kan niet zonder
goed eten.”

SAMENWERKING VOOR HET LANDSBELANG

Mooi om te zien is ook dat de verschillende fabrikanten van bouwmaterialen innig samenwerken om Cariem klaar te
stomen voor de wedstrijd. Dijkstra: “Hij oefent nu hier op de Knauf Akademie, maar hij werkt met de materialen die door
de sponsoren zijn voorgeschreven. Vandaar die zak Strikolith, dat is natuurlijk eigenlijk vloeken in de Knauf-kerk. Maar
alles voor het landsbelang.” Cariem ontving ook een volle Superprof gereedschapsgordel van Verhoeven Tools and Safety.
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Armand Landman

WITTEBROODSPLAFONDS
Een vervallen kasteel in Leersum wordt verbouwd tot luxe hotel. Het
stukadoorsbedrijf dat in opdracht van de restauratie-aannemer de
plafonds onder handen neemt, heeft al een aantal plafonds volledig
verwijderd. Nu is de vraag of dat ook moet gebeuren met het plafond
van de bruidssuite. Want kunnen die prachtige ornamenten niet
worden gerestaureerd? Dat scheelt immers nogal in tijd en kosten. De
stukadoor schakelt het Technisch Bureau Afbouw (TBA) in.
Op advies van TBA worden eerst een drietal testvlakken
op het plafond aangebracht met een hechtprimer, een
laag gips en daarin ingebed een laag fijnmazig wapeningsweefsel. Daarna komt senior technisch adviseur Ed
van der Plas een kijkje nemen in het oude kasteel. Van
der Plas ziet het meteen: “Aan het oppervlak van het
plafond, bestaande uit geschilderd stukadoorswerk en
voorzien van lijstwerk en ornamentiek, komt veel
schade voor. Een deel van het oppervlak van de geschilderde gestukadoorde afwerking is tot een bepaalde laagdiepte afgestoken en voorzien van een blauwkleurige
primer. Ter plaatse van dit gedeelte plafondafwerking
zijn na bekloppen veel holklinkende delen stucwerk
aanwezig. Hier lijkt het er zeer sterk op dat de blauwkleurige primer is aangebracht op een gestukadoorde
tussenlaag die niet goed hecht op de raaplaag of waar de
raaplaag niet goed hecht op de beton.”
Holklinkende plekken
Van der Plas beklopt het hele plafond en constateert dat
aan het oppervlak van het lijstwerk rondom het plafond
op de lijsten, plinten, sierende stroken en hoekdelen veel
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holklinkende plekken aanwezig zijn. “Op plekken waar
een gedeelte plafondafwerking spontaan los is geraakt, is
het oppervlak van het betonplafond eronder zichtbaar.
Het oppervlak toont een bekisting platen patroon en is
bovendien vrij ruw van oppervlaktestructuur. Aan het
oppervlak van de beton zijn veel afzandende en afpoederende deeltjes oud stucwerk, gebaseerd op een kalk
zand mengsel, aanwezig. De hechting van de op de
beton in beginsel aangebrachte vertinlaag is door sterke
zuiging van het beton en door de jaren heen ontstane
degeneratie van de vertinlaag behoorlijk slecht.”
Wapeningsweefsel
Op drie plafonddelen waar de bestaande gestukadoorde
afwerking nog ogenschijnlijk intact en hechtend is heeft
de stukadoor proefvlakken gemaakt. Bij twee ervan
slijpt Van der Plas de bestaande gestukadoorde afwerking volledig tot op het beton in. Daarna trekt hij aan
het wapeningsweefsel. Bij het eerste proefvlak trekt hij
op die manier de volledige gestukadoorde afwerking los
van het betonoppervlak. En bij het tweede vlak komt
“zeker 95 procent van het oude stukadoorswerk geheel

Overzicht plafond toekomstige bruidsuite.

De testvlakken wapeningsweefsel konden eenvoudig worden
verwijderd.

los.” Op het betonoppervlak blijft bij beide proefvlakken
een dun en onsamenhangend laagje oud kalkzandgebonden stucwerk achter.
Laagdikte
Van der Plas ziet dat de laagdikte van het stucwerk
overal sterk wisselt. Van soms 10 tot wel 20 millimeter.
“Het stukadoorswerk is grotendeels opgebouwd in verschillende op elkaar aangebrachte lagen. Die lagen
bevatten deels kalk en zand en deels zijn dit afwerklagen
op basis van kalk. De kalk blijkt na aanraking sterk af te
poederen en onsamenhangend van aard te zijn. Hierop
aangebrachte stuclagen komen dus gemakkelijk los.”
Bij het derde proefvlak slijpt de TBA-adviseur het plafond niet in, maar trekt hij het wapeningsweefsel meteen vanaf de nieuwe gipslaag los.
Onverantwoord
Het oordeel van Van der plas is hard. Het bestaande
stucwerk hecht onvoldoende aan de betonnen onder-

AGENDA

grond. Zijn advies luidt dat het hele plafond vervangen
moet worden. “Gezien het gemakkelijk loskomen van de
proefvlakken, de opbouw van het stukadoorswerk met
verschillende lagen die onderling niet zijn ruw gehaald
die uit verschillende materialen bestaan en het veel
voorkomende holklinkende gedrag, moet het complete
plafond opnieuw worden gestuct.” Van der Plas gaat nog
een stapje verder: “Op basis van de slechte hechting, de
in de toekomst nog optredende spanningen door onttrekking van vocht en het uitzetting- en krimpgedrag
door wisselingen in temperatuur is het onverantwoord
om deze bestaande oude gestukadoorde afwerking als
onderlaag te handhaven als basis voor een nieuwe gestukadoorde toplaag.
De kersverse bruidsparen die de nacht ondertussen hebben doorgebracht in het luxe hotel in Leersum zullen er
geen weet van hebben gehad, maar hen is een onstuimige huwelijksnacht bespaard gebleven!

15 SEPTEMBER

2 OKTOBER

OZP Familiedag - Rotterdam

Bijeenkomst Stichting Afbouwkeur

20 SEPTEMBER

4 OKTOBER

VKL-dag - Amsterdam

BinnenBouw Ondernemerstalk Dwingeloo

21 SEPTEMBER
NOA Jong Management Scheveningen

4 T/M 6 OKTOBER
Reis Sector Grootbedrijven

26 SEPTEMBER

12 OKTOBER

Reis hoofdsector ABN Natuursteen
- Verona

Evenement Toekomst van de
Afbouw - Haarzuilens
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Erica van Aken

HOE ZIET UW TOEKOMST
IN DE AFBOUW ER UIT?
KOM HIERVOOR 12 OKTOBER NAAR HAARZUILENS
Vrijdagmiddag 12 oktober organiseren we voor alle NOA-leden een wervelend en
interactief programma over ‘de Toekomst van de Afbouw’. In twee uur tijd neemt
dagvoorzitter Rens de Jong, bekend van BNR NewsRadio, u in razend tempo mee naar
de komende vijf tot tien jaar. Hoe staan we er als bedrijfstak voor?
Tijdens dit evenement krijgt u antwoorden op de vragen: Waar liggen uw persoonlijke kansen? Welke bedreigingen liggen er voor de verschillende sectoren binnen
de afbouw op de loer? En belangrijker: hoe kunt u zich
voorbereiden om succesvol te blijven ondernemen?
Uw mening is belangrijk
Het wordt een afwisselende en vooral interactieve bijeenkomst. Middels een ingenieus smartphone systeem
kunt u telkens mee discussiëren, stellingen beantwoorden en suggesties geven. Handig voor ons, want zo kunnen we in korte tijd heel veel meningen en ideeën
verzamelen. Daar kunnen we dan na afloop van het evenement meteen voor u mee aan de slag. Voor u wordt
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dit evenement vooral heel leuk om aan mee te doen.
Vrijdagmiddag 12 oktober wordt echt hét moment om
u klaar te maken voor verandering…
Onderzoek naar uw toekomst
We hebben namelijk onderzoek laten doen door USP
Marketing Consultancy naar ‘de Toekomst van de
Afbouw’. Heel veel leden hebben aan dit onderzoek
meegewerkt. Ook veel opdrachtgevers, aannemers,
(interieur)architecten en woningcorporaties gaven hun
mening, waardoor we u interessante gegevens kunnen
presenteren. USP heeft uitgezocht hoe opdrachtgevers
stukadoorsbedrijven, vloerenbedrijven, natuursteenbedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven beoor-
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delen. Denkt u dat dit overeenkomt met uw eigen
waardering? Op 12 oktober krijgt u het precieze inzicht!
Veel nieuwe initiatieven
U krijgt 12 oktober ook korte, krachtige informatie over
opleidingsmogelijkheden en nieuwe initiatieven om
vakkrachten te werven. Als u behoefte heeft aan extra
mankracht, dan is dit zeker ook een reden om naar kasteel de Haar te komen. Laat u tijdens dit evenement verrassen, want er is volop nieuws te melden waar u direct
uw voordeel mee kunt doen voor uw eigen onderneming.

INSCHRIJVEN?
Het evenement over uw toekomst in de afbouw
vindt plaats bij kasteel de Haar, in het Koetshuis te
Haarzuilens. Om 14.30 uur verwelkomen we u met
een kop koffie, om 15.00 uur start het programma.
Inschrijven kan op www.noa.nl/toekomstvandeafbouw

NOA JONG MANAGEMENT
Op vrijdag 21 september 2018 organiseert NOA Jong Management een
teambuildingsmiddag vanaf 14.30 uur in de escaperoom in Scheveningen.
Voordat we in teams gaan proberen te ontsnappen, zal Hilco Nijmeijer,
directeur/eigenaar van Annhil Systeemplafonds, een inspirerend verhaal
vertellen over hoe en waarom hij met zijn bedrijf de transitie heeft
gemaakt van onderaannemer naar nevenaannemer.

Hilco vertelt onder andere tegen welke problemen hij
daarbij aanliep, hoe zijn opdrachtgevers hierop reageerden, wat dit verandertraject hem uiteindelijk opleverde,
wat zijn toekomstverwachtingen zijn en waarom het
belangrijk is om continu in beweging te blijven. Hij gaat
met Jong Management in gesprek om voor je onderneming de afstemming te blijven zoeken tussen je interne
organisatie aan de ene kant en de veranderende markt
aan de andere kant.
Aansluitend gaan we in teamverband op avontuur in de
Escaperoom, een afgesloten ruimte. Door middel van
logisch nadenken en samen puzzels, raadsels en andere
mysteries op te lossen, moeten we proberen binnen één

uur te ontsnappen. Om bij te komen en na te praten
over al onze belevenissen eten we een hapje bij het
bekende Crazy Piano’s op de boulevard.

INSCHRIJVEN?
Kijk voor meer informatie op www.noa.nl/
jmscheveningen. Hier kun je gelijk inschrijven en
informatie vinden over de overnachtingsmogelijkheden.
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Gert van der Meulen / g.vandermeulen@noa.nl

VEILIG WERKEN
MET BOKJES
De afgelopen jaren is het werken met bokjes, om de gipsplaten tussentijds op te slaan
voor verdere verwerking, gemeengoed in de Plafond- & Wandmontagesector. De te
verwerken gipsplaten zijn meestal zwaarder dan 25 kg. en mogen niet door één persoon
getild worden. Door het horizontaal plaatsen van de gipsplaten op bokjes wordt dit min
of meer afgedwongen. Daarmee wordt tevens voorkomen dat men bij het tillen van de
platen beneden kniehoogte moet tillen.
Inmiddels worden er duizenden van deze bokjes
gebruikt. Echter is er in de loop der jaren een probleem
aan het licht gekomen. De bokjes komen in diverse vormen en soorten voor. Dat komt omdat er geen vast
voorschrift is over hoe het bokje er uit moet zien en van
welk materiaal het bokje gemaakt moet worden. Deels
worden de bokjes door de leveranciers van gipsplaten
uitgeleverd, deels hebben bedrijven zelf bokjes ontworpen. Het gevolg is dat in de praktijk het werken met de
bokjes niet altijd even goed gaat. Ook is er geen voorschrift hoeveel platen er nu wel of niet op een bokje
gezet mogen worden. Dat heeft soms tot gevolg dat de
bokjes omvallen wat weer kan leiden tot ongelukken
waarbij mensen zelfs gewond kunnen raken. Mede door
het gebruik van verschillende soorten bokjes en de verschillende materialen waarvan deze gemaakt zijn meestal hout of staal - is het niet altijd duidelijk wat er
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nu wel of niet met de gebruikte bokjes kan. Op basis
van signalen uit de praktijk is daarom besloten een
onderzoek te doen naar een richtlijn voor het veilig
werken met bokjes.
Bureau VHP
Het bureau VHP heeft in de afgelopen jaren al diverse
onderzoeken gedaan op het gebied van arbeidsomstandigheden (met name met betrekking tot fysieke belasting) in de Plafond- & Wandmontagesector. Daarom is
besloten ook dit keer het bureau in te schakelen.
Opzet van het onderzoek
De opzet van het onderzoek is gericht op het opstellen
van een richtlijn en instructies om veilig te kunnen werken met bokjes. Daarbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

• De hoogte van de bokjes;
• De schuinte van de rugleuning;
• Het materiaal;
• De belastbaarheid;
• Welke ondergrond.

van het onderzoek, maar zou wel kunnen leiden tot een
bokje dat op een veilige manier, met duidelijke instructies door de gehele sector gebruikt kan worden. Besloten
is om dit in ieder geval mee te nemen in het overleg met
de bedrijven die meedoen aan het onderzoek.

Het resultaat van het onderzoek moet een A4-blad worden met de richtlijn voor veilig & gezond werken met
bokjes. Daarnaast moet er een ontwerp komen voor
stickers/plaatjes met do’s en don’ts zoals deze bijvoorbeeld ook op trappen en steigers voor komen.

Oplevering van de resultaten van het onderzoek
Voor de vakantieperiode heeft de eerste bespreking met
de bedrijven die meedoen aan het onderzoek plaats
gevonden en is het onderzoek gestart. Mede vanwege de
beschikbaarheid van mogelijke locaties waar men in de
praktijk terecht kan, is het niet direct mogelijk om een
exacte datum te noemen waarop het onderzoek klaar
moet zijn. De verwachting is dat het voor het einde van
het jaar definitief is afgerond. Zodra dit het geval is, zullen wij de sector uiteraard informeren.

Samen met bedrijven uit de sector
Uiteraard is het niet de bedoeling om slechts een theoretisch verhaal neer te zetten, waar niemand iets mee
kan. Daarom is de opzet van het onderzoek eerst op
26 juni jl. besproken met de leden van de hoofdsector
Plafond- & Wandmontage tijdens de ledenbijeenkomst
in Utrecht. Hier is niet alleen de opzet besproken en
daar waar nodig bijgesteld, maar zijn tevens een aantal
bedrijven bereid gevonden om mee te werken aan het
onderzoek. Uit de bijeenkomst kwam nog wel een aanvullende wens naar voren: Hoewel men een richtlijn en
instructie over het veilig werken prima vond, zou men
graag zien dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid
om een eenduidig bokje te ontwerpen dat, in de meest
voorkomende situaties, als veilig bestempeld kan worden. Dit betekent weliswaar een mogelijke uitbreiding

Arbocatalogus
Aangezien het veilig werken met bokjes onder de noemer arbeidsomstandigheden valt, is het de bedoeling
om de afspraken, voor zover mogelijk, vast te leggen in
de Arbocatalogus Afbouw. De Arbocatalogus Afbouw is
het referentiekader voor de Inspectie SZW (voorheen
Arbeidsinspectie) bij het uitvoeren van de controles op
de bouwplaats.
Als u nog vragen heeft over het voorgaande kunt u
natuurlijk altijd contact met het secretariaat opnemen.

