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OM DE VLOER MEE 
AAN TE VEGEN…
Beton ciré is hip! Maar het resultaat 
is niet altijd waar de klant op hoopt. 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld 
geeft technisch adviseur Ed van der 
Plas aan waar het allemaal mis kan 
gaan. 

10
KEUZEVAK SCHEI-
DINGSWANDEN
VMBO-leerlingen en -docenten 
kunnen in ons Afbouwcentrum het 
keuzevak scheidingswanden volgen. 
“Maar”, zo stelt docent Dick Klaasen, 
“in 10-uur praktijkles kun je geen 
vak leren”.

12
NOVITEITEN 
AFBOUWVAKDAG
Op dé vakbeurs en netwerkdag van 
2019 is er voor iedere afbouwer 
wat wils. Meer dan 120 exposanten 
brengen innovaties, handige 
producten en nieuwe machines. Wij 
maakten alvast een voorselectie van 
wat u te wachten staat op 4 april. 
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“The beginning is the 

most important part”

De grote filosoof Plato zei ooit: "Het begin is het belangrijkste deel van het werk." Daar 
moest ik laatst aan denken, toen we met het kernbestuur, de commissie en onze externe 
deskundige ons zoveelste gesprek voerden over de transitie naar NOA 2.0. Maar het geldt 
voor veel zaken: Hoe kun je grote dingen bereiken als je nooit begint?

Het afgelopen (alweer ruime) halfjaar is er 
bij NOA veel gebeurd. In mijn voorwoord 
heb ik daar regelmatig aan gerefereerd en 
de vinger op de zere plek gelegd. Ik kan me 
voorstellen - en hoop - dat het meeste voor 
veel leden met een vragend schouderop-
halen wordt gelezen, in de veronderstelling 
dat het vast allemaal goed komt en wordt 
geregeld. Daar werken we in elk geval hard 
aan! Onderwijl en meest belangrijk moeten 
onze dienstverlening en verenigingsacti-
viteiten natuurlijk onverminderd goed 
doorlopen. 

Ruimte voor diversiteit én eenheid
Kernbestuur, de commissie uit de Leden-
raad en de directie willen gezamenlijk 
doordachte veranderingen en acties in 
gang zetten. Vorige uitgave heeft u al 

kunnen lezen hoe we de krachten weten te 
bundelen op het secretariaat en ik heb u 
toen ook toegezegd meer uitleg te geven 
over de fase die we moeten doorlopen om 
tot bestuurlijke veranderingen te komen. 
Dat vergt de nodige energie en creativiteit 
en vooral veel overleg om onze vier hoofd-
sectoren op dezelfde manier neer te kunnen 
zetten. Daarbij komt dat het hoofdbestuur 
zowel in dienst van de sectoren als in het 
algemeen belang van de vereniging moet 
functioneren. Dus enerzijds ruimte voor 
hoofdsectoren om hun wensen een ver-
taalslag te geven in het beleid van de 
vereniging, maar anderzijds het hoofd-
bestuur er voor laten waken dat er eenheid 
komt/blijft in de vereniging, waarbij 
gezamenlijke belangen collectief behartigd 
kunnen worden. 

“Supersectoraal”
In NOA 2.0 willen we zorgdragen voor 
actieve, gemotiveerde en sterke sector-
besturen die het specifieke sectorbelang 
dienen. En voor een hoofdbestuur dat als 
team het totale verenigingsbelang en de 
“supersectorale” belangen optimaal be- 

hartigt. Uitgangspunt is en moet blijven 
dat iedere ondernemer die lid is van NOA 
- of hij/zij nu een eenmanszaak heeft, een 
mkb-bedrijf of groot bedrijf - zich thuis 
voelt bij onze vereniging en tevreden is 
over de wijze waarop NOA ondersteuning 
biedt. Men moet lid wíllen zijn. Dit 
betekent dan weer dat er bestuurlijk en 
secretarieel expertise moet zijn op elk 
segment waar wij als NOA en u als bedrijf 
mee te maken heeft.  

Wanneer is een plan perfect?
Veel om over na te denken dus, ook veel 
om te bespreken. Want het één heeft 
consequenties voor het ander maar biedt 
ook mogelijkheden, dus allerlei varianten 
passeren de revue. Zo snel mogelijk zullen 
we de Ledenraad raadplegen en zodra we 
de nodige fases overdacht hebben, hoort u 
het als NOA-lid natuurlijk ook allemaal. 
We besteden nu veel tijd aan de voor-
bereidingen, omdat we NOA 2.0 allemaal 
perfect willen laten verlopen. Maar ja, 
perfectie is onmogelijk, dus zal er nooit 
een perfecte tijd zijn om de veranderingen 
te introduceren en door te voeren. De bal 

Hoewel ik bij NOA pas een goede zes 
weken als directeur in functie ben, heb ik 
gelukkig al veel mensen gesproken en 
ervaringen opgedaan. Wat mij vooral 
opvalt, is dat bestuurders én medewerkers 
op het secretariaat een enorme betrokken-
heid hebben! Ook beschikken ze op hun 
specifieke vakgebied over enorm veel ken-
nis. Dit zijn hele belangrijke ingrediënten 

om een professionele dienstverlening aan 
de leden te kunnen bieden. Maar ook om 
daarmee een succesvolle toekomst voor 
NOA te bouwen.

Als voormalige interim-manager heb ik 
(gelukkig) kunnen constateren dat er wel 
wat te doen is. Ik zie vooral op het gebied 
van samenwerking voldoende aankno-

“Waar een wil is, is een weg”

Jaco Uittenbogaard
Directeur
j.uittenbogaard@noa.nl

VAN DE VOORZITTER
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Reageren: 
Een vraag, of idee?

Mail
 h.ruys@noa.nl

Twitter
 @HendrikRuys

LinkedIn
Hendrik Ruys 

Hendrik Ruys
Voorzitter 

aan het rollen krijgen en beginnen, lijkt 
daarom het moeilijkste deel. Ik denk dat 
Plato daar op doelde na er menig uur over 
gefilosofeerd te hebben… 

AfbouwVakdag
Hoe dan ook staat er komende maand 
weer van alles te gebeuren! Ten eerste 
natuurlijk dé grote happening van 2019: 
de AfbouwVakdag op 4 april. De beursvloer 
is uitverkocht, de bezoekersregistratie 
loopt op volle toeren; er zijn al meer dan 
1.000 aanmeldingen (en ik schrijf dit half 
maart). Dus er is heel veel te regelen. Het 
wordt een dag die u niet mag missen. Deze 
uitgave leest u er alles over.

Méér belangrijke activiteiten
En dan is er ook eindelijk de nieuwe loon- 
en functiestructuur voor de afbouw. 
Tezamen met de loonsverhoging, zoals dat 
in de CAO al was afgesproken, wordt het 
nieuwe loongebouw per 1 mei a.s. inge-
voerd, omdat daarmee ook verrekening 
mogelijk is. De nieuwe structuur is voor 
werkgevers en werknemers belangrijk en 
best wel ingrijpend, dus trekken we het 

land door om u in de regio uitgebreid voor 
te lichten. Eindhoven, Akersloot, Spier, 
Veenendaal en Nieuwerkerk a/d IJssel 
staan in de planning, dus moet er onge-
twijfeld een locatie zijn waar u makkelijk 
naar toe komt; maak er gebruik van! 
Misschien is dit voor u een goede gelegen-
heid om een collega mee te nemen, die nog 
geen lid is? Die willen we namelijk ook 
graag informeren. En dan hebben we 
komende maanden ook nog andere activi-
teiten en nieuwe cursussen. Lees daar over 
op de nieuwe website, of laat je in de NOA-
stand op de AfbouwVakdag informeren.  

Eerder pensioen voor zware beroepen  
‘Ons’ pensioendossier is overigens ook 
ineens weer actueel. Vakbonden hebben 
acties aangekondigd. Als u dit leest weet u 
welke impact dat heeft gehad, maar op het 
moment van schrijven kan ik alleen maar 
aangeven dat ik het irritant vind dat men 
bouwplaatsen in de acties wil betrekken. 
Daar hebben we de vakbonden ook op 
aangesproken. Ze moeten in Den Haag 
zijn om hun statement te maken, dat 
hebben en doen wij ook telkenmale. Want 

inhoudelijk zijn we het zeker eens, alleen 
niet met de manier waarop een duurzaam 
pensioen gerealiseerd moet worden (en 
lees: door wie dit betaald moet worden). 
Gelukkig hebben we bijval van MKB-
Nederland, VNO-NCW en LTO, die 
onlangs ook groots in de media meldden 
dat er inderdaad wat geregeld moet 
worden voor mensen met een relatief 
zwaar beroep en een lange staat van dienst.  

Zie ik u 4 april?
Last but not least roep ik u op om allemaal 
naar de AfbouwVakdag te komen. Want 
daar kunt u innovaties bekijken, inspiratie 
opdoen, lezingen bezoeken, uw kennis 
verbreden en nieuwe contacten leggen. 
Niet voor niets was onze sector onlangs 
ook in het nieuws als ‘achterblijver op het 
gebied van innovatie’ en dat we daarmee 
als bouw een gevaar vormen voor de op te 
krikken woningbouw. Geldt voor inno-
vatie ook dat daadwerkelijk beginnen het 
moeilijkste gedeelte is? Hoe kunnen we 
grote dingen bereiken als we nooit 
beginnen? Daarom graag tot 4 april in de 
Werkspoorkathedraal Utrecht!  
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pingspunten om verbeteringen te realise-
ren. Daarbij signaleer ik soms onnodige 
onduidelijkheid in de rolverdeling tussen 
secretariaat en bestuur. Daarom is het een 
goede zaak dat daar nu secuur naar geke-
ken wordt. We leren van het verleden en 
moeten het vizier vooral op onze toe-
komst richten. Het secretariaat beschikt 
over veel professionaliteit en ik draag 

“Waar een wil is, is een weg”

 AFBOUWZAKEN | 5

graag mijn steentje bij om dit nog meer als 
krachtig team neer te zetten. Ik heb er veel 
vertrouwen in dat wij effectieve dienstver-
lening kunnen leveren die aansluit bij de 
behoefte van de leden. De wil is er zeker! 



10:00 uur 
Opening AfbouwVakdag 2019. Ook is er een buitenterrein met groot 
materieel, machinerie en mobiele installaties

10:30 uur 
Start van de eerste lezing, interessante sessies op het innovatie-
plein en de 'short-movie-bios'.

12:00 uur 
Foodtrucks bieden gedurende de dag een gevarieerd aanbod, 
van broodjes tot versnaperingen. Als u zich vooraf als bezoeker 
registreert, krijgt u bij de entree gratis consumptiebonnen. Ge-
durende de hele dag is koffie/thee gratis te verkrijgen.

13:00 uur 
Ook in de middag worden lezingen gehouden en sessies op het 
innovatieplein ingepland.

16:00 uur 
Sluiting van het lezingenprogramma en de 'short-movie-bios'. Ook 
de sessies op het innovatieplein lopen af. Maak tijd voor een drankje 
en een snack op één van de cateringpleinen.

19:00 uur 
Opening Afterparty voor bezoekers en standhouders, met een 
optreden van de toppianisten van Crazy Piano's.

20:00 uur 
Sluiting beursvloer AfbouwVakdag. De afterparty gaat door.

6 | NOA

Afbouw
2019
akdag

AfbouwVakdag 2019 lijkt straks op een futuristische bouwplaats, 
waar alle noviteiten, productontwikkelingen, machines en diensten 
worden gepresenteerd om uw werk in de afbouw makkelijker, 
mooier en interessanter te maken. U mag deze dag echt niet 
missen. Wij zetten het programma op een rijtje:

PROGRAMMA AFBOUWVAKDAG

Nog niet 

ingeschreven?

Doe dit dan nog snel op
 www.afbouwvakdag.nl. 
Want als u zich registreert, 
krijgt u bij de entree meerdere 
consumptiebonnen voor hapjes 
& drankjes.
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VERDIEP UW KENNIS 
OP DE AFBOUW-
VAKDAG 

 
BEZOEK EEN LEZING (OF MEERDERE)!

In het Theater van de Werkspoorkathedraal kunt u gedurende de 
AfbouwVakdag allerlei lezingen bezoeken. Voor iedere bezoeker zit er wel 
een interessant onderwerp bij. Of meerdere natuurlijk! Maar let op: de zaal 
heeft een maximum aantal zitplaatsen, dus vol = vol. Als u zeker wilt zijn van 
een plaats, tekent u nog online in voor de lezing(en) van uw keuze.

10:30 - 10:45 uur
Lisette Niemeijer-Denisse van De 
Amersfoortse 
Hoe blijf je inzetbaar? Goede afbouw 
begint met goed onderhoud! 

Wat maakt inzetbaarheid van werknemers 
beter? Wat is de rol van werkgevers? 
Hoe blijven we inzetbaar tot onze AOW. 
Hoe gaan werknemers de vraag stellen: 
“Hoe lang MAG ik nog werken?” Lisette 
Niemeijer-Denisse heeft al 30 lol in haar 
werk bij De Amersfoortse en dat gunt ze 
iedereen. Ze maakt presentaties, workshops, 
webinars over alle onderwerpen die 
duurzame inzetbaarheid ademen aan een 
ieder die het (niet) wil horen. 

11:00 - 11:15 uur 
Wim le Comte van DocSure 
Risico’s en verplichtingen 
bij het inhuren van ZZP-ers, 
uitzendkrachten en buitenlanders 

Het inhuren van ZZP-ers, uitzendkrachten 
en buitenlanders in de bouwsector heeft 
het laatste decennium een enorme vlucht 
genomen. Veel ondernemers hebben 
echter niet de kennis en middelen om de 
bijbehorende risico’s en verplichtingen 
goed te managen. Wim le Comte, oprichter 
van Docsure.nl, praat u bij met tips en 
trics. 

11:30 - 11:45 uur
Hetty Vermeulen van vhp human 
performance 
Is verticaal platen (binnenkort) in 
strijd met de wet? 

Standaard gipskartonplaten zijn door hun 
gewicht wettelijk gezien te zwaar om alleen 
te tillen. Onderzoeksrapporten uit binnen- 
en buitenland en druk van I-SZW om het 
tillen van gipskartonplaten tot beneden de 
grenswaarde van 25 kg is in 2015 voor de 
sector aanleiding voor nader onderzoek 
geweest. Hetty Vermeulen (MSc en Europees 
geregistreerd ergonoom) werkzaam bij vhp 
human performance toont de resultaten 
van dat onderzoek en gaat in op de vervolg-
stappen die er vervolgens in gang zijn gezet.

➥
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12:15 - 12:30 uur 
Ton Borrenbergs van Bovatin 
De rol van het professionele 
tegelzetbedrijf in de veranderende 
wereld 

Wat is de invloed van licht, warmte, 
lucht, vocht en geluid bij de uitvoering 
van tegelwerken? Is een ondergrond 
blindelings te vertrouwen? Wanneer moet 
je ondergronden herkennen, testen en 
beoordelen? Ton Borrenbergs behandelt 
deze vragen en gaat in op de rol van de 
professionele tegelzetter in het dagelijkse 
krachtenspel van hem met de aannemer en 
de lijm- en tegelleveranciers. 

12:40 - 12:55 uur 
Richard Smink en Stefan Westendorp 
van Atradius Credietverzekering 
Het bouwvolume stijgt. Stijgt het 
aantal faillissementen ook? 

Ondanks dat het bouwvolume stijgt, 
heeft het traditioneel bouwbedrijf het 
lastig. Kredietverzekeringsmaatschappij 

Atradius ziet het aantal claims toenemen. 
De in het verleden door aannemers 
aangenomen werk kan niet meer voor 
de begrote prijs gemaakt worden. Door 
gebrek aan personeel en bouwmaterialen 
stijgen materiaalprijzen en uurtarieven. 
Waakzaamheid is geboden! Richard Smink 
en Stefan Westendorp kunnen er alles over 
vertellen. 

13:05 - 13:20 uur
Linda ten Katen van Health2Work 
Worden we allemaal Robocop? 

Ontwikkelingen gaan razend snel. Soms 
is fysiek werk erg zwaar. Niet alles is op 
te lossen met standaard hulpmiddelen. 
Wat als we de mens kunnen versterken? 
Dat is precies wat een exoskelet doet: 
ondersteuning bieden bij zware taken. 
Werken boven het hoofd wordt heel 
eenvoudig met Skelex en krom staan is niet 
meer nodig met de Chairless chair. Ook 
nieuwsgierig? Linda ten Katen laat het u 
zien. 

13:30 - 13:45 uur
Bart van der Vorst van NOA 
Kunt u het zich veroorloven geen lid 
van NOA te zijn? 
NOA neemt werk uit handen. We denken 
mee, kennen wetten en regels, leveren 
kennis en slimme tools en brengen u in 
contact met de juiste mensen. NOA regelt 
die dingen waar u geen zin in hebt, het 
te druk voor heeft. We zijn er ook voor al 
uw individuele vragen over bijvoorbeeld 
arbeidsomstandigheden, ontslagzaken 
en ziekteverzuim en bieden juridisch 
advies en een incassoservice. Als NOA-lid 
weet u dat natuurlijk allemaal, maar de 
AfbouwVakdag wordt ook bezocht door 
ondernemers die nog geen lid zijn. Aan 
die bezoekers legt Bart van der Vorst de 
voordelen van het NOA-lidmaatschap uit. 

Inschrijven?
Had u zich al als bezoeker geregistreerd 
voor de AfbouwVakdag? Middels de 
bevestigingsmail kunt u uw inschrijving 
makkelijk aanpassen en de lezing(en) van 
uw keuze aanvinken. Nog niet ingeschreven 
voor de AfbouwVakdag? Ga dan naar 
www.afbouwvakdag.nl en geef naast uw 
persoonsgegevens direct online aan welke 
lezing u wilt bijwonen. 

➥

“Op 4 april gaat het 
natuurlijk gebeuren! 
De AfbouwVakdag wordt 
een kei leuke dag.”

Rob van Boxtel



13:55 - 14:10 uur
René Mijling van MIJtech 
kunststofvloeradvies 
Vloeistofdichte vloer. Een potentieel 
explosiegevaar? 

Een chemicaliën opslag in een ATEX area 
wordt voorzien van een vloeistofdichte 
coating / gietvloer. De klant krijgt een 
mechanisch sterke, chemicaliënbestendige, 
anti-slipvloer. De klant is blij. Hij laat een 
vloeistofdicht inspectie uitvoeren en de 
vloer wordt voorzien van een certificaat 
vloeistofdicht. Iedereen blij? Niet helemaal! 
Hoe zit het met de elektrostatische 
spanningsopbouw en de kans tot vonk 
overslag in deze EX zone? Vergeten? René 
Mijling attendeert u in deze voordracht op 
zaken die u zeker niet mag vergeten! 

14:20 - 14:35 uur 
Toine Visker van NOA Opleidingsbedrijf 
Afbouw
Opleiden biedt uw bedrijf veel 
voordelen 

Aanwas in uw bedrijf is niet zo 
ingewikkeld en risicovol als vaak gedacht 
wordt. Toine Visker vertelt u op welke 
wijze NOA Opleidingsbedrijf Afbouw 
u ondersteunt. Want hoe gaat u om 
met de “Generatie Z”? Met het NOA 
Opleidingsbedrijf Afbouw kunnen u en 
uw leerling gewoon lekker doen waar jullie 
goed in zijn: Een mooi, kwalitatief goed en 
profijtelijk werk realiseren. 

15:00 - 15:30 uur 
Drs. Taco van Hoek van Economisch 
Instituut voor de Bouw 
De afbouwsector in een 
veranderende bouwwereld

Kan de afbouwsector de sterke groei 
de komende jaren blijven vasthouden? 
Zijn er belangrijke verschillen tussen de 
deelsectoren van de afbouw te verwachten? 
Kan er nog voldoende arbeid worden 
gemobiliseerd? En zet de trend richting 
steeds meer flexibilisering nog verder 
door? Welke rol speelt duurzaamheid 

en circulariteit daarbij en wat betekent 
dit voor de relatie met opdrachtgevers 
en strategische partners? CAO-partijen 
Afbouw lieten het EIB dit onderzoeken en 
Taco van Hoek presenteert de resultaten. 

16:00 - 16:30 uur 
Bart ter Woerds van Stichting 
Gevelgarantie 
Uitreiking KwaliteitsAward 
Gevelsystemen 
De KwaliteitsAward Gevelsystemen is in 
het leven geroepen om de deelnemers 
van de Stichting Gevelgarantie 
extra te stimuleren hun werken zo 
foutloos mogelijk uit te voeren. Drie 
bedrijven zijn genomineerd, want de 
certificerende instellingen hebben bij 
hun de minste afwijkingen van de 
verwerkingsvoorschriften geconstateerd. 
De uitreiking vindt plaats door de 
voorzitter van de stichting, Bart ter 
Woerds.
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Bezoek ons op de AfbouwVakdag in stand 255
UW RISICO- EN VERZEKERINGSSPECIALIST

www.wuthrich.nl
info@wuthrich.nl

030-2549193
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KEUZEDEEL SCHEIDINGSWANDEN
IN TIEN UUR PRAKTIJKLES PER WEEK KUN JE GEEN VAK LEREN

Docent voor het keuzedeel Scheidingswanden. 
Hoe word je dat?
“Dat zit zo: ik heb al 48 jaar ervaring in de afbouw. Ik 
ben jarenlang projectleider geweest bij de Van Vonderen 
Groep en in die tijd werd ik benaderd met de vraag of 
ik geen docent wilde worden. Men dacht dat ik daar 
uitermate geschikt voor was, omdat ik altijd rustig 
blijf en dingen goed kan uitleggen. Nou, mij leek het 
ook wel wat en ik kon toen een mooie deal sluiten 
met Van Vonderen. Vanwege mijn leeftijd had ik recht 
op 50 vakantiedagen en dat is voor een werkgever 
natuurlijk niet al te prettig. We zijn daar samen goed 
uitgekomen, zodat ik vanaf 2008 bij zowel NOA als 
Savantis aan de slag kon als docent. Ik heb lesgegeven 
in Heerhugowaard, Purmerend, Assen, Veenendaal en 
Rosmalen.” 

Doe je dat nog steeds op al die scholen?
“Nee, helaas niet. Het aantal leerlingen dat voor de 
afbouwvakken kiest, is in de afgelopen jaren over de 
volle breedte drastisch afgenomen. Dat is geen nieuws. 
Ik heb daarom tegenwoordig ook mijn eigen bedrijf. 

Daarmee verzorg ik verkoop en montage van metal 
studwanden. Naar volle tevredenheid. Lesgeven doe ik 
alleen nog bij het NOA-Afbouwcentrum in Veenendaal. 
Aan zowel vmbo-docenten die het Keuzedeel 
Scheidingswanden op hun school willen geven en aan 
vmbo-scholieren van een jaar of 16. We noemen het 
snuffelstages waarin ze in een uur of 7 les krijgen hoe ze 
een wandje moeten bouwen en tijdens een tweede deel 
hoe ze die wand moeten afwerken.”

Waarom is het aantal leerlingen zo drastisch 
teruggelopen denk je? 
“Deels door de crisis natuurlijk. Maar ook door het 
afschaffen van verschillende subsidies waardoor het niet 
meer uit kan dit soort vakken te onderwijzen. Verder is 
het natuurlijk een zwaar beroep waarvoor je erg vroeg 
je bed uit moet. Dat willen steeds minder jongens. 
Doodzonde als je het mij vraagt, want als je ziet hoeveel 
buitenlandse werknemers er nu in de sector rondlopen. 
Dan weet je dus dat er werk zat is. Ik denk ook dat 
bouwplaatspersoneel vroeger beter betaald werd. In 
mijn tijd verdiende je meer dan het kantoorpersoneel. 

Zowel vmbo-leerlingen als vmbo-docenten kunnen in ons NOA-Afbouwcentrum 
het keuzevak Scheidingswanden volgen. Deelnemers komen vanuit heel 
Nederland naar Veenendaal. Ze krijgen dan les van Dick Klaassen, met 48 jaar 
bouwervaring een ‘oude rot’ in het vak. We stelden Dick een aantal vragen.

Dick Klaassen traint de docenten van VMBO-scholen voor het 
keuzedeel scheidingswanden. 

De docenten zijn enthousiast aan het werk.
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KEUZEDEEL SCHEIDINGSWANDEN
IN TIEN UUR PRAKTIJKLES PER WEEK KUN JE GEEN VAK LEREN

Dat is nu wel anders. In het verleden gaf ik vooral les 
aan jongens uit de praktijk. Die werkten al voor een 
plafond- en wandmontagebedrijf en gingen daarnaast 
naar school. Dat komt niet meer voor. De bereidheid in 
deze groep te investeren is erg laag.”

Is het onderwijs ook erg veranderd?
‘Jazeker. Ik begrijp van de vmbo-docenten dat hun 
leerlingen nog maar 10 uur praktijkles per week krijgen. 
En 30 uur theorie. Toen ik zelf nog op de LTS zat was 
dat 24 om 16 uur. Ik vind dat onbegrijpelijk. Want een 
vak leer je alleen maar door het te doen. Dat je niet 
zo goed kunt leren betekent toch niet dat je helemaal 
niets kunt? Dat lijkt tegenwoordig wel de norm. Maar 
iemand die niet zo goed in theorie is, kan vaak juist 
prachtige dingen maken. De docenten die ik spreek 
vinden dat ook, maar die voelen zich niet gesteund 
door de mensen in Den Haag die het beleid maken. Ik 
zie in de groepen die naar Veenendaal komen heel veel 
potentie, maar je weet nooit of ze voor ons vak kiezen. 
Dat hangt van zoveel dingen af: ouders, de school, 
vriendjes, enzovoort.”

Wat breng je de vmbo-leerlingen tijdens zo’n 
snuffelstage allemaal bij?
“Vooral dat ze trots moeten zijn op wat ze hebben 
gemaakt. Zelf ben ik een echte praktijkman. Ik leg ze uit 
dat je daar trots op mag zijn. Ze staan er vaak zelf ook 
van te kijken wat ze in die 7 uurtjes voor elkaar kunnen 
krijgen. Ik laat ze een metal stud wandje van 1.30 meter 
hoog maken. Niet tot aan het plafond, want op deze 
hoogte kan ik er over heen kijken en ze een beetje in 
de gaten houden. Ze moeten netjes een kruis maken, 
wanden beplaten, metaal knippen en de naden voegen.”

En de docenten?
“Die moeten een 1 op 1 wand maken. Van vloer tot aan 
plafond met een deurkozijn erin. Sommigen hebben 
nog nooit metal stud in handen gehad, anderen hebben 
een bouwachtergrond en die hoef je dan weinig meer 
over maatvoering en dergelijke uit te leggen.”

Armand Landman

Dick Klaassen traint de docenten van VMBO-scholen voor het 
keuzedeel scheidingswanden. 

Zo’n 20 VMBO-leerlingen op “snuffelstage” bij Dick.  
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VOOR IEDERE AFBOUWER WAT WILS
“NOVITEITEN OP DE AFBOUWVAKDAG”

Het belooft een drukte van belang te 
worden op de AfbouwVakdag in de 
Utrechtse Werkspoorkathedraal. De 
meer dan 120 exposanten op zowel 
het binnen- als buitenterrein zullen u 
stuk voor stuk de laatste innovaties, 
handige producten en spiksplinternieuwe 
machines tonen. Wij maakten alvast een 
voorselectie van wat u te wachten staat 
op 4 april.

STANDNUMMER 640

Gebruiksklare finisherGyproc richt de aandacht - naast een keur aan andere producten - op het nieuwe product ProMix Elite, een gebruiksklare witte pasta om AK-naden van gipskartonplaten te vullen en om gipsplaten te finishen. De pasta is ook geschikt voor Klasse A afwerking van gipspla-ten. Gyproc ProMix Elite is verkrijgbaar in emmers en zakken en daardoor uitermate geschikt om handmatig te verwerken. Het kan ook worden gebruikt om beton en steenach-tige ondergronden behang- of sausklaar af te werken, voorstrijken is hierbij niet nodig.

STANDNUMMER 564

Innovatieve stofafzuiging

Collomix laat op het innovatieplein zien hoe 

stofvrij werken wel heel gemakkelijk wordt. 

Normaal gesproken zorgt het openen van een 

zak, het gieten van materiaal in poedervorm, 

of het mengen altijd voor stofontwikkeling die 

schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Vooral 

bij werkzaamheden die binnen gebeuren is dat 

niet wenselijk. De dust.EX stofafzuiging wordt, 

samen met een stofvanger, heel makkelijk aan 

de rand van de mengemmer geklemd. De 

veerklem maakt het mogelijk het systeem op 

vrijwel iedere gewenste emmer aan te brengen. 

Schakel de stofzuiger in bij het vullen en tij-

dens het mengen en het innovatieve dust.

EX-systeem zuigt het ontsnappende materiaal 

simpel weg. Dat daar nog nooit eerder iemand 

op is gekomen? Collomix zal ook de rotatie-

menger AOX-s demonstreren op de beurs-

vloer.

12 | NOA
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Armand Landman

STANDNUMMER 235

“Het ei van Columbus”
Pure Beton by Björn is een innovatie van het 
vloeren en wand-afwerkingsbedrijf Walls and 
More van Björn Schreur. Schreur heeft zich 
toegelegd op beton ciré vloeren en wanden en 
raakte zo gepassioneerd door beton ciré dat hij 
samen met een producent een kant en klaar 
beton ciré-product heeft ontwikkeld dat hij 
verkoopt onder de merknaam Pure Beton. 
Schreur: “Ik heb veel onderzoek gedaan en ben 
er zelfs voor naar Italië en Spanje gereisd. Uit-
eindelijk hebben we iets ontwikkeld dat echt 
het ei van Columbus is. Zo uit de emmer en 
smeren maar. Het is standaard leverbaar in 
40 kleuren, maar we kunnen ook iedere RAL- 
of NCS-kleur maken.” Pure Beton is geschikt 
voor vloeren, maar ook toepasbaar op wanden 
en in natte ruimten. 

VOOR IEDERE AFBOUWER WAT WILS
“NOVITEITEN OP DE AFBOUWVAKDAG”

STANDNUMMER 940

Stoflucht zuiveren zonder water
Stofvrij werken is ook het thema van het 
Vlaamse VIEK Machines. Eigenaar Viek Seyn-
haeve vertelt dat hij een stofafzuigsysteem mee 
naar Utrecht neemt dat over een breedte van 
maar liefst 4 meter stof afzuigt. Uitermate 
geschikt voor natuursteenverwerkers en hout-
zagerijen. “De gezuiverde lucht wordt boven-
dien gewoon weer binnen uitgeblazen, wat 
overlast voor de buren scheelt en de warmte 
binnen het pand houdt”, legt Seynhaeve uit. 
Het systeem werkt niet - zoals vaak bij natuur-
steenbedrijven wordt toegepast - met water, 
wat een flinke besparing kan opleveren. Droog 
kunnen werken is daarbij wel zo prettig.

➥
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STANDNUMMER 965

Extra glad

Mapei legt de nadruk op 4 april dit keer op de 

keramiek- en natuursteenproducten. Al zal 

ook de de nieuwste Xtra lijn, die eind januari 

werd geïntroduceerd, gedemonstreerd worden. 

Die Xtra-lijn van egalines vloeit beter en geeft 

een extra gladde afwerking. De Xtra lijn ver-

vangt daarmee vanaf heden langzaam aan de 

bestaande producten; Ultraplan; 

Ultraplan Eco Plus, Planipatch 

en Fiberplan. 

STANDNUMMER 865

Flexibele voegmortelArdex laat op de AfbouwVakdag voor het eerst de nieuwe flexibele voegmortel Ardex G10 zien. Het is te gebruiken voor voegen van 1 tot 10 millimeter, volgens Ardex zeer kleurvast, water- en vuilafstotend en in meerdere kleuren in emmers van 5 kilogram leverbaar. 

STANDNUMMER 305

Demonstraties met droge monstersVloerenfabrikant Strizo gaat in Utrecht het complete vloeren assortiment laten zien. “Van gietvloer tot grindvloer en alles ertussen”, laat Tjark Bos weten. “En zowel het voorbehande-len als het afsealen zal aan bod komen.”Overigens doet Strizo dat op basis van droge monsters, het zou wat ver voeren complete vloeren in de Werkspoorkathedraal tentoon te stellen. Bos hoopt dat bezoekers opsteken dat Strizo voor veel vloeren de oplossing in huis heeft. 

STANDNUMMER 720

Mengen, kiepen én verpompen

Schoonewil Techniek neemt een flink deel van 

het buitenterrein in bezit met een enorme 

zandcementoplegger van het Duitse merk 

Glaab&Brinkmann, waarmee zandcement-

vloeren gemengd, gekiept en verpompt kun-

nen worden. De trailer zal tijdens de 

AfbouwVakdag niet volledig draaiend te zien 

zijn, maar wel een aantal keer in kiepstand 

worden gezet. 

Afbouw
2019
akdag

➥
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lid kon aantonen dat het bedrag van de 
eindafrekening volledig was voldaan, 
zodat betaling van de extra facturen niet 
kon worden gerechtvaardigd. Gelukkig 
dat dit ook de eerste keer was dat partijen 
samen hadden gewerkt (en ook de laatste 
keer), zodat er ook geen andere werken bij 
betroken konden worden. Dat deel van de 
vordering werd gelukkig afgewezen.

Al met al mocht het NOA-lid tevreden zijn 
met de uitkomst, ook al moet er toch nog 
wat betaald worden aan de wederpartij. 

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

EEN GEWAARSCHUWD MENS

Stel, u maakt de eindafrekening op en spreekt af dat een deel daarvan naar 
de G-rekening zal worden overgemaakt. Echter, als u wilt betalen op het 
rekeningnummer dat u doorgekregen heeft, geeft de bank aan dat het een 
dubieuze transactie is. U krijgt argwaan en doet navraag. De rekening zou goed 
moeten zijn volgens de wederpartij. Dan stuurt de wederpartij nog een aantal 
extra facturen waarvoor helemaal niet gewerkt is. U wordt boos en betaalt 
helemaal niet meer..

SPOOKFACTUREN, G-REKENING 
EN BETALINGSVERPLICHTING. 
DE RECHTER LEGT UIT.

Tot zover kunt u zich de situatie vast 
voorstellen. Uiteindelijk resulteert het 
in een procedure. Namens het NOA-lid 
stel ik me op het standpunt dat hij niet 
kon betalen, omdat er sprake was van een 
onduidelijk/onjuist rekeningnummer. 
En voor de extra facturen wilde hij niet 
betalen, omdat daarvoor niet gewerkt was. 
In de loop van de procedure bleek dat het 
voor het NOA-lid mogelijk werd om op 
de opgegeven G-rekening te betalen. Dit 
heeft hij dan ook gedaan. De wederpartij 
wilde rente over het bedrag dat te laat 
werd betaald op de G-rekening en de 
rechter is het daarin met de wederpartij 
eens. De rechter meent dat het aan de 
betalende partij is om de gegevens goed te 
controleren en deze moet vergelijken met 
de originele documenten zoals factuur etc. 
De waarschuwing van de bank vormt voor 
de rechter onvoldoende bewijs om niet tot 
betaling over te gaan. Er moet dus ook rente 
worden betaald over het te laat betaalde deel 
van de vordering. Volgens de wet bent u 
naast rente ook incassokosten verschuldigd 

als u in verzuim bent met de betaling. Ook 
die kosten moet het NOA-lid voldoen.

Hoofdbrekers
De spookfacturen hebben in deze 
procedure meer hoofdbrekers gekost. 
De wederpartij probeerde van alles om 
toch betaling te verkrijgen van facturen 
waarvoor geen werkzaamheden waren 
verricht. Door de goede administratie 
van het NOA-lid kon gelukkig worden 
aangetoond dat de facturen (met een 
andere lay-out en andere factuurnummers) 
niet van de uitgevoerde werkzaamheden 
konden zijn. De betalingen die het NOA-lid 
had gedaan, waren allemaal voorzien van 
een specificatie en dus volledig kloppend 
met de wel erkende facturen van de 
wederpartij.

