
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2019 
 
Inleiding: 
Voor de vereniging NOA was 2019 geen normaal jaar. Door de bestuurlijke onrust stelde het bestuur 
aan het eind van het jaar 2018 haar posities ter beschikking. Om de voortgang van activiteiten te 
kunnen waarborgen werd uit het zittende bestuur een kernbestuur gevormd, bestaande uit Hendrik 
Ruys (voorzitter), Eric van der Zande, Fekke Haringsma en Jaring Roosma. De gehele 
organisatiestructuur van de verenging werd door een commissie bestaande uit het kernbestuur en de 
commissie Wouters tegen het licht gehouden. Naast deze activiteiten werden er in het verslagjaar ook 
veel initiatieven genomen om bijvoorbeeld de bedrijfstak beter te positioneren. Op 4 april 2019 vond te 
Utrecht de zogenaamde AfbouwVakdag plaats die door duizenden mensen werd bezocht. Hoewel er 
sprake was van een jaar waarin geen cao-onderhandelingen plaatsvonden, vond met de invoering van 
een nieuwe functiestructuur toch een majeure operatie plaats. Ook vond er een spectaculaire 
toename van het aantal leden plaats, waardoor ondanks bestuurlijke onrust toch het bewijs geleverd 
werd dat NOA een springlevende vereniging is die voor veel ondernemers in de afbouw in een 
belangrijke behoefte voorziet. 
 
Initiatieven om de vereniging in rustiger vaarwater te brengen: 
In het jaarverslag 2018 is uitgebreid melding gemaakt van de bestuurlijke onrust die NOA heeft 
geteisterd. In het jaar 2019 waren de inspanningen er op gericht om voorwaarden te scheppen 
waardoor de rust kan terug keren. Omdat de hoofdsector Plafond & Wand niet in het kernbestuur 
vertegenwoordigd was nam in januari 2019 ons Erelid en oud landelijk penningmeester Jan van Strijp 
zitting in het kernbestuur. Als oud-voorzitter van de hoofdsector Plafond & Wand kon de vereniging 
gebruik maken van zijn kennis van de bedrijfstak, alsmede van zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring. 
Ook werd met Jaco Uittenbogaard een nieuwe directeur aangesteld die zich primair moest richten op 
het leiding geven aan het secretariaat van de vereniging. Maar er was echter meer; de aanbevelingen 
van de commissie Wouters, die de problemen in de vereniging had onderzocht, moesten 
geïmplementeerd worden. Om de aanbevelingen goed in praktijk te brengen werd besloten dat het 
kernbestuur samen met de leden van de commissie Wouters, te weten de heren Theo Wouters, Mark 
Legierse en Jaring Feenstra, de aanbevelingen moesten vertalen in concreet beleid. Dat was een klus 
die niet zomaar geklaard kon worden. Onderwerpen zoals de verhouding met de bedrijfstak 
natuursteen, kandidaten voor het bestuur, de verkiezing van een onafhankelijk voorzitter, het 
herpositioneren van hoofdsectoren, de status van Algemene Ledenvergadering versus Ledenraad en 
de vertaalslag van dit proces passeerden allen de revue. Kernbestuur en commissie Wouters lieten 
zich bijstaan door mevrouw Prof. M. Olfers die algemeen werd geroemd om haar deskundigheid op 
het gebied van governance. Het proces nam meerdere maanden in beslag maar in de Algemene 
Ledenvergadering van 30 augustus 2019 kon toch uitgebreid verslag worden gedaan. Bovendien 
volgden er ook voorstellen voor nieuwe statuten en een nieuw bestuur. Met de Algemene 
Ledenvergadering van 30 augustus 2019 is de klus echter nog niet geklaard. De Ledenraad gaf aan 
behoefte hebben aan aanvullend onderzoek van mevrouw Olfers. De resultaten van dat onderzoek 
konden in het verslagjaar nog niet bekend worden gemaakt. Bovendien zal het bestuur in nieuwe 
samenstelling nog zeker het jaar 2020 nodig hebben om bijvoorbeeld discussie te voeren over de 
vraag of de Ledenraad in de plaats moet treden van de Algemene Ledenvergadering, de 
totstandkoming van reglementen en andere vraagstukken die van belang zijn. 
 
Nieuwe voorzitter, bestuursleden en directeur en het aftreden van het zittende bestuur: 
In augustus van het jaar 2019 vond voor de vereniging NOA een historische gebeurtenis plaats. Voor 
het eerst in de geschiedenis van NOA nam een onafhankelijk voorzitter, niet zijnde een ondernemer in 
de afbouw, het voorzitterschap van de vereniging NOA over. Na een uitgebreide selectieproces werd 
Ger Jaarsma voorgedragen en verkozen als voorzitter van de vereniging. Op dezelfde vergadering 
werd Theo Wouters verkozen als penningmeester en Peter Veenstra en Jan van den Heuvel als 
nieuwe bestuursleden. De zittende bestuursleden Bart Briels, Eric van der Zande en Fekke Haringsma 
bleven zitten en continueerden hun bestuurslidmaatschap. In januari was Jaco Uittenbogaard al 
aangetreden als directeur. Als directeur van AFNL werd aan Jaco gevraagd of hij leiding kon geven 
aan de interne organisatie en het secretariaat. Mededirecteur Frank Rohof zou zich vooral gaan bezig 
houden met beleid, strategie en paritaire verhoudingen. Het aantreden van een nieuw bestuur heeft 
ook automatisch gevolgen dat veel mensen ook uittreden uit het bestuur. Op de Algemene 
Ledenvergadering van 30 augustus 2019 werd afscheid genomen van Harry Boeve, Peter Elfrink, 
Jaring Roosma, William Slotboom en Hendrik Ruys. Alle bestuursleden werden door voorzitter Ger 
Jaarsma bedankt voor de vele jaren trouwe dienst. Een speciaal woord van dank vond echter voor 



Jaring Roosma en Hendrik Ruys. Jaring Roosma maakte al sinds mensenheugenis deel uit van het 
bestuur van ABN en NOA en is zeer verbonden met de geschiedenis van de bedrijfstak natuursteen. 
Hendrik Ruys trad al in 1995 aan als bestuurslid van de VTV en heeft sinds die tijd de vereniging op 
vele gebieden gediend. Alle scheidende bestuursleden werden met een materiële blijk van waardering 
bedankt voor hun belangeloze inzet om de belangen van ondernemers in de afbouw te behartigen. 
 
AfbouwVakdag 4 april 2019 massaal bezocht: 
De verschillende hoofdsectoren in de vereniging kennen al vele jaren zogenaamde sectordagen. 
Producenten, leveranciers en verwerkende bedrijven komen onder het genot van een hapje en een 
drankje tezamen om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen in de bedrijfstak en samen 
ervaringen uit te wisselen. Voor het jaar 2019 koos het bestuur voor een andere opzet. Alle 
hoofdsectoren van de vereniging, alsmede de vereniging Bovatin, werden verzocht om deel te nemen 
aan de AfbouwVakdag om alle onderdelen van de afbouw gezamenlijk te positioneren. De 
voorbereidingen van deze dag legden een zware hypotheek op de inzet van het NOA-secretariaat. Er 
werden maar liefst 32.000 folders/flyers gedrukt, en 132 stands bemenst en tijdens de dag was er een 
innovatiepodium, werden er lezingen gehouden en konden NOA-afdelingen gebruik maken van 
bussen om het evenement te bezoeken. Tijdens de beurs waren overal op de beursvloer 
cateringpleinen gepositioneerd om de inwendige mens te verzorgen. Meer dan 2000 bezoekers 
passeerden de poorten van de Werkspoorkathedraal te Utrecht. Zoveel mensen hadden nog nooit een 
beurs van NOA bezocht. Toch waren er ook kritische geluiden. De hoofdsector Natuursteen kwam 
tijdens de beurs niet tot volle wasdom. Ook binnen de hoofdsectoren Plafond & Wand en Vloeren & 
Terrazzo waren er mensen die een voorkeur hebben voor een kleinere en intiemere beurs om de 
ontwikkelingen in eigen kring van de bedrijfstak door te nemen. Ook was er kritiek op de 
parkeerfaciliteiten die buiten de stad waren gelegen. Ondanks de kritische geluiden was de algehele 
conclusie dat van een zeer geslaagd evenement kon worden gesproken, maar dat in geval van 
herhaling ook goed moet worden geluisterd naar de wensen en opmerkingen van alle hoofdsectoren 
in de vereniging. 
 
Een nieuwe functiestructuur voor de bedrijfstak afbouw: 
De bedrijfstak afbouw kende al sinds jaar en dag een functie- en loonstructuur die over het algemeen 
naar tevredenheid functioneerde. Toch werden er ook steeds meer kritische kanttekeningen gemaakt. 
De nieuwste ontwikkelingen in de bedrijfstak werden niet vertaald in het functie- en loonsysteem dat 
toch al enkele jaren oud was. Bovendien rees steeds meer de vraag of competenties in plaats van 
ervaringsjaren niet de doorslaggevende factor moest zijn in het beloningsbeleid. Nieuwe 
ontwikkelingen vormden voor cao-partijen de doorslag om te pleiten voor een nieuwe functiestructuur. 
Cao-partijen konden geen overeenstemming bereiken over de invulling van een nieuw loongebouw, 
zodat alleