
Jouw (vak)kennis 
verbreden of verdiepen?
Volg een cursus uit 
het Winterprogramma

WINTER 2020



•  Basiskennis NATUURSTEEN
 woensdag 12 februari 2020

•  Verplichte RI&E in één dag op weg

 donderdag 13 februari 2020

•  BOETSEREN en MODELLEREN in kalk en gips

 vrijdag 14 februari 2020

•  BEDRIJFSOPVOLGING in de familie

 donderdag 5 maart 2020

•  MAATVOERING voor gevorderden

 dinsdag 10 tot en met donderdag 12 maart 2020

•  VERKOOPTRAINING Natuursteen

 donderdag 12 maart 2020

•  KOOP-VERKOOP van een bedrijf

 donderdag 19 maart 2020

•  BIM in de afbouw

 dinsdag 24 maart 2020

•  BETONLOOK in theorie en praktijk

 vrijdag 27 maart 2020

•  Gietvloerreparaties met behulp van AIRBRUSH TECHNIEK
 vrijdag 17 april 2020

Kies voor het NOA-
Winterprogramma:

Cursusoverzicht



Tijdens het NOA-Winterprogramma kun je van 

verschillende docenten van alles (bij)leren: van 

praktijklessen tot toekomstvisie en van "moetjes" tot 

lekker creatief inspiratie opdoen. De vakbekwame 

docenten wijzen je op aspecten waar je normaliter niet alle 

dagen aan denkt of mee bezig bent. Door iets nieuws uit 

te proberen, of je focus te verleggen, zal je merken dat je 

met vernieuwde energie en inzichten aan het werk gaat. 

Met ons Winterprogramma haal je het beste uit jezelf én 

jouw bedrijf.

Voor wie?

Alle cursussen en workshops van het NOA-

Winterprogramma zijn specifiek bedoeld voor 

ondernemers en kaderpersoneel van een stukadoors-, 

vloeren-, terrazzo-, natuursteen-, blokkenstel- en/of 

plafond- en wandmontagebedrijf. 

Kosten

Dankzij subsidie en de docenten met een hart voor 

opleiden kunnen we alle trainingen in dit Winter-

programma tegen aantrekkelijke tarieven aanbieden. 

Afhankelijk van de duur van de cursus, inkoop van (les)

materiaal etcetera is voor elke lesdag een eigen bijdrage 

vastgesteld. De cursusprijs staat per training/workshop 

vermeld. Na inschrijving rekenen we uiteraard op je komst. 

Lees achterin deze folder over de voorwaarden. 

Komende maanden bieden we nieuwe cursussen en workshops aan waarmee je 
jouw vakkennis, communicatievaardigheden en toekomstvisie kunt verbreden of 
verdiepen. De trainingen worden gegeven door experts, met kennis van de afbouw- 
en natuursteensector. Samen met collega-ondernemers ga je onder deskundige 
begeleiding efficiënt aan de slag met het cursusonderwerp van jouw keuze. 

Direct inschrijven? Vul het formulier in op de 
achterzijde van deze brochure, of teken online 
in op www.noa.nl/winterprogramma. Wil 
je graag nog meer weten over een bepaalde 
cursus, dan mag je natuurlijk bellen met het 
NOA-secretariaat: 0318-54 73 73.

Praktisch, gezellig, toekomstgericht.



Basiskennis Natuursteen
12 februari 2020 - 16.00 tot 20.00 uur
LOCATIE: ROC Midden-Nederland Nieuwegein

De cursus Basiskennis Natuursteen laat je kennis maken 

met de wereld van natuursteensoorten. Er wordt aandacht 

gegeven aan de ontstaanswijze, petrologie, de toepassings- 

en verwerkingsmogelijkheden. Aan de hand van diverse 

praktijkvoorbeelden en afbeeldingen ontdekken we de 

wonderschone kracht van natuursteen. De cursus wordt 

afgesloten met een certificaat van BranchePlatform 

Natuursteen.

Tijdens deze module leer je:
•   Hoe natuursteen ontstaat;

•   Hoe je verschillende soorten kunt herkennen;

•   De toepassingsmogelijkheden per soort;

•   Een handige waaier te gebruiken bij verkoopgesprekken.

  

Docent: 
Corry Kussendrager, 

docente opleiding natuursteenbewerking

Kosten:
Cursusprijs: € 75,- voor NOA-bedrijven 

€ 175,- voor bedrijven die geen lid zijn van NOA en/of geen 

premies afdragen aan APG (O&O-Fonds Afbouw). 

Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 18)

Verplichte RI&E in één dag op weg
13 februari 2020 - 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Het hebben en tijdig actualiseren van een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie, oftewel de RI&E, is een wettelijke 

verplichting. De Inspectie SZW heeft aangekondigd in 2020 

bij bedrijven intensiever te controleren of er een actuele 

RI&E mét Plan van Aanpak is. Als jouw bedrijf dit niet heeft, 

dan komt deze training als geroepen: je gaat namelijk 

onder deskundige begeleiding direct aan de slag om jouw 

branchespecifieke RI&E te maken. Hiermee voorkom je een 

boete die kan oplopen tot € 7.500,-!

Tijdens deze cursus:
Krijg je uitleg én maak je direct (een groot deel van) de 

Risico Inventarisatie & Evaluatie. Op deze manier krijg je 

een goed inzicht hoe je binnen jouw bedrijf omgaat met 

gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Jouw eigen RI&E met 

Plan van Aanpak maak en bewaar je online, zodat je die in 

de toekomst ook weer makkelijk kunt actualiseren. 

Als je minder dan 25 personeelsleden in dienst hebt, dan 

voldoe je zonder verdere (dure) toetsing na afloop van 

deze cursus met hetgeen je gemaakt hebt meteen aan 

de wettelijke eisen voor een RI&E met Plan van Aanpak. 

Bedrijven met meer dan 25 man personeel hoeven deze 

RI&E na volledige invulling alleen nog maar te laten toetsen 

door een extern deskundige.

Docent: 
Adri Frijters, A3-Arbeidsveiligheidsadvisering 

Kosten:
Je betaalt: € 70,- excl btw

Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 20)



Workshop boetseren en modelleren 
in kalk en gips   
14 februari 2020 - van 09.00 tot 16.30 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Voor stukadoors, die ervaring hebben met lijstwerk en 

ornamenten, is deze doe-dag in ons praktijkcentrum een 

heerlijke dag om nieuw talent te ontdekken! Want ornamenten, 

of ontbrekende delen van ornamenten of lijsten, worden eerst 

in klei bijgewerkt om daar vervolgens een mal van te kunnen 

maken. Soms is een werktekening aanwezig, in andere gevallen 

moet ‘een vrij ontwerp’ worden gemaakt. Ook is het mogelijk 

dat je kleine decoratieve reparaties meteen met kalk en gips kunt 

maken, waardoor boetseren en een mal maken niet nodig is.

Deze dag maak je kennis met de mogelijkheden van klei, kalk 

en gips en leer je de basisbeginselen van deze eeuwenoude 

techniek. Je maakt je eigen werkstukjes en onder toeziend 

oog van de Meester stukadoor leer je écht te kijken naar het 

te boetseren object. Ervaring met driedimensionaliteit is niet 

noodzakelijk. 

Tijdens deze cursus leer je:
•   Welke kleisoorten geschikt zijn om te boetseren;

•   Het opzetten van een ruwe basisvorm; 

•   Hoe je kunt modelleren met kalk en gips;

•   Driedimensionaal te kijken;

•   Het snijden en herpositioneren van klei;

•   Jouw handen en klein gereedschap goed te gebruiken.

 

Docent: 
Jaap Poortvliet, Meester stukadoor 

Kosten:
Je betaalt: € 75,- excl btw

Minimum aantal deelnemers: 6 (maximaal 12)

Cursus bedrijfsopvolging in de familie
5 maart 2020 - van 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Nu de economie volop draait, is er weer actuele vraag 

naar bedrijfsoverdracht aan de volgende generatie. Veel 

ondernemers worstelen dan met de waardebepaling, 

maar dat is ‘slechts’ één van de elementen. Deze cursus 

is interessant voor jong en oud, want waar moet je dan 

allemaal aan denken en wat moet je bespreken?

Bij een familieoverdracht wil senior doorgaans een niet 

te hoge prijs voor het bedrijf. Want junior mag niet 

worden opgezadeld met veel goodwill. Maar de fiscus 

kijkt wel mee, dus hoe pak je dat goed aan? Voor een 

goede overdraagbaarheid en voor het behoud van 

fijne familiebanden valt of staat een overname met een 

gedegen voorbereiding.

Tijdens deze module leer je:
•   Over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit;

• Een goede verdeling te maken tussen de opvolger en 

eventuele andere kinderen;

•   De juiste ondernemingsstructuur te bepalen;

•   Een goede juridische structuur neerzetten;

• Over alle basiszaken die nodig zijn voor een familiaire 

overdracht.

Docenten: 
Ben Olde Hartman, eigenaar Olde Hartman Advies BV  

Frank Kerkhof, directeur en fiscalist Alfa Accountants en 

Adviseurs

Olde Hartman Advies BV is een nieuwe ledenvoordeel-

partner van NOA en biedt deze cursus voor NOA-leden 

eenmalig geheel gratis aan!

Je betaalt alleen voor de lunch (optioneel), voor aanvang 

van de training

Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 18)



Verkoop Natuursteen
12 maart 2020 - 09.00 tot 16.30 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Een hele praktische cursus, waardoor je het geleerde daags 

erna direct in jouw werkzaamheden toe kunt passen! Je 

oefent communicatietechnieken en in te spelen op de 

wensen en behoeften van jouw klant. Door slimme vragen 

te stellen, leer je het juiste advies te geven, maar ook door 

te pakken om daadwerkelijk jouw product en dienst te 

verkopen. Je krijgt tips om goede aftersales te bieden en 

do’s en don’ts om te werken aan de klantrelatie. Ook het 

uitwisselen van de eigen ervaringen en oefenen waar je in de 

praktijk tegenaan loopt, is tijdens deze workshop mogelijk.

Tijdens deze cursus leer je:
• Klantgericht communiceren;

• Over verkooppsychologie;

• Structuur aanbrengen in je advies- en verkoopgesprek;

• Koopsignalen herkennen;

• Adviseren en argumenteren;

• Jouw eigen doelstellingen concreet te maken;

• Diverse technieken om de order te sluiten.

Docent: 
René Verwillegen, adviseur, trainer en coach 

Kosten:
Cursusprijs: € 75,- voor NOA-bedrijven 

€ 175,- voor bedrijven die geen lid zijn van NOA en/of geen 

premies afdragen aan APG (O&O-Fonds Afbouw). 

Minimum aantal deelnemers: 8 (maximaal 12)

Maatvoering voor gevorderden
10+11+12 maart 2020 - 08.30 tot 16.00 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Heb je ruime ervaring met plafond- en wandmontage 

en wil je verdieping om ook ingewikkelde ontwerpen 

te kunnen uitvoeren? Dat leer je tijdens de training 

Maatvoering gevorderden!

De toepassingsmogelijkheden van systeemwanden en 

-plafonds worden steeds groter. En niet gehinderd door

enige kennis of kunde ontwerpen architecten steeds vaker

uiteenlopende vormen. Uitdagend, maar hoe maak je dat?

Hiervoor is als plafond- en wandmonteur verdiepende

kennis van maatvoering nodig. Dan kun je het ontwerp van

de architect exact in de praktijk brengen, of op basis van

je kennis adviseren over een veilige en werkbare creatieve

oplossing.

Tijdens deze module leer je:
• Over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit;

• Complexe constructies vanaf de bouwtekening vertalen

naar ware vormen;

• Die complexe constructies daadwerkelijk te maken met

behulp van metalstud;

• De beoordelingscriteria interpreteren, zodat je kan

leveren wat is afgesproken.

Docent: 
Dick Klaassen, docent via Savantis

Kosten:
Je betaalt: € 700,- excl btw

Minimum aantal deelnemers: 8 (maximaal 16)



BIM in de afbouw
24 maart 2020 - 12.30 tot 16.30 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Dit is een echte ‘doe-cursusdag’. Het meenemen van een 

laptop is absoluut noodzakelijk. Je maakt deze workshop 

kennis met de verschillende systemen, begrippen en 

mogelijkheden die het Bouw Informatie Model bieden. Met 

behulp van gratis software leer je BIM-modellen te ontrafelen, 

zodat je jouw calculatie kunt maken, maar ook hoe je eventuele 

ontwerpfouten kunt opsporen en hierover in BIM kunt 

communiceren, waardoor alle bouwpartners die dit probleem 

raakt, meteen op de hoogte zijn.

BIMmen is voor velen nog geen dagelijks gebruikt werkwoord, 

maar steeds vaker worden er IFC-bestanden aangeleverd, 

in plaats van die vertrouwde tekening. Wat kun je hier als 

afbouwer mee? Tijdens de workshop wordt inzichtelijk wat je 

zelf allemaal met gratis software kunt doen en hoe betaalde 

software verdere bedrijfsprocessen kunnen vergemakkelijken. 

Tijdens deze cursus leer je:
• Over veel gebruikte BIM-termen en de tools te gebruiken;

• Te switchen tussen orthogonale en perspectieve modus

voor de juiste toepassing;

• Filteringen in het BIM-model aan te brengen voor jouw

calculatie;

• Virtuele fouten opsporen;

• Communiceren in BCF; het BIM Communicatie Formaat

• De verschillen tussen gratis en betaalde software.

Deze workshop wordt gewerkt met de gratis software van 

Trimble Connect, waarmee je IFC-modellen van o.a. Revit, 

Tekla Structures en Autodesk kunt inladen.

Docenten: 
Kristiaan Flierman en Eelco van Es van Construsoft

Kosten:
Je betaalt: € 65,- excl. btw

Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 20) 

Workshop Koop-Verkoop van een bedrijf 
19 maart 2020 - 13.00 tot 17.00 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

Tijdens een interactieve workshop van een halve dag ga 

je eerst in groepjes de verkoopwaarde van verschillende 

bedrijven inschatten. Niet die van jezelf, maar om met 

elkaar te bekijken wat er allemaal bij komt kijken om een 

reële waarde te bepalen. 

Daarna krijg je uitleg over cruciale aspecten voor een goed 

verkoopbaar bedrijf en hoe je daar nu alvast aan kunt 

gaan werken. Ook is er aandacht voor de wijze waarop een 

bedrijf kan worden ge- of verkocht zonder tussenkomst van 

een bank. Een actueel thema, omdat banken niet meer zo 

scheutig zijn. Op een uiterst luchtige en toch heel leerzame 

manier worden belangrijke vragen behandeld. Dat maakt 

deze workshop heel interessant, ook als je nog niet meteen 

denkt aan koop of verkoop van jouw bedrijf. 

Tijdens deze cursus leer je:
• Waarom een bedrijfsanalyse al uiterst zinvol is als je

40 jaar bent;

• Over de afwegingen stoppen of verkopen;

• Of er nog wel mensen zijn die geld ‘over hebben’ om

jouw bedrijf te kopen;

• Hoe je jouw markt kunt vergroten door bedrijven over te

nemen;

• Hoe (ver)koop in zijn werk gaat en waarop je dan moet

letten.

Docenten: 
Ben en Richard olde Hartman, Olde Hartman Advies BV

Olde Hartman Advies BV is een nieuwe ledenvoordeel-

partner van NOA en biedt deze cursus voor NOA-leden 

eenmalig geheel gratis aan!

Kosten:
Je betaalt alleen voor de lunch (optioneel), voor aanvang 

van de training

Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 18)



Betonlook in theorie en praktijk
27 maart 2020 - van 09.00 tot 16.30 uur
LOCATIE: NOA Veenendaal

De laatste jaren is betonlook stucwerk een van de meest 

populaire decoratieve afwerkingen. In kleurtinten is eindeloos 

te variëren. En er kan ook worden gekozen voor matte pleisters 

of (hoog)glanslook. Maar… niet voor niets heeft het Technisch 

Bureau Afbouw een nieuwe folder uitgebracht waar belangrijke 

eigenschappen en onderhoudsaspecten in vermeld staan. Er 

gaat nogal eens iets mis!

Deze cursus krijg je in theorie en praktijk uitleg over 

betonlookpleisters. Met een technisch deskundige van 

TBA en je medecursisten ga je in discussie over praktische 

aandachtsgebieden en over de wijze hoe je jouw klanten 

de juiste informatie geeft. Daarna ga je in de praktijk onder 

deskundige begeleiding aan de slag met het stucen van 

rondingen en in- en uitwendige hoeken. 

Tijdens deze cursus leer je:
• Over cementgebonden- en kunststofgebonden 

betonlookpleisters;

• Over welke aspecten je klanten moet informeren;

• Over seallagen en kitnaden in natte ruimtes;

• Het stucen van betonlook in rondingen;

• Het stucen van betonlook bij in- en uitwendige hoeken.

Docenten: 
Ed van der Plas, technisch deskundige bij TBA

Gert Vermeij, betonlook deskundige (Tri-al B.V.)

Kosten:
Je betaalt: € 75,- excl. btw 

Minimum aantal deelnemers: 8 (maximaal 16) 



Gietvloerreparaties m.b.v. airbrush 
techniek 
17 april 2020 - van 10.00 tot 16.30 uur
LOCATIE: Atelier Decoroza Rutten 
(let op: provincie Flevoland)

Gietvloeren zijn hot. Maar er gaat ook wel eens wat mis. 

Een vloer vervangen heeft nogal consequenties, dus 

een plaatselijke reparatie kan dan een fijn alternatief zijn. 