Nieuwe leden
AD Project Afbouw BV
's Gravenzandseweg 19 B
2291 PE Wateringen
070 - 743 91 03

Steentijd B.V.
Kobaltstraat 23
2544 ET 's-Gravenhage
070 - 323 82 92
070 - 325 95 88

All in Floorsystems
Maria Tesselschadestraat 48
4207 JZ Gorinchem
06 - 23 42 97 60

Wandgrimeurs.nl
Lagedijk 2
1145 PL Katwoude
06 - 43 09 03 85

J's Plaster
Karel Doormanstraat 152
6826 RK Arnhem
06 - 43 91 16 62
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GOED VOORBEREID
EXAMEN DOEN!
Opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met
een VOL-VCA diploma op zak weet je aan welke veiligheidseisen je moet voldoen. Als
je het officiële Veiligheidscertificaat voor Operationeel Leidinggevende bezit, herken
je onveilige situaties en tref je maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Op veler
verzoek organiseren wij op dinsdag 6 november weer de cursus VOL-VCA in het NOAAfbouwcentrum in Veenendaal.

Voordeel van deze cursusdag is dat je door een deskundige docent wordt klaargestoomd voor het officiële examen aan het eind van de middag. Handig, want in de
praktijk blijkt thuisstudie toch best lastig.
Tijdens deze cursus leer je:
• De basiskennis van nationale en Europese wet- en
regelgeving
• Kennis en begrip van het ontstaan van ongevallen en
de gevolgen van beleid
• Procedures en werkvergunningen
• Algemene risico’s en beheersmaatregelen
• Basiskennis en begrip ergonomie
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Je voorbereiden op het afrondende examen
Officieel examen
De cursusdag wordt afgesloten met een theoretisch examen, waarmee je bij goed gevolg het Diploma Veiligheid
voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
behaalt, dat 10 jaar geldig is. Je ontvangt een VOL-VCA
pas op creditcardformaat.
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INSCHRIJVEN?
De deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal
inschrijvingen. Bekijk op www.noa.nl/vca de
cursuskosten en schrijf direct in. De cursus gaat
door vanaf 15 personen. Na inschrijving is
kosteloos annuleren niet meer mogelijk.

NOA VERZEKERINGSDIENST

RONDJE ROND DE KERK
Bij het horen van deze uitspraak zullen velen van u direct de link leggen met
de wielercriteriums na de Tour. Daarbij is voor de renners nog een aardig
zakcentje te verdienen. Een rondje rond uw bedrijfspand of woonhuis door u
zelf kan ook wat opleveren.
Bij de verzekering van uw pand is het van
groot belang de juiste waarde te verzekeren. Verzekeraars gaan uit van de herbouwwaarde. Dit staat gelijk aan het
bedrag dat benodigd is voor herbouw van
het gebouw - met dezelfde bestemming en
naar constructie en indeling gelijkwaardig
- onmiddellijk na de gebeurtenis.
Herbouwwaarde nog hoog genoeg?
Door de ontwikkelingen in de markt is het
advies om nog eens goed na te gaan of de
herbouwwaarde, zoals aangegeven binnen
uw polis, nog wel hoog genoeg is. Dit om
bij een calamiteit onderverzekering te
voorkomen. Een waardebepaling respectievelijk taxatie kan uitkomst bieden. Veel
verzekeraars bieden deze overigens vandaag de dag kosteloos aan. Neem contact
op met uw tussenpersoon of ons kantoor
en wij maken dit inzichtelijk voor u.
Asbestdaken verwijderen
Mocht uw pand voorzien zijn van asbestdaken dan willen wij u wijzen op een
maatregel die door de overheid is genomen: vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken
in Nederland namelijk verboden. Dit betekent dat de eigenaar van een pand met een
asbesthoudend dak dit dak vóór 2024

moet laten verwijderen en vervangen door
een niet-asbesthoudend dak. Op grond
van deze maatregel hebben verzekeraars
inmiddels ook actie ondernomen in die
zin dat er een gewijzigde waarderingsgrondslag van kracht is bij schade aan
asbesthoudende dakbedekking of gevelbekleding. Overigens biedt de overheid wel
een subsidieregeling waarvan gebruik
gemaakt kan worden. Deze regeling stimuleert de versnelde verwijdering. Maar let
op deze heeft wel een tijdelijk karakter tot
2020. Wacht dus niet te lang met de aanvraag.
Energiebesparing
Mede dankzij reclamespotjes is er ook
weer aandacht voor zonnepanelen. Energiebesparing, btw-teruggave en eventuele
subsidie zijn mooie financiële voordelen
en vaak gaat de waarde van uw pand
omhoog. Neem dit mee in de bepaling van
de herbouwwaarde en ga na of uw verzekering op dit moment dekking verleent of
dat dit separaat nog even aangetekend
dient te worden.

nen binnen een verzekering. Indien u uw
pand bijvoorbeeld verhuurt aan studenten
of arbeidsmigranten zullen verzekeraars
hiervan in kennis moeten worden gesteld.
Verzekeraars kunnen u dan laten weten op
welke wijze zij de verzekering willen aangaan/continueren. Ga er zeker niet van uit
dat er automatisch dekking is bij dit soort
situaties. En wat dacht u van leegstand?
Het is verstandig om hier melding van te
maken.
U ziet, een rondje rond uw bedrijfspand of
woonhuis geeft altijd weer wat aandachtspunten. Wilt u dat wij, ten aanzien van uw
verzekering of verzekeringsportefeuille,
een rondje in verzekeringsland maken laat
het ons weten.

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

Bestemming van belang
Tenslotte is ook de bestemming van belang
om dit op een juiste wijze te laten aanteke-
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Frank Rohof / f.rohof@noa.nl

INZET AFNL- NOA IN
PENSIOENDISCUSSIE
De politiek en sociale partners in de Sociaal Economische Raad praten al heel lang
over aanpassingen in het pensioenstelsel. De wijzigingen zijn noodzakelijk om
pensioentoezeggingen ook in de toekomst te kunnen garanderen. Dat lijkt vreemd,
omdat het vermogen van de gezamenlijke pensioenfondsen in de afgelopen jaren tot
€ 1300 miljard euro is gegroeid. Toch komen er steeds meer ouderen die langer leven
en minder werkenden die pensioenpremies opbrengen.
Door de lage rente zijn pensioenen in de afgelopen jaren
niet of nauwelijks geïndexeerd. Pensioentoezeggingen
zijn versoberd terwijl de premies zijn verhoogd of gelijk
gebleven. Als gevolg van deze verslechteringen is het
draagvlak voor pensioenen bij veel mensen verminderd.
AFNL-NOA heeft een eigen pensioenpamflet opgesteld
met tien duidelijke wensen die we bij politiek en SER
hebben neergelegd. Hoe zien AFNL en NOA het toekomstig pensioenstelsel in Nederland?
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Behoud AOW als bestaansminimum
AFNL en NOA menen dat de AOW moet worden
behouden als volksverzekering voor alle ingezetenen die
in Nederland wonen. De AOW is het basispensioen. Wij
zijn geen voorstander van het invoeren van een vermogenstoets omdat dit leidt tot inkomenspolitiek over de
rug van gepensioneerden. Doordat ons land als gevolg
van vergrijzing steeds minder werkenden en meer
gepensioneerden krijgt, is een verbetering van de huidige AOW onbetaalbaar en niet realistisch.

1

heid die twee keer zo hoog ligt dan wat in Nederland
gebruikelijk is. Wij vinden dat ook werkenden in de
afbouw gezond de pensioengerechtigde leeftijd moeten
kunnen halen. Het steeds verder verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is voor onze bedrijfstak onverantwoord. Werknemers in de afbouw met meer dan 45
jaar werkervaring moeten eerder met pensioen kunnen.

4 Geen keuze pensioenuitvoerders in de

tweede pijler
Het klinkt leuk dat werkenden hun eigen pensioenuitvoerder mogen kiezen. Iedereen wil graag aangesloten
zijn bij het pensioenfonds met de hoogste dekkingsgraad. Pensioen is echter een complex product. Pensioenregelingen kennen solidariteitselementen zoals wat
te doen met arbeidsongeschiktheid en het risico van
lang leven. Als dergelijke elementen buiten beschouwing
worden gelaten, zal dat leiden tot hogere uitvoeringskosten en dus lagere pensioenen. Dat acht AFNL-NOA
ongewenst.
Fiscale facilitering
Enkele jaren geleden heeft de overheid bepaald dat
mensen met een salaris boven thans € 105.075 niet meer
fiscaal vriendelijk (premie is aftrekbaar en uitkering is
belast) pensioen kunnen opbouwen. Het pleidooi om
dat bedrag verder te verlagen acht AFNL-NOA niet
wenselijk. Ook mensen met een middeninkomen en een
inkomen daarboven moeten in staat zijn om fiscaal
vriendelijk een pensioen te kunnen opbouwen.

5

2 Verplichtstellingsbeschikking noodzakelijk

voor voldoende levensstandaard
De AOW vormt een basispensioen voor alle ingezetenen
in Nederland. Nederland kent in de zogenaamde tweede
pijler ook een verplichtstellingbeschikking. Werknemers
die onder de verplichtstellingsbeschikking vallen moeten dan verplicht deelnemen aan de pensioenregeling
van bedrijfspensioenfonds of verzekeraar. In de bouwnijverheid kennen we de verplichtstellingsbeschikking
waaronder ook AFNL en NOA vallen. AFNL en NOA
zijn een voorstander van de verplichtstellingsbeschikking. Ervaring leert dat de huidige manier van pensioenopbouw bijdraagt aan een betere levensstandaard op
de oude dag. Ook vinden wij dat zelfstandige ondernemers, die dat willen, gebruik moeten kunnen maken van
de pensioenregeling. Dat geldt zeker als men werknemer
is geweest en vervolgens de carrière voortzet als ondernemer. Zeker in die gevallen is er geen sprake van de
krenten uit de pap pikken. Voor onze bedrijfstak worden ondernemers die dat wensen wel in de gelegenheid
gesteld pensioen op te bouwen.

3 Eerder pensioen voor werknemers in zware

beroepen en meer dan 45 dienstjaren
Wetenschappelijk onderzoek heeft uit gewezen dat
werknemers in de afbouw drie jaar korter leven dan het
landelijk gemiddelde. Bovendien starten de werknemers
in de afbouw 2,5 jaar eerder met werken dan het landelijk gemiddelde. Toch kent onze bedrijfstak door het
fysiek zware werk een uitval wegens arbeidsongeschikt-

6 Solidariteitsaspecten moeten gehandhaafd

worden
Een pensioenregeling kent veel terreinen solidariteits
aspecten. AFNL-NOA vindt het sociaal dat mensen
worden beschermd tegen risico’s die moeilijk te verzekeren zijn. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt en geen inkomen en
dus geen pensioenopbouw meer heeft. Veel pensioenregelingen kennen dan vormen van premievrije opbouw.
Ook bestaat een risico dat een gepensioneerde langer
leeft dan gemiddeld. Dan moet het fonds tot het overlijden van de gepensioneerde pensioen uit betalen. AFNLNOA vindt dergelijke solidariteitsaspecten goed. Ook
het voornemen van het kabinet om de doorsneepremie
af te schaffen (iedereen betaalt dezelfde premie, maar
niet iedereen bouwt hetzelfde pensioen/kapitaal op
waardoor jongeren te veel betalen en ouderen te weinig)
snappen we. Probleem is echter wel dat de oudere van
nu in het verleden als jongere ook teveel betaald heeft.
Daarvoor moet de oudere werknemer dan wel gecompenseerd worden.
Keuzemogelijkheden en eigendomsrechten
Er is veel discussie over zogenaamde eigendomsrechten.
Iedereen zou een individueel potje moeten krijgen. Ook
zijn er pleidooien dat pensioenvermogens moeten kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld aflossing van
hypotheekschuld. Dat klinkt mooi, maar een pensioen
wordt opgebouwd voor de oude dag en niet voor aflos-

7

➥
AFBOUWZAKEN | 25

➥

sing van de hypotheek waardoor het pensioen lager
wordt. Vaak wordt vergeten dat de beleggingsopbrengst
van het collectief beleggen voor 2/3 deel bijdraagt aan
het benodigde kapitaal voor de pensioenuitkering. Het
is niet gewenst dat individuele potjes de opbrengst van
beleggingen gaan doorkruisen. Keuze elementen zoals
een hogere uitkering in het begin en een lagere uitkering na verloop van enkele jaren, een hoger ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen worden door
ons wel ondersteund.
Europa; handen af van ons pensioen
Nederland heeft een uniek pensioenstelsel. De Brusselse
bureaucratie bedenken steeds weer plannetjes waarvan
onze pensioenfondsen last kunnen krijgen. AFNL-NOA
zijn helder en duidelijk: Brussel, handen af van ons pensioen!