Eindafrekening
Daarbij schoot de wederpartij zichzelf 
in de voet door bij de dagvaarding de 
eindafrekening te stoppen die partijen 
samen hadden opgemaakt. Het NOA-
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Augmented reality op bouwplaats
De 3D-tekening live op de bouwplaats! Met een 3D-bril is de 
3D-tekening met de werkelijkheid te combineren en kun je bij-
voorbeeld zonder in te meten zaken exact op zijn plaats zetten/
installeren. En: je kunt dan ook meteen zien dat onderdelen op 
de verkeerde plek staan….

Het gebruik van chips in vloeren
Chips heb je in alle soorten en maten. Je hebt chips die licht en 
donker kunnen detecteren, of de temperatuur of het gewicht 
op de vloer kunnen meten. Door het slim toepassen van de 
juiste chips kan de eigenaar van de vloer zien hoe bezoekers 
zitten, staan of lopen (winkels) en hoe auto’s bijvoorbeeld in 
een parkeergarage staan of rijden. Er zijn tal van andere toe-
passingen te verzinnen, waarmee kostenbesparing gerealiseerd 
kan worden, of gebruikersgedrag kan worden gemonitord.

Ergonomische bokken
Simpele hulpmiddelen kunnen zorgen voor een grote lasten-
verlichting van de werkers. Een nieuw bokje voor de opslag van 
gipsplaten kan daar misschien ook een voorbeeld van zijn.

ExoSkelet
Een exoskelet ondersteunt je lichaam waardoor het risico op 
overbelasting van spieren - en dus ook arbeidsuitval - wordt 
voorkomen. Kom de voorbeelden bekijken op het Innovatie-
plein!

Finishbox
Het afwerken van naden tussen gipsplaten gaat razendsnel. Het 
kan nog sneller. Niet voor alle toeschouwers bruikbaar, maar 
wellicht wel voor u.

Innovatieve stofzuiger
Bij het legen van een zak gips of cement in de kuip kunnen er 
flinke stofwolken ontstaan. En dat is arbotechnisch niet verant-
woord. Om dit te voorkomen zijn er simpele oplossingen ver-
zonnen. We gaan er één van laten zien.

Pallettiller
De onderste zakken gips of cement mogen volgens de huidige 
regelgeving (A-blad) niet van een pallet worden getild. Men 
moet daarvoor te diep bukken. Ooit was er een idee om hier 
iets voor te verzinnen. Dat laten we zien. Deze innovatie is 
alleen nooit verder doorgezet. Is dat terecht, of niet? Het is een 
oplossing om een pallet te tillen zonder stroom of hulp van de 
aannemer.

Scaffmover
Als een rolsteiger moet worden verplaatst, dient men eerst af te 
dalen tot de grond, de steiger te verplaatsen en daarna weer 
naar boven te klimmen. De Scaffmover lost dit probleem op, 
want met behulp van dit apparaat kunt u de rolsteiger ver-
plaatsen, terwijl u er op staat.

Op de AfbouwVakdag kunt u op het innovatiepodium allemaal 
innovaties bekijken, die succesvol worden toegepast in de afbouw. 
Op www.afbouwvakdag.nl kunt u bekijken hoe laat iedere innovatie 
wordt gepresenteerd. Er is een doorlopend programma waar de 
volgende innovaties vertoond en uitgelegd worden.

Augmented reality op de 
bouwplaats: het kan én 
het is gaaf! 
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Erica van Aken  / e.vanaken@noa.nl

Vloerenrobot
Een dekvloer maken zonder op de knieën te gaan? 
Enkele van de oplossingen zijn de elektrische rei en de 
vloerenrobot. Over de vloerenrobot zijn er ontwikkelin-
gen te melden. De nieuwste vloeren robot komt “on 
stage”.

Werken op hoogte met stelten
Stelten een innovatie? Nee! Toch zijn er heel veel men-
sen nog steeds huiverig om op deze manier de hoogte in 
te gaan. Onterechte angst? Wellicht. Enkele werkers, die 
de stelten dagelijks gebruiken, laten u zien dat het heel 
gewoon kan zijn. En dat je er slim en efficiënt mee kunt 
werken.

Meer weten?
Het innovatieplein vindt u op de beursvloer, 
tegenover de stand van Afbouwkeur (nummer 307). 
Op www.afbouwvakdag.nl staat het tijdschema 
wanneer welke innovatie wordt vertoond 
(doorlopend programma).  

Steltwerkers laten zien 
hoe je slim en efficiënt 
kunt werken op hoogte.



NATUURSTEEN

AKEMI Benelux bvba  Stand 955

Huybreghs Atelier BV  Stand 960

Lithofin    Stand 970

Mapei Nederland BV  Stand 965

VIEK-Machines    Stand 940
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PLATTEGROND & STANDHOUDERS

VLOEREN & TERRAZZO

1 Group Solutions   Stand 265

Anhydritec BV    Stand 338

Arturo Unique Flooring  Stand 180

Blastrac    Stand 170

COBA Afbouwproducten BV Stand 135

Continu-Isolatiewerken  Stand 220

Decovan Machines   Stand 160

Ecocem Benelux BV  Stand 190

EPI Group    Stand 245

HIM Products BV   Stand 185

Imbema SMT BV    Stand 150

Kind Bouwchemie   Stand 200

Nieuwenhuis.nl    Stand 155

Overmat Industries BV  Stand 145

Pure-Beton ByBjorn  Stand 235

Bouwservice Ravenstein  Stand 260

Romar-Voss    Stand 140

Schrumpf Bouwstoffen B.V. Stand 303

Strizo Syntetics bv   Stand 305

Timmers Holland BV   Stand 176

Tri-al Afbouw B.V.   Stand 225

18 | NOA

U kunt op de AfbouwVakdag in de Werkspoorkathedraal te Utrecht meer dan 120 stands 
bezoeken met nieuwe technieken, apparatuur, diensten en producten. U ontmoet er een 
groot aantal producenten, (toe)leveranciers en dienstverleners. En u vindt er van alles 
wat uw werk in de afbouw makkelijker, mooier en interessanter maakt. Bekijk wie er 
allemaal op de AfbouwVakdag aanwezig zijn, zodat u niets kunt missen.

➥
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akdagPLATTEGROND & STANDHOUDERS

TEGELZETTEN

Alvernis BV    Stand 815

Ardex GmbH    Stand 865

Bostik B.V.    Stand 550

BOVATIN    Stand 820

Kiwitz BV    Stand 980

Moeller Stone Care Benelux Stand 990

Omnicol BV    Stand 800

PCI Tegellijmsystemen  Stand 830

Rodiam B.V.    Stand 835

Schlüter Systems   Stand 860

Sopro Nederland BV  Stand 855

Super Prof     Stand 175

Saint-Gobain Weber Beamix BV Stand 840

Wedi    Stand 540
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STUKADOREN

AfbouwUniQ    Stand 560

AkoCell BV    Stand 330

Alvernis BV    Stand 572

Ardex GmbH    Stand 590

Brander Afbouwprodukten  Stand 600

Ceves Vergeer B.V.   Stand 670

Collomix    Stand 564

Cosmar Nederland  Stand 315

Decorstuc Stuc-ornamenten  Stand 655

Elite Tools B.V. 1   Stand 650

FLEX Power Tools BV  Stand 567

Frescolori    Stand 561

Stichting Gevelgarantie  Stand 565

Griffon    Stand 630

Gyproc Nederland BV  Stand 640

Health2Work    Stand 700

Keim Nederland    Stand 320

Kip GmbH    Stand 580

Knauf BV     Stand 680

KombiTherm Nederland  Stand 566

Leembouw Nederland -

Tierrafino Amsterdam  Stand 675

Mapei Nederland BV  Stand 310

Het Neerlandsch Stucgilde  Stand 705

Probouwteam    Stand 710

San Marco    Stand 576

Het Schippertje    Stand 335

Schoonewil Spuittechniek  Stand 720

SPS - Your House of Brands Stand 570

Strikolith B.V.    Stand 620

Super Prof    Stand 175

Technostuc Systemen B.V.  Stand 635

Veeneman B.V.    Stand 577

VERBAU-betonstuc  Stand 575

Vistapaint BV    Stand 715

Wiltec / Deltec    Stand 562

Woodfield BV Uden  Stand 568

PLAFOND- & WANDMONTAGE

AfbouwApp    Stand 440

Saint-Gobain API   Stand 405

B+M Baustof+Metall Nederland BV Stand 500

Bonc B.V.    Stand 510

Construsoft    Stand 435

Saint-Gobain Ecophon  Stand 400

Saint-Gobain Eurocoustic  Stand 410

Faay Vianen B.V.    Stand 530

Fermacell BV    Stand 740

Gyproc Nederland BV  Stand 640

Hilti Nederland BV   Stand 420

HWS Verhuur BV    Stand 460

Insulation Solutions B.V.  Stand 470

Knauf BV    Stand 480

Knauf AMF    Stand 480

Knauf Insulation    Stand 480

Lead 2 Fix B.V.    Stand 735

Obimex BV    Stand 445 & 450

PBT Fasterners    Stand 415

ScaffMover B.V.    Stand 515

Shiluvit Nofisol    Stand 455

Siniat B.V.    Stand 730

Sonogamma    Stand 535

Syneo Idee Systemen bv  Stand 490

Unilin, division Panels  Stand 520

Uzimet BV    Stand 465

BUITENTERREIN

COBA Afbouwproducten BV    

Continu-Isolatiewerken    

Van de Haterd Zand- en Cementhandel

IN2-Conrete BVBA

Obimex

Omnicol BV

Schoonewil Spuittechiek

DIENSTEN

Admicom Systems BV  Stand 230

Stichting Afbouwkeur  Stand 307

Afbouwkrant    Stand 505

Koninklijke BDU Uitgeverij BV Stand 130

Bouwaktua    Stand 210

bpfBOUW    Stand 100

Covebo    Stand 215

DocSure    Stand 120

Gilde Software b.v.   Stand 250

NOA    Stand 340

Opstap Personeelsdiensten Stand 300

Pre-Sense B.V.     Stand 115

Savantis    Stand 125

Technisch Bureau Afbouw  Stand 110

VG Advocaten    Stand 195

Stichting Volandis   Stand 105

WUTHRICH / NOA Verzekeringsdienst Stand 255

➥
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In de bios, een aparte ruimte naast de beurshal, 
worden compilaties getoond van bedrijfspresentaties, 
technische video’s en fun movies. Dit ter lering en 
vermaak om te zien hoe anderen zich op internet 
presenteren. Het kan je inspiratie geven om te zien 
hoe je jouw bedrijf online kunt profileren. 

Het idee was lumineus en de naam was 
zo verzonnen: een short movie bios om 
op de AfbouwVakdag filmpjes te draaien 
van afbouwbedrijven en leveranciers. 
Daarbij leefde de gedachte dat het 
leuk is om te zien hoe anderen zich 
presenteren op internet. Als inspiratie 
om ‘af te kijken’ hoe ondernemers in de 
afbouw zich profileren. En met bepaalde 
filmpjes wellicht ook om te zien wat je 
zeker níet moet doen. Daarna werd het 
ingewikkelder…

De longlist werd ingekort
Nadat we een longlist hadden gemaakt 
van 200 filmpjes zijn we aan de gang 
gegaan om de makers te benaderen 
en toestemming te vragen de video’s 
(deels) te vertonen. Ook deden we via 
de nieuwsbrief en website een oproep 
om video’s in te sturen, die bezoekers 
inspireren. We hadden het idee dat 
velen het leuk zouden vinden een beetje 
reclame te maken voor zijn eigen bedrijf. 
En dat we daarom bedolven zouden 
worden onder een stortvloed van filmpjes, 
die op de AfbouwVakdag vertoond 
kunnen worden. Dat viel een beetje tegen. 
Maar, ook met de toegezonden filmpjes 
komen we een heel eind.

Doorlopend filmprogramma
De short movie bios begint al in de 
ochtend en gaat door tot halverwege de 
middag. Filmpjes worden ‘in blokken’ 
getoond. Bijvoorbeeld een blok over 
stukadoorswerk en vervolgens een blok 
over natuursteen. De bioscoop bevindt 
zich in een apart zaaltje zonder stoelen. 
Voordeel is dat daardoor iedereen 
kan in- en uitlopen wanneer hij wil. 
Er is een groot lcd-scherm opgesteld, 
maar verwacht dus geen pluche 
bioscoopstoelen, bakken popcorn en een 
ratelende spoel, die de films mega groot 
projecteert.

De nadruk ligt op ‘short’ en afwisselend
Omdat we van tevoren aangeven 
wanneer welke blokken getoond worden, 
kunt u precies kiezen in welke sectoren/
onderwerpen u belangstelling heeft. 
De meeste filmpjes duren niet langer 
dan twee minuten, dus het wordt 
een flitsende voorstelling, boordevol 
afwisseling. We gaan er vanuit dat het 
een leuk, inspirerend en vernieuwend 
onderdeel wordt van onze vakdag. 
Kijk op www.afbouwvakdag.nl voor het 
tijdschema!
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U wordt op de parkeerplaats van de Utrechtse Bazaar 
opgevangen door onze parkeerbegeleiding en met een 
pendeldienst voor de deur van de Werkspoorkathedraal 
afgezet. De pendeldienst rijdt gedurende het hele 
event, zodat u weer terug naar uw auto kunt wanneer 
het u uitkomt.

Navigatie-adres
Parkeerterrein Utrechtse Bazaar 
Taatsendijk 6 
3528 BG Utrecht

Let op: in de brochure van de AfbouwVakdag staat 
een ander adres vermeld. Vanwege het enorme aantal 
bezoekers zijn we echter uitgeweken naar het parkeer-
terrein van de Utrechtse Bazaar. Navigeer dus echt 
naar bovenstaand adres, om teleurstelling te voorko-
men. Organisator Rob van Boxtel heeft er een speciale 
video voor opgenomen, want hij wil zowel de dag als 
alle logistiek natuurlijk vlekkeloos laten verlopen. 
Bekijk zijn tips en een volledige routebeschrijving op 
www.afbouwvakdag.nl 

De parkeergelegenheid rond de Werkspoorkathedraal is tijdens de Afbouw-
Vakdag beperkt. Om zeker te zijn van een parkeerplaats navigeert u naar 
Taatsendijk 6 te Utrecht. Dit is de parkeerplaats van de Utrechtse Bazaar, 
welke op borden wordt bewegwijzerd. 

PARKEREN 
AFBOUWVAKDAG 

Rob van Boxtel geeft op afbouwvakdag.nl 
parkeer- en navigeertips! 
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KOM RELAXEN,
 WANT NOA WERKT VOOR JOU!

Meer dan 120 exposanten zijn er op de Afbouw-
Vakdag. NOA heeft er natuurlijk zelf ook een stand. 
Bestuursleden en medewerkers praten er graag even 
met je bij! Wat speelt er bij jou, waar heb je behoefte 
aan en waarmee kunnen we je helpen? In de stand 
kun je je laten informeren over activiteiten en cursus-
sen die we voor ondernemers organiseren, wat welke 
sector(vereniging) van NOA precies voor jou doet en 
zet vooral ook even de VR-bril op! In de stand laten we 
namelijk ook zien hoe we via NOA Opleidingsbedrijf 
Afbouw jongeren enthousiasmeren voor een beroep 
in één van onze sectoren. Door de virtual reality bril 
waan je je spontaan weer een 16 jarige… wil jij de 
video van stukadoor, plafond- en wandmonteur, na-
tuursteenbewerker of vloerenlegger bekijken? 

Beursactie
Ondernemers die in de NOA-stand een lidmaatschap 
afsluiten, krijgen de eerste drie maanden lidmaat-
schap gratis. Bovendien maken ze kans op een relaxte 
NOA-zit. Maar… ook als trouw NOA-lid willen we jou 
natuurlijk de kans bieden een large zitzak met NOA-
logo te winnen. Neem je een collega-ondernemer mee 
naar de AfbouwVakdag, die nog geen lid is van de 

vereniging en hij/zij schrijft in de NOA-stand in, dan 
ding je ook mee naar één van de relaxte NOA-zits. Om 
19:00 uur vindt de verloting plaats in onze stand. 

Waar kun je ons vinden?
De stand van NOA kun je eigenlijk niet missen! We 
zijn te vinden aan de rand van het cateringplein met 
foodtrucks, standnummer 340. Graag tot ziens op 
4 april! 

Het wordt nuttig, gezellig, leerzaam, inspirerend en feestelijk: de Afbouw-
Vakdag op 4 april 2019 heeft het allemaal! Dé vakbeurs en netwerkdag van 
dit jaar voor de complete afbouw, zo mogen we wel stellen. Er zijn al meer 
dan 120 exposanten! Ook het informatieve lezingenprogramma biedt voor 
ieder wat wils. En dan zijn natuurlijk ook het buitenterrein, innovatieplein en 
de short-movie-bios een bezoek waard.

 

“BEZOEK ONZE NOA-STAND OP DE AFBOUWVAKDAG"

Inschrijven?
Als je vooraf inschrijft op 
www.afbouwvakdag.nl dan krijg je een aantal 
consumptiemunten voor gratis drankjes en 
hapje. Heb je nog meer dorst of lekker trek? 
Dan kun je in onze stand ook met contant 
geld extra consumptiemunten kopen. 
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PARKEREN 
AFBOUWVAKDAG 
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SPETTERENDE 
AFTERPARTY 

MET DE CRAZY PIANO’S 
De AfbouwVakdag biedt de hele dag vermaak. Er zijn heel veel stands te bezoeken, 
lezingen, een short-movie-bios, een buitenterrein, cateringpleinen… volop 
gelegenheid om netwerken, kennisverbreding, inspiratie opdoen en ervaringen 
uitwisselen te combineren. ’s Avonds houden we die ‘verbroedering’ tussen sectoren, 
producenten, verwerkers en dienstverleners graag nog een poosje vast: dan bieden we 
iedereen een afterparty aan met een spetterend optreden van de Crazy Piano’s. 

Bent u wel eens ’s avonds op de Sche-
veningse boulevard geweest? Dan moet 
u de top entertainers van de Crazy 
Piano’s zowat kennen. Achter, voor, op 
en onder hun piano’s zetten ze ieder 
feest op zijn kop met zang, muziek en 
entertainment. Praktisch ieder ver-
zoeknummer kunnen ze spelen! 

De afterparty van de AfbouwVakdag 
belooft daarom echt heel gezellig te 

worden. Om nog even rustig door te 
praten met bekenden of nieuw ge-
legde relaties. En om lekker mee te 
swingen op de bekende deunen van 
de muzikanten, die bekend staan om 
hun improvisatietalent en gave om het 
publiek te laten meedeinen. Dus; waagt 
u 4 april een dansje?  

 
“WAAG EEN DANSJE OP  4 APRIL!"
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Op NOA.nl vind je heel veel informatie. 
Voorbeelden, tips, uitleg en statistieken. 
Om je te helpen succesvol te ondernemen. 
Onderstaande items op NOA.nl moet je zeker 
bekijken en gebruiken. 

NIEUW
OP NOA.NL

nieuws

Generieke Poortinstructie (GPI)
Op initiatief van veel van de grootste bouwbedrij-
ven wordt er per 1 april 2019 een Generieke Poort 
Instructie (GPI) ingesteld, om de veiligheid op de 
bouwplaats te bevorderen. De GPI wordt verplicht 
gesteld door alle bij de Governance Code Veiligheid 
in de Bouw (GCVidB) aangesloten organisaties. Het 
is een online toets die gedurende een jaar geldig is. 

Aantal flexwerkers blijft groeien
Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijf-
tien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 
2 miljoen. De meest voorkomende flexvorm is de 
ZZP-eigen arbeid, want dat zijn inmiddels zo’n 
864.000 mensen.

Werkinstructies
Een werkinstructie bevat instructies om werk zelf-
standig uit te kunnen voeren. Werkinstructies zijn 
ook handig om een continu verbeterproces in het 
bedrijf op te zetten en te bewaken. Download ons 
voorbeeldformulier.

downloads

Mooie referentiefoto’s
Mooie foto’s van gerealiseerde projecten leveren meer 
werk op! Maar waar moet u op letten om mooie foto’s 
te maken? We hebben enkele tips en aandachtspunten 
voor goede referentiefoto’s voor u verzameld.

Bedrijfspagina

Deze NOA-leden pimpten hun 
pagina
Vistapaint
Finestonedesignfloors
Steenhouwerij Klein
Van Boxtel Afbouw Nederland
Majolien-Stuc
Stukadoorsbedrijf Tates
Verbion Vloeren
Ruys Vloeren
STERO Afbouw
Gebroeders van Boxtel
Altach
Van Berlo Bedrijfsvloeren
JJ Stucadoors & afbouwbedrijf
Edink & Vermond
Rebo Afbouw
Sharp Gietvloeren
AKN Afwerkvloeren
Pique Totaal Kantoorconcept
Bouwmontage Noord
Van de Middegaal
J&B Stukadoors
Combinatie van der Hout
Mat Afbouw
BE Vloeren en Visie
Floorplaza
Ariës Natuursteen
Art-Stuc

 
“WAAG EEN DANSJE OP  4 APRIL!"
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UW EIGEN BEDRIJFSPAGINA

Heeft u het nieuwe platform NOA.nl al bekeken? Elk NOA-bedrijf heeft een eigen pagina op de 

website. Dit zorgt in combinatie met uw eigen website en eventuele social media account(s) 

voor een betere online vindbaarheid. Uw bedrijfspagina toont nu basisgegevens, maar u kunt 

dit zelf uitbreiden door werkzaamheden, referentieprojecten of een video toe te voegen. We 

geven een aantal tips…

want als potentiële opdrachtgevers zoeken 
naar bedrijven die bijvoorbeeld ‘leemwerk’ 
uitvoeren en dit staat bij uw werkzaamhe-
den, dan wordt ook uw bedrijf gevonden. 

Kort en krachtig
Controleer direct op uw bedrijfspagina of 
alle informatie over uw bedrijf klopt. De 
gegevens kunt u zelf aanpassen. NOA 
krijgt vanzelf een signaal als u bijvoor-
beeld uw adres aanpast, zodat we er 
daarna voor zorgen dat u onze post op het 
nieuwe adres krijgt. Typ vervolgens een 
kernachtige bedrijfsomschrijving: welke 
meerwaarde levert u uw klanten? Waar 
bent u goed in? Uw werkzaamheden/dien-
sten kunt u in een apart kader vermelden.

Mooie foto’s of ‘aan-het-werk-kiekjes’
Vakwerk toont extra mooi als het plaatje 
compleet is. Dus als de ruimte weer inge-
richt is. Vraag bij oplevering of u nog eens 
terug mag komen om uw werk te fotogra-
feren en als referentieproject te gebruiken. 

Uw bedrijfspagina op noa.nl biedt u direct 
ledenvoordeel. Ook al heeft u een eigen 
website, uw bedrijf wordt door zoekma-
chines sneller gevonden, omdat er een link 
is met de NOA-bedrijfspagina. Leden 
zonder eigen website zijn via NOA toch 
vindbaar op internet. Elk bedrijf heeft een 
uniek website-adres. Ga direct naar 
www.noa.nl en bekijk via het ledenover-
zicht uw eigen pagina; bovenin de brow-
serbalk ziet u de unieke URL, die u kunt 
gebruiken voor internetverwijzingen. 

Mini-website
De basisgegevens van uw bedrijf staan 
voor u ingevuld, maar u kunt er zelf een 
mini-website van maken. Uw bedrijfspa-
gina kunt u namelijk zelf beheren. Het is 
een gebruikersvriendelijk systeem. In één 
oogopslag ziet u welke velden u kunt vul-
len. U kunt foto’s uploaden van mooie 
projecten en er wordt automatisch een 
fotogalerij aangemaakt. Ook uw werk-
zaamheden kunt u vermelden. Handig, 
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Meer Weten?
Op onze website staat een stappenplan hoe u meteen aan de slag kunt: 
http://www.noa.nl/beheeruwbedrijfspagina. Wilt u hulp bij het plaatsen 
van tekst of beeld? Of u weet niet hoe u moet inloggen? Bel met 
Jolanda van ons secretariaat en u wordt direct geholpen! 