Maar hoe krijg je de reparatieplek in de vloer daarna weer 

mooi op kleur? Hoe vloerenbedrijven dit kunnen doen 

middels airbrush spuiten, krijgen ze uitgelegd tijdens een 

eendaagse workshop. In één dag tijd kun je geen airbrush 

artiest worden, maar je krijgt de basisbeginselen uitgelegd 

en je gaat vooral zelf aan de gang met een werkstuk. Deze 

workshop oefen je met (spuit)technieken en krijg je veel 

persoonlijke begeleiding.

Tijdens deze cursus leer je:
• De eerste materialenkennis;

• Basisbeginselen airbrushen;

• De juiste kleuren kiezen;

• Een kleine reparatie zo onzichtbaar mogelijk met airbrush 

herstellen.

Docent: 
Anne Rozenberg, ervaren airbrush-artiest

Kosten:
U betaalt: € 75,- excl btw

Minimum aantal deelnemers: 6 (tevens maximaal aantal 
deelnemers) 



Deelnamevoorwaarden

Het NOA-Winterprogramma vormt een bijscholingsprogramma voor ondernemers 

in de afbouw. Ondanks dat NOA probeert om zoveel mogelijk deelnemersplaatsen 

per training ter beschikking te stellen, bestaat de kans dat teveel deelnemers zich 

aanmelden. In dat geval wordt een wachtlijst opgesteld op volgorde van aanmelding. 

Alleen individuele bedrijven kunnen inschrijven met deelnemers: de ondernemer 

zelf, diens (meewerkend) partner, of kaderfunctionarissen (zijnde werkvoorbereider, 

meewerkend voorman, calculator, medewerker P&O). Wanneer er onvoldoende 

aanmeldingen zijn voor een cursus/workshop wordt deze geannuleerd.

Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging. Zodra er voldoende deelnemers zijn, 

mailen we aanvullende informatie, zoals tijden, routebeschrijving, zelf mee te nemen 

zaken en een deelnamenota. Eenmaal ingeschreven rekenen we natuurlijk op je komst!

 
 



Annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving is kosteloze annulering niet meer mogelijk. Alleen 

bij annulering wegens sterfgeval of ziekte wordt de deelnamenota, 

na overlegging van een doktersverklaring en na aftrek van kosten, 

gecrediteerd. Betaalde cursuskosten worden niet geretourneerd bij 

afmelding binnen vijf dagen voor de start van de training. 

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode + plaats

Voornaam / voorletter(s) cursist

Achternaam

Geslacht                   Man            Vrouw

Mobiel nummer

Geboortedatum

E-mailadres

Direct inschrijven Makkelijk en snel online 
aanmelden? 
Ga naar www.noa.nl/winterprogramma 

Vink aan welke cursus(sen) je wilt volgen:

   Basiskennis NATUURSTEEN
 woensdag 12 februari 2020

   Verplichte RI&E in één dag op weg
 donderdag 13 februari 2020

   BOETSEREN en MODELLEREN in kalk en gips
 vrijdag 14 februari 2020

   BEDRIJFSOPVOLGING in de familie
 donderdag 5 maart 2020

   MAATVOERING voor gevorderden
 dinsdag 10 tot en met donderdag 12 maart 2020

   VERKOOPTRAINING Natuursteen
 donderdag 12 maart 2020

   KOOP-VERKOOP van een bedrijf
 donderdag 19 maart 2020

   BIM in de afbouw
 dinsdag 24 maart 2020

   BETONLOOK in theorie en praktijk
 vrijdag 27 maart 2020

   Gietvloerreparaties met behulp van 
       AIRBRUSH TECHNIEK
 vrijdag 17 april 2020

Stuur dit formulier op naar:
NOA, Antwoordnummer 1332
3900 WB Veenendaal



Postbus 310

3900 AH Veenendaal

Nieuweweg 226

3905 LT Veenendaal

0318 54 73 73

info@noa.nl

www.noa.nl

Natuursteen

Vloeren & Terrazzo

Stukadoren & Afbouw

Plafond- & Wandmontage

NOA is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de 
afbouw. We nemen bedrijven letterlijk werk uit handen 
en helpen ondernemers om succesvol te zijn en te 
blijven. In de wintermaanden bieden we jaarlijks een 
cursusprogramma aan, waarmee je jouw vakmanschap 
kunt verdiepen en jouw ondernemersvisie kunt 
verbreden. Hierdoor krijg je vernieuwde energie om jouw 
onderneming verder te ontwikkelen! 