8

Aandacht voor indexatieachterstand
Door de Europese crisis en een samenstel van regels
hebben fondsen de pensioenen in de afgelopen jaren
niet kunnen indexeren. Dat komt de geloofwaardigheid
van ons pensioenstelsel niet ten goede. Wij vinden dat
de regels in het zogenaamde nFTK (nieuw Financieel
Toetsingskader) eens kritisch tegen het licht moeten
worden gehouden.

10 Zijn bpfBOUW en andere fondsen nog ten

dienste van en voor de bedrijfstakken?
Vroeger bepaalden werkgevers en werknemers het
beleid in het pensioenfonds. Mede door eisen van de
Nederlandse bank ten aanzien van deskundigheid zijn
het steeds meer deskundigen die de dienst bepalen en
staan organisaties van werkgevers en werknemers steeds
meer op afstand. Het zijn echter wel werkgevers en
werknemers die de premie betalen. Veel erger is nog dat
het er op lijkt dat het pensioenfonds bpfBOUW, maar
ook de uitvoeringsorganisatie APG, steeds verder op
afstand van de bedrijfstakken komt te staan. We merken
weinig van het zogenaamde stakeholderbeleid die de
afstand moet overbruggen. Dat is jammer en moet veranderen. BpfBOUW is een fantastisch fonds met een
geweldige dekkingsgraad. Er wordt degelijk beleid
gevoerd! Het bestuur en uitvoeringsorganisatie doen
zichzelf te kort door dat niet te communiceren.

9

VRAAG & ANTWOORD

?

!

Heeft onze werknemer
recht op vergoeding?
Vraag
Onze werknemer kreeg tot voor kort vergoeding voor
kleding en gereedschap, omdat hij deze zelf aan moest
schaffen. Inmiddels verstrekken wij de kleding en het
gereedschap zelf. Heeft onze werknemer dan nog recht
op de vergoeding?
Antwoord
Nee. De vergoeding (belastingvrij) is bedoeld voor
werknemers die hun kleding en gereedschap zelf kopen.
Als u thans als werkgever de kleding en het gereedschap
gaat verstrekken, hoeft u dit niet meer te betalen. Als
u dit wel blijft doen, realiseer u dan dat de Belastingdienst dit bij een controle zal aanmerken als bovenmatig
verstrekt loon en dit middels een naheffing (inclusief
mogelijke boete) alsnog zal belasten.
Hebt u een vraag?
Weet dan dat u altijd de NOA-servicedesk kunt bellen
op 0318-547373.
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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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ADDO MURATAGIC

CARIEM DIJK

HUGO RENNERDE

JEFFREY VERWEIJ

MARIUSZ CIEPLIK

REMCO JONGERIUS

GUY MUNNEKE

NICOLAI CIEPLIK

FEKKE HARINGSMA

STUCMASTERS

SEDIQ ROHANI

THE GAME IS ON
STARTING ON 27.10.2018
PRESENTATIE BOBBIE BODT & KAJ GORGELS

WIE WEET HET GIPSMES OP HET SCHERPST VAN DE SNEDE TE GEBRUIKEN? WIE LEVERT VAKWERK IN CREATIEVE STUC-OPLOSSINGEN?
WIE STUKT DE STRAKSTE HOEK? WIE HANTEERT DE PLEISTERSPAAN ALS EEN GROOTMEESTER? HET WORDT WEER EEN STRIJD VAN
GIPS, ZWEET & SPANEN TUSSEN AANSTORMEND STUC-TALENT EN OUWE ROTTEN IN HET VAK. EEN AFVALRACE, AFGEWERKT IN ZES
AFLEVERINGEN. STUCMASTERS 2018 MAG JE ALS VAKMAN NIET MISSEN. KIJKEN!

BEKIJK ALLE DETAILS OP STUCMASTERS.NL OF VOLG ONS VIA

@STUC_MASTERS