UW EIGEN BEDRIJFSPAGINA

4 APRIL   
AfbouwVakdag

8 APRIL 
Bijeenkomst Loon- en 
functiestructuur - Veenendaal

10 APRIL 
Bijeenkomst Loon- en 
functiestructuur - Spier

11 APRIL 
Bijeenkomst Loon- en 
functiestructuur - Akersloot

15 APRIL 
Bijeenkomst Loon- en 
functiestructuur - Eindhoven

17 APRIL
Cursus NOA-voorjaarsprogramma 
- Naadloze akoestische plafonds

Bijeenkomst Loon- en functie-
structuur - Nieuwerkerk a/d IJssel

18 APRIL
Cursus NOA-voorjaarsprogramma 
- Online goed gevonden worden

23 APRIL 
Cursus NOA-voorjaarsprogramma 
- Functionerings- en beoordelings-
gesprekken

24 APRIL
Cursus NOA-voorjaarsprogramma 
- werken met gipspuitmachines

30 APRIL
Cursus NOA-voorjaarsprogramma 
– conflicthantering

AGENDA

Deze beelden kunt u uploaden in uw 
bedrijfspagina. Klik op ‘bladeren’ om in 
uw eigen bestanden de foto’s van uw keuze 
te selecteren. Hebt u geen mooie eindre-
sultaten, dan zijn ‘actiekiekjes’ een goed 
alternatief. Laat zien dat u vakwerk maakt. 
Zorg voor nette vakkleding en plaats 
alleen foto’s waar uzelf of uw eigen mede-
werkers aan het werk zijn. Gebruik GEEN 
foto’s die u kopieert van het internet. 

Video of quote
Het is nu ook mogelijk om een bedrijfs-
film of youtube video te vertonen op uw 
bedrijfspagina. Daarvoor kopieert u sim-
pel de URL in uw bedrijfspagina. Geen 
video? Dan het is leuk om een kort citaat 
te typen: deze wordt automatisch in een 
opvallend kader weergegeven, waardoor 
uw pagina er direct professioneel en per-
soonlijk uit ziet.

Link met social media
Bent u actief op Twitter, Facebook en/of 

LinkedIn? Koppel uw bedrijfspagina dan 
met uw social media account(s). Dat is 
ook verstandig voor een betere vindbaar-
heid via zoekmachines, zelfs als u niet zo 
heel actief bent op één van de sociale 
media, maar er wel een profiel hebt. 

Link over en weer
Als uw website-adres bij ons bekend is, 
hebben wij vanaf uw bedrijfspagina al 
een koppeling gelegd naar die URL. Maar 
andersom is ook verstandig: Link vanaf 
uw website naar uw bedrijfspagina op 
NOA.nl. Zoekmachines zijn daar namelijk 
dol op. Ze zetten uw website bij een zoek-
opdracht dan hoger in de resultatenlijst. 
Die link kunt u op uw eigen website 
maken bij een korte uitleg over uw NOA-
lidmaatschap of het NOA-logo plaatsen 
en die laten linken naar uw pagina.

   

OP HET NIEUWE 
PLATFORM 
NOA.NL
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Een softwarebedrijf? Dat is nogal een carrière-
switch…
Le Comte: “Dat klopt. Laat me dat uitleggen. Een aantal 
jaren geleden werkte er bij ons op de administratie een 
dame die verantwoordelijk was voor alles rondom de 
Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA). Ze zorgde ervoor 
dat de G-rekeningovereenkomsten klopten, hield een 
urenregistratie bij, zorgde ervoor dat de VAR-verklarin-
gen op tijd binnen waren, verzamelde ID-bewijzen van 
zzp’ers en personeel van onderaannemers, hield bij of 
alle buitenlandse werknemers hier wel legaal aan het 
werk waren. Noem maar op. Het was geen dagtaak maar 
een weektaak. Niet alleen vond ik dat nogal zonde van 
de kosten, maar er ging ook nog vaak iets mis. En dan 
meestal vlak voordat wij een onderaannemer moesten 
uitbetalen. Dan bleek dat niet te kunnen omdat er nog 
bepaalde papieren ontbraken. Tijdrovend en hoogst 
frustrerend. Dat moest toch anders kunnen.” 

Wat heeft u vervolgens ondernomen? 
“In 2013 heb ik een softwareprogrammeur in dienst 
genomen en die heb ik uitgelegd wat ik wilde: een 
cloudoplossing die alle administratie rondom de WKA 
samenbrengt. Zodat niet alleen wijzelf maar ook alle 
onderaannemers en ingehuurde zzp’ers netjes hun 
administratie kunnen bijhouden en de benodigde docu-
menten met ons kunnen delen.” 

En? Werkte het?
“Nou, vlak voordat dit programma live ging, heb ik nog 

gekscherend gezegd: ‘ik ga even een weekje op vakantie.’ 
Want ik had geen idee hoe mijn onderaannemers zou-
den reageren. Maar die bleken allemaal enthousiast. Ze 
werden er heel blij van. Want vanaf dag 1 weten ze waar 
ze aan toe zijn en wat hun opdrachtgever van ze ver-
wacht. Wat ze moeten aanleveren en wanneer. En als er 
iets ontbreekt, krijgen ze op tijd een seintje. Let wel, er 
was geen enkele andere tool voor de WKA-administratie 
op de markt. En voor veel ondernemers in de bouw was 
die hele administratie net zo’n frustratie als voor mij.” 

En dat pakket is dus Docsure? 
“Nee. Door het enthousiasme van de mensen waar wij 
mee werkten, zag ik dat het door ons ontwikkelde pak-
ket marktpotentie had. Maar ik vond dat ik het dan wel 
professioneler moest aanpakken. We hebben dus een 
softwarebedrijf ingeschakeld die ons pakket met de 
nieuwste technologie heeft nagebouwd. Puur voor com-
mercieel gebruik. Dat was het begin van Docsure. We 
hebben het in 2015 gelanceerd. We hebben wat seminars 
georganiseerd samen met leveranciers waarin we uitleg 
gaven over de noodzaak van een goede WKA-adminis-
tratie. Sindsdien werken toonaangevende afbouwbedrij-
ven met Docsure.”

Maar dat is vier jaar geleden. Waarom dan nu 
pas dit interview?
“Nou, ik had en heb een ambitie met Docsure. Ik wilde 
dat het de standaard zou worden in urenregistratie en 
WKA-administratie in de bouw. En dat kon mijns 

Docsure, de meest innovatieve bewakingstool voor iedereen in de bouw!
Hét platform voor urenregistratie, documentbewaking en termijnbonnen.

Goede ideeën ontstaan nogal eens uit frustratie. Frustratie over iets dat anders, 
beter, sneller of goedkoper zou moeten kunnen. Zo verging het ook Wim le Comte, 
destijds alleen nog directeur van Accompli Afbouw en tegenwoordig niet alleen meer 
bouwdirecteur, maar ook eigenaar van een softwarebedrijf. 

DOCSURE WIL DE BOUW VEROVEREN MET SOFTWARE DIE ADMINISTRATIE UIT HANDEN NEEMT

Van afbouwer tot softwareboer
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inziens alleen als we het zouden doorontwikkelen tot 
een netwerk applicatie. Zodat gebruikers binnen het 
pakket met elkaar konden communiceren. In de eerste 
editie van Docsure moest een onderaannemer al zijn 
gegevens bij iedere opdrachtgever opnieuw aanleveren. 
In de versie die nu online is, hoeft iedere gebruiker zijn 
gegevens maar één keer in te voeren en dat kan dan met 
meerdere opdrachtgevers worden gedeeld. Dat scheelt 
heel veel werk voor alle partijen. Niemand heeft op die 
manier meer een versnipperde administratie. Het ont-
zorgt iedereen in de hele keten. Het ontwikkelen van die 
netwerkfunctie kostte veel tijd en geld. Niet in de laatste 
plaats omdat er in diezelfde periode nogal wat wetge-
ving is veranderd waar we op moesten anticiperen. Niet 
voor niets werkt er een jurist bij Docsure die dagelijks 
alle wetgeving in de gaten houdt. Alle standaard voor-
schriften zitten er in en alles is up-to-date. Iemand die 
zich vandaag aanmeldt, kan direct aan de slag.”

Dat zal dan wel een behoorlijk prijzig pakket 
zijn? 
“Nou, voor zzp’ers zijn we gratis. Die kunnen online 
hun urenregistratie regelen, weekstaten aanmaken en 
alle verplichte documenten met hun opdrachtgevers 
delen. En allemaal via je smartphone of tablet. Ben je 
een zzp’er die vaak met inleners werkt dan is er wat ik 
de Netflix-variant noem. Die kost € 12,50 en daarmee 
kun je zoveel gebruikers toevoegen als je wilt. Voor aan-
nemers hebben we Docsure Premium. Onderaannemers 
krijgen dan via de hoofdgebruiker een eigen account. 
Het kost € 100,- per maand. Hoofdaannemers raad ik 
Docsure Excellent aan. Dat pakket is met € 172,50 per 
maand de duurste variant, maar het is dan ook mogelijk 
om supergemakkelijk projectvoorschriften aan te 
maken en een termijnbonregistratie bij te houden. Een 
beetje serieus bedrijf zou voor deze variant moeten 
gaan. Want het biedt namelijk heel veel gemak voor 
betrekkelijk weinig geld. En je bespaart zoveel adminis-

tratie uit dat verdient zichzelf terug. En ik weet als aan-
nemer echt wel waarover ik praat.”

Klinkt geweldig. Hoeveel bedrijven gebruiken 
Docsure al?
“We hebben nu rond de 40 toonaangevende afbouwbe-
drijven en betonvlechtbedrijven als klant. Alles bij 
elkaar werken ruim 20.000 medewerkers met Docsure. 
Maar we zijn nu klaar om grote stappen te maken.” 

U moet het geweldig druk hebben als directeur 
van zowel een afbouw- als een softwarebedrijf. 
Hoe bokst u dat voor elkaar? 
“Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Mijn zoon is 
mijn rechterhand binnen Accompli Afbouw en mijn 
dochter doet Docsure. Maar ik geef toe dat het wel eens 
woekeren is met mijn tijd. Voordeel is echter dat ik nog 
steeds met beide benen in de afbouwpraktijk sta en dus 
goed aanvoel waar het softwarepakket aan moet vol-
doen.” 

En die dame die vijf jaar geleden nog een week-
taak aan de WKA-administratie had? Heeft u die 
ontslagen?
“Nee, die werkt nog gewoon bij ons. Ze houdt zich nu 
met een stuk nuttiger zaken bezig.” 

Docsure, de meest innovatieve bewakingstool voor iedereen in de bouw!
Hét platform voor urenregistratie, documentbewaking en termijnbonnen.

Armand Landman

DOCSURE WIL DE BOUW VEROVEREN MET SOFTWARE DIE ADMINISTRATIE UIT HANDEN NEEMT

Van afbouwer tot softwareboer
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De beton ciré afwerking werd aangebracht op een nieuw 
cementdekvloer-oppervlak dat strak, vlak en glad was 
afgewerkt. De dekvloerafwerking bevatte op alle verdie-
pingen een vloerverwarmingssysteem dat volgens de 
richtlijnen is uitgevoerd en een opstookprotocol heeft 
ondergaan. Op de cementdekvloer werd een laag egaline 
aangebracht en vervolgens de beton ciré afwerking. Het 
oppervlak hiervan werd met een laag blanke lak afge-
werkt. Toch leek het resultaat totaal niet op het referen-
tiepaneel. Het vloerenbedrijf gaf toe dat de afwerking te 
wensen overliet en deed het werk nog eens dunnetjes 
over. Met hetzelfde resultaat. En ook een tweede herstel-
ronde bood geen soelaas. De bewoners verloren het ver-
trouwen in het vloerenbedrijf en schakelden het 
Technisch Bureau Afbouw in voor een onafhankelijk 
onderzoek. Senior technisch adviseur Ed van der Plas 
van TBA toog daarop naar Noordwijk, waar hij verschil-
lende in het oog springende mankementen aantrof. Van 
der Plas: “Het vloeroppervlak van de beton ciré afwer-
king toonde op de eerste verdieping veel plaatselijke 
onregelmatigheden, ruwe plekken, verhoogd liggende 
spaanslagen, concentraties gaatjes en onvlakheden op 
korte meetafstanden. Op de wanden in een slaapkamer 
toonde de afwerking enkele verkleuringen, ruwe plek-
ken en een verhoogd liggende donkere mortelpuist.” 

Vochtinwerking
Maar dat was niet alles. De inwendige hoeken van de 
wandafwerking in de douchecabine en een nis in de 
badkamer lieten veel ruwe en onregelmatig afgewerkte 
plekken zien. De inwendige hoeken waren niet strak 
afgewerkt waardoor er openingen voorkomen waar 
vochtinwerking kon plaatsvinden. Ook in de kinder-
kamer op de eerste verdieping zag Van der Plas veel 
ruwe plekken, gaatjespatronen en een zeer onregelma-
tige oppervlaktestructuur. “Bovendien zag ik plaatselijk 
vlekken in de vloerafwerking De aansluitingen tussen 
wand- en vloerafwerking waren niet strak afgewerkt en 
hadden openstaande naden waar vocht kon binnendrin-
gen en ruwe verhoogd liggende randen.” 

Ook op zolder bleek de net aangebrachte betonlook-
vloer tal van mankementen te vertonen. Gaatjes, ver-
hoogde spaanslagen, deuken, onvlakheden en 
verkleuringen zijn er schering en inslag. In de woon-
kamer en keuken op de begane grond hetzelfde liedje. 
“Soms zag ik oppervlakte onregelmatigheden van wel 
1,5 tot 2 millimeter hoog”, zegt Van der Plas. “In het 
souterrain is het oppervlak van de beton ciré afwerking 
veel gladder en regelmatiger van structuur. Aan het 
oppervlak van deze afwerking komen echter wel veel 
concentraties gaatjes voor. De kwaliteit van het opper-
vlak is echter ook hier nog flink afwijkend ten opzichte 
van het referentiepaneel.”  

Gaatjes
Van der Plas is onverbiddelijk in zijn oordeel. “Een 
beton ciré vloer- en wandafwerking kenmerkt zich door 
het uiterlijk te hebben van een gepolijste monolitisch 
afgewerkt betonoppervlak. Dit is ook op basis van het 
getoonde referentiepaneel het overeengekomen uit-
gangspunt geweest tussen de bewoners en het vloeren-
bedrijf. Maar het in deze woning gerealiseerde 
vloeroppervlak vertoont ter plaatse van alle vloeren - 
van souterrain, begane grond, eerste verdieping tot aan 
de zolder - in zeer sterke mate concentraties gaatjes. 
Deze gaatjes horen niet aan het oppervlak van dit type 
vloerafwerking voor te komen.” Volgens de technisch 
adviseur ligt de oorzaak voor het ontstaan van deze 
gaatjes in het niet of onvoldoende primeren danwel 
voorbehandelen van de ondergrond. “Of er hebben 
luchtinsluitingen in de beton ciré specie gezeten, dat 
kan ook. De gaatjes vullen zich met vuil, kunnen water-
toetreding veroorzaken in het vloersysteem en vervolg-
schade teweeg brengen. Maar wat misschien nog wel 
erger was, is dat aan het oppervlak van de beton ciré 
vloerafwerking overal plaatselijke onregelmatigheden, 
ruwe plekken, spaanslagen, onvlakheden en verhoogd 
liggende randen voor kwamen die maken dat deze vloer 
naast esthetisch gezien, ook functioneel onvoldoende 
van kwaliteit is.” Hetzelfde geldt volgens Van der Plas 

De bewoners van een nieuwbouwwoning in Noordwijk waren erg gecharmeerd van 
betonlook. Na het zien van een referentiepaneel besloten ze de vloeren en een paar 
wanden in hun hele huis te laten afwerken met beton ciré. Maar het resultaat bleek niet 
waar ze op gehoopt hadden. 

OM DE VLOER 
MEE AAN TE VEGEN 

Armand Landman
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voor het wandoppervlak. Ook hier zijn plaatselijk ver-
kleuringen en ruwe plekken aanwezig die onvoldoende 
van kwaliteit zijn. Ook zijn de inwendige hoeken bij de 
douchecabine en de hierin aanwezige nis technisch 
onvoldoende waterdicht afgewerkt.” 

Herstel
Broddelwerk dus. Geen enkele wand of vloer komt 
overeen met het referentiepaneel op basis waarvan de 
bewoners voor deze specifieke afwerking kozen. Het 
werk moet volledig opnieuw worden uitgevoerd. Van 
der Plas: “Gezien het grote verschil tussen het referentie-
paneel en het in het werk gerealiseerde vloeroppervlak 
kan hier worden gesproken over een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
door het vloerenbedrijf.” Herstel is slechts mogelijk 
door het volledig afschuren van het oppervlak van de 
beton ciré afwerking. Daarna kan de ondergrond gepre-
pareerd worden voor een nieuwe laag. Van der Plas 
waarschuwt ook: “Bij het afschuren moet wel rekening 
gehouden worden met de aansluitingen tussen de 
nieuwe beton ciré afwerking en bijvoorbeeld traptreden 
en anders afgewerkte wanden. Die moeten in één hori-
zontaal vlak liggen en strak aansluiten.”

Concentratie gaatjes. Hier kan vervuiling bin-
nendringen en verkleuring door vochtinwerking 
ontstaan.

De rand van de trap ligt gelijk met de bovenzijde 
vloerafwerking. Het overlagen van de vloer zal 
hierdoor lastig zijn.

Armand Landman

IN MEMORIAM
Het NOA-bestuur ontving het bericht 

dat is overleden:

Bernardus Cornelis Marinus de BestBen
Weduwnaar van Bernadette de Best-Stokman

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.Het NOA-bestuur wenst zijn kinderen en ver-
dere familie sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Marco Giuseppe 

Attilio Grillo

De begrafenis heeft inmiddels plaats-

gevonden.

Het NOA-bestuur wenst zijn vrouw en familie 

sterkte toe in deze moeilijke tijd.

27 februari jl.
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Op 1 mei 2019 wordt de nieuwe loon- en functiestructuur voor de afbouw ingevoerd.
Dit betekent dat alle werknemers op basis van deze nieuwe structuur moeten worden 
ingedeeld. Maar hoe doet u dat? Welke overgangsmaatregelen zijn er? Wat betekent de 
nieuwe loongroep voor individuele werknemers? Bezoek hiervoor onze voorlichtings-
bijeenkomst in uw regio en u kunt de nieuwe structuur daarna direct goed toepassen. 

heeft vooral te maken met het inpassen van de bestaande 
loonstructuur van de sector natuursteen, die sterk afwijkt 
van die voor de drie overige sectoren. Door de nieuwe 
functiewaardering en aangepaste loonstructuur worden 
een aantal functies in een andere loongroep geplaatst. 
Uitgangspunt bij het opnieuw indelen, is in ieder geval 
dat de werknemers er bij een lagere indeling niet op ach-
teruit mogen gaan ten opzichte van het loon dat ze op 
1 mei 2019 krijgen als ze niet anders zouden zijn inge-
deeld. Voor zover werknemers in een hogere groep 
worden ingedeeld, dienen de mogelijke extra kosten 
daarvan zeer beperkt te blijven. Zoals op basis van de 
beschikbare gegevens dit beoordeeld kon worden, lijkt dit 
geen probleem op te leveren. Dit is natuurlijk voor een 
individueel geval nimmer helemaal uit te sluiten. 

Overgangsmaatregelen en uitzondering
Om de invoering van de nieuwe loon- en functiestruc-
tuur goed te laten verlopen, zijn diverse overgangsmaat-

De huidige loon- en functiestructuur bestaat al heel 
lang en voldoet niet meer aan de huidige tijd. Functies 
zijn verdwenen of veranderd en er zijn nieuwe bij geko-
men. Modernisering was hard nodig. Daarom is er uit-
gebreid onderzoek geweest naar de huidige functies in 
alle sectoren van de afbouw (Stukadoren & Afbouw, 
Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en 
Natuursteen) en zijn deze allemaal opnieuw gewaar-
deerd. Om de nieuwe functiestructuur ook in beloning 
uit te kunnen drukken, is tevens een aanpassing in de 
loonstructuur nodig. Ook deze aanpassing heeft inmid-
dels plaatsgevonden. Daarom is door cao-partijen 
Afbouw besloten dat de invoering van de nieuwe loon- 
en functiestructuur per 1 mei 2019 ingaat. 

Alle werknemers opnieuw indelen
Dit betekent dat alle werkgevers hun werknemers moe-
ten indelen op basis van deze nieuwe structuur. In de 
nieuwe structuur komen in totaal 9 loongroepen. Dit 

DE NIEUWE LOON- EN FUNCTIESTRUCTUUR 
BEZOEK ÉÉN VAN DE VIJF BELANGRIJKE 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 
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Voorlichtings-
bijeenkomsten 
nieuwe loon- en functiestructuur

Maandag 8 april NOA, Veenendaal 

Woensdag 10 april    Van der Valk, Spier

Donderdag 11 april Van der Valk, Akersloot

Maandag 15 april Van der Valk, Eindhoven

Woensdag 17 april Van der Valk, Nieuwerkerk a/d IJssel

Programma op hoofdlijnen
Elke bijeenkomst heeft dezelfde opzet. Lukt het niet naar de 
bijeenkomst in uw eigen regio te komen, dan bent u natuurlijk 
van harte welkom op één van de andere locaties. 

Het tijdschema is als volgt: 
16.30 uur Inloop met koffie/thee/fris                          

17.00 uur Aanvang voorlichtingsbijeenkomst

18.30 uur  Broodjesbuffet, soep en warme snack

19.30 uur  Afsluiting 

regelen afgesproken over de wijze waarop de overgang 
van de oude naar de nieuwe structuur moet plaatsvin-
den. De nieuwe loon- en functiestructuur geldt zowel 
voor het bouwplaats personeel als voor de UTA-mede-
werkers. Hierop is wel één uitzondering: de UTA-mede-
werkers van de sector Natuursteen. Voor deze functies 
was er geen loonstructuur. Tevens was niet helder hoe 
deze functies precies worden uitgevoerd en hoe deze 
gewaardeerd moeten worden, dus hier zal de komende 
maanden verder onderzoek naar gedaan worden. De 
nieuwe loon- en functiestructuur voor UTA-personeel 
sector Natuursteen zal zodoende met ingang van 
31 december 2019 gaan gelden. 

Bijeenkomsten met praktische uitleg
Wat de nieuwe loon- en functiestructuur precies voor u 
als werkgever en uw werknemers inhoudt, kunt u alleen 
zelf beoordelen. Om te zorgen dat u per 1 mei 2019 uw 
werknemers in de juiste loongroep indeelt, organiseert 

NOA vijf regiobijeenkomsten. Daar leggen we u, of 
eventueel uw HR-medewerkers of loonadministrateur, 
graag uit hoe de nieuwe loon- en functiestructuur in 
elkaar steekt en hoe u tot de juiste indeling komt, inclu-
sief de overgangsmaatregelen. Dat doen we aan de hand 
van duidelijke voorbeelden, zodat u de structuur na 
afloop van de voorlichtingsbijeenkomst in de praktijk 
zelf goed kunt toepassen. Het is namelijk erg belangrijk 
dat de indeling op de juiste wijze geschiedt! 

We adviseren u dringend om naar één van onze voor-
lichtingsbijeenkomsten te komen. Onderstaand treft u 
de diverse data en locaties aan. Op www.noa.nl kunt u 
inschrijven, deelname is geheel gratis. 

DE NIEUWE LOON- EN FUNCTIESTRUCTUUR 
BEZOEK ÉÉN VAN DE VIJF BELANGRIJKE 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 
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AMBASSADEUR PETER OVER HET EFFECT VAN GASTLESSEN OP HET VMBO

Omdat er nauwelijks nog lesgegeven wordt in afbouwvakken op 
vmbo’s, zijn er sinds afgelopen oktober 9 ambassadeurs voor onze 
afbouwsectoren actief. Het is hun taak om ambachten als stukado-
ren, metal stud wanden zetten, vloerenleggen en natuursteenbe-
werking op de middelbare scholen op de kaart te zetten. Een van 
hen is Peter Schuurmans, die onder andere gastlessen verzorgd op 
vmbo-scholen in Noord-Brabant. 

Schuurmans heeft meer dan 25 jaar ervaring als stu-
kadoor. Eerst 12,5 jaar bij een baas en later nog eens 
12,5 jaar met zijn eigen bedrijf, waar hij 6 man in 
dienst had. Ook stond hij meer dan acht jaar lang 
zelf voor de klas. Totdat de recessie om zich heen 
sloeg en er steeds minder leerlingen voor afbouw-
vakken kozen. Gevolg is dat op vmbo’s niet of nau-
welijks nog lesgegeven wordt in stucen. Schuurmans: 
“Met alle respect voor de leraren die er nog wel werken. 
Maar vaak hebben die een timmer- of een metsel-
achtergrond. Daarom verzorg ik op heel veel vmbo’s 
gastlessen. En ik begeleid de docenten en beveel ze 
aan om zelf ook cursussen te volgen. Zo probeer ik 
mede invulling te geven aan de lesstof in  het vrije 
keuzedeel. Ik hoop zo jongeren enthousiast te 
maken voor het afbouwvak.” 

Superenthousiast
En dat lukt volgens Schuurmans aardig. “Natuurlijk is 
niet iedere leerling even enthousiast. Gemiddeld zijn er 
vier van de tien superenthousiast, nog eens vier doen 
leuk mee en twee zien het als een verplicht nummer dat 
ze moeten afvinken. En ik merk dat de meeste leerlingen 
stucen leuker vinden dan metal stud wanden zetten. 
Zelfs als ze weten dat ze in de plafond- en wandsector 
ook direct een baan hebben.” Schuurmans ambassa-
deurswerk kent een redelijk vastomlijnde volgorde. “In 
het najaar proberen we op de scholen aanwezig te zijn, 
omdat de leerlingen die van de tweede naar de derde 
klas gaan dan moeten kiezen welke richting ze opgaan. 
Dus dan moeten wij aanwezig zijn om ze te enthousias-
meren voor technische vakken. In de huidige periode 
verzorg ik vooral gastlessen voor 15-16 jarigen. Nu 
neem ik soms ook eens een klas mee naar het NOA-

Armand Landman

“ZE ZIJN DOLENTHOUSIAST ALS ZE IETS HEBBEN GEMAAKT”
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AMBASSADEUR PETER OVER HET EFFECT VAN GASTLESSEN OP HET VMBO

Wereldwijd worden er miljoenen tweets per dag 
verstuurd! Ook over de AfbouwVakdag wordt volop 
getwitterd. Wij maakten een selectie uit berichten 
die de afgelopen maand(en) zijn ge(re)tweet.

TWEETS

Afbouwcentrum in Veenendaal. En vanaf mei verzorg ik 
vooral lessen aan leerlingen die al een keuze gemaakt 
hebben. Dat zijn een soort bijlessen, waarbij ik ze echt al 
klaarstoom voor het vak. Die leerlingen probeer ik dan 
ook al aan een stageplek of een vakantiebaan bij een 
echt stukadoorsbedrijf te helpen.”

Trots
Schuurmans denkt dat zijn aanpak vruchten afwerpt. 
Dat er door aanwezig te zijn op vmbo’s meer jongeren 
voor de afbouw kiezen. “Ja, dat denk ik echt. Ik zie dat er 
veel van die jongens dolenthousiast zijn als ze een eind-
product hebben afgemaakt. Dat ze trots zijn op wat ze 
kunnen maken. Al merk ik ook wel dat deze - vaak toch 
wat jongere - groep de aandacht er maar beperkt bij kan 
houden. Jongeren die al weten wat ze willen, zijn gemo-
tiveerder en aandachtiger. Maar dat is logisch.” 

Armand Landman

“ZE ZIJN DOLENTHOUSIAST ALS ZE IETS HEBBEN GEMAAKT”
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Peter Schuurmans is een bevlogen docent. Hij 
houdt van het vak én van jongeren motiveren en 
enthousiasmeren! 
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Nieuwe leden

4Floorz B.V.
Postbus 3081
1620 GB  Hoorn
T 085 - 130 56 95

Afbouwbedrijf Serno B.V.
Fransiscusdreef 40k
3565 AC  Utrecht
M 06 - 55 17 72 01

Afbouwbedrijf T van Vuren
Schaikseweg 56
4143 HG  Leerdam
M 06 - 45 59 61 49

Epic Gietvloeren & Wanden
Van der Aastraat 8
5282 WL  Boxtel
M 06 - 46 20 86 80

Johan Wester Afbouw
Pieter Bossenstraat 14
1718 AR  Hoogwoud
M 06 - 53 80 31 19

RA Floors
5e Industriestraat 11a
3133 EL  Vlaardingen
M 06 - 21 27 27 10

Sonny Bride Stukadoor/onderhoud
Bijland 112
5403 VH  Uden
T 0413 - 30 09 04

 
Stud Afbouw Projecten B.V.
Voorstraat 8
5251 CP  Vlijmen
M 06 - 23 94 66 62

Stukadoorsbedrijf de Nijs
Jacob van Heemskerckstraat 13
4587 HA  Kloosterzande
M 06 - 10 93 89 59

Van der Waay Tegelwerken
Kousenbandstraat 24
1104 HN  Amsterdam
M 06 - 30 37 79 05

 

|  www.schoenox.nl  |

|  SCHÖNOX BM-familie

|  Als u iets doet, doet 

u het graag goed!  |

Met de speciale uitvlakmortels van SCHÖNOX.

6_0018_nl_17-01_BM-familie_86,4x132.indd   1 03.01.17   13:47
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in de vorm van revisierente naast de in elk 
geval in te houden inkomstenbelasting? En 
wat zijn de mogelijkheden tot het verlen-
gen respectievelijk het samenvoegen van 
diverse lijfrenteverzekeringen mocht u niet 
in aanmerking komen voor bovenge-
noemde regeling? Zomaar wat aspecten die 
aanleiding kunnen zijn om met ons het 
gesprek aan te gaan.

We zien u graag op stand 255 of spreken 
elkaar zoveel eerder of later.

Peter Schoonderwoerd
NOA Verzekeringsdienst
T   030-25 49 114
E   peter.schoonderwoerd@wuthrich.nl
W www.wuthrich.nl

   

De organisatie heeft er alles aan gedaan 
om u een nuttige, gezellige, leerzame, 
inspirerende en feestelijke dag aan te bie-
den. Zo kunt u onder andere de presenta-
ties van twee gespecialiseerde verzekeraars 
(Atradius en De Amersfoortse) bijwonen. 
Uiterst interessant om te horen welke ont-
wikkelingen er in de branches zijn waarin 
deze verzekeraars zich begeven met daar-
naast de boodschap van bewustwording 
van risico’s en de mogelijkheden om deze 
risico’s af te dekken met een verzekering. 

Arbeidsongeschiktheid
De laatste weken hebben wij weer wat 
meer vragen gehad over de verzekerings-
oplossingen (of alternatieve voorzieningen) 
die te maken hebben met arbeidsonge-
schiktheid van uw werknemers of voor u 
zelf als ondernemer. De boodschap over 
het “WGA-gat” in de vorige editie van 
Afbouwzaken heeft toch wel wat losge-
maakt. Ook het verhaal van uw collega 
NOA-lid, die zijn ervaring met een 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar deelt, is 
aanleiding geweest dat er vragen richting 
ons kantoor zijn gesteld. Op zich een 

goede zaak, want het geeft aan dat de arti-
kelen worden gelezen en dat zowel de via 
ons verzekerde NOA-leden als de niet via 
ons verzekerde NOA-leden ons weten te 
vinden.

Leven- en pensioenverzekeringen
In dat kader willen wij u meegeven dat wij 
niet alleen informeren, adviseren en desge-
wenst bemiddelen met betrekking tot de 
zogenaamde schadeverzekeringen, maar 
dat wij onze dienstverlening ook inzetten 
voor alles wat maar met leven- en pensi-
oenverzekeringen te maken heeft. Heeft u 
geen volledig beeld van uw pensioensitua-
tie of wilt u de mogelijkheden onderzocht 
hebben om uw pensioen te verbeteren, 
dan staan onze pensioenspecialisten voor 
u klaar om dit helder in beeld te brengen. 
Ook kunnen zij u uitgebreid informeren 
over “De Regeling afkoop kleine lijfrenten”. 
Mocht u in het verleden een lijfrenteverze-
kering hebben afgesloten dan komt er op 
enig moment een bedrag ter beschikking. 
Wenst u dit bedrag eerder te willen ont-
vangen dan kunt u dit afkopen. Maar wan-
neer heeft u te maken met de fiscale boete 

NOA VERZEKERINGSDIENST

Door een uitgebreide PR-campagne zijn inmiddels zeer veel partijen bekend 
met de vakbeurs en netwerkdag voor de complete afbouw. De AfbouwVakdag 
2019 komt eraan en ook bij standnummer 255 bent u van harte welkom.

STANDJE 255



38 | NOA

We zien je graag 
op 4 april!
Tijdens de AfbouwVakdag treffen wij je 
graag op de Brander stand om rustig bij 
te praten of je te informeren over onze 
producten.

Verder hebben we aantrekkelijke beurs 
aanbiedingen en geven we demonstraties 
met Brander Stucco’s.

Dus kom langs en we helpen je 
verder met Brander.
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Knauf Skin is een innovatief systeem om 
een woning of gebouw te isoleren waarbij 
bovendien de gevel prachtig wordt 
afgewerkt. Knauf Skin kan in nieuwbouw 
worden toegepast maar is ook ideaal om 
bestaande bouw te renoveren. 

Isolatie van warmte en geluid
Met Knauf Skin wordt een geïsoleerde 
schil om het gebouw gecreëerd. Dit zorgt 
ervoor dat de warmteweerstand van het 
gebouw toeneemt en er aanzienlijk op 
energie kan worden bespaard. 
Knauf Skin biedt daarnaast extra 
leefcomfort doordat er minder hinder is  
van tocht en buitengeluiden. 

Modulair systeem
Knauf Skin is een slim systeem dat 
eenvoudig op te bouwen is uit 
verschillende modules. De definitieve 
samenstelling van het systeem is afhankelijk 
van het gebouw en de gewenste  
eisen. Knauf ondersteunt verwerkers  

met trainingen op de Knauf Akademie, 
gedetailleerde techsheets, telefonisch 
advies of projectadvies ter plaatse. 
Bovendien voldoen alle onderdelen van 
het Knauf Skin systeem aan de KOMO-
certificering. 

Gegarandeerde prestaties
De onderdelen van het Knauf Skin systeem 
zijn volledig op elkaar afgestemd voor 
een uitmuntende presentatie. Het systeem 
kan worden ondergebracht bij Stichting 
Gevelgarantie. Door Knauf Skin toe te 
passen zoals door Knauf voorgeschreven, 
worden prestaties bovendien 
gewaarborgd middels de KnaufZeker 
prestatiegarantie.

Nieuw: Knauf MineralAktiv
Bij Knauf Skin kan de gevel op 
verschillende manieren worden afgewerkt. 
Knauf MineralAktiv is een volledig nieuw 
afwerkingsproduct, dat uit een pleister en 
een verf bestaat. Dit hoogwaardige 

product is een doorbraak in 
geveltechnologie, vanwege de unieke 
vochtafvoerende eigenschappen. 
Daardoor blijft de gevel langer vrij van 
algen en schimmels. Daarnaast is Knauf 
MineralAktiv vrij van gifstoffen.

Meer weten? Kijk op knauf.nl/skin.

advertentie

MOOI VAN BUITEN
WARM VAN BINNEN
Knauf Skin: de slimme combinatie 
van gevelafwerking en isolatie

De voordelen van Knauf Skin:
 • Maximale energiebesparing
 • Optimaal wooncomfort
 • Langdurig mooi resultaat
 • Onderhoudsvriendelijke gevel 
 • Maximale flexibiliteit in afwerking
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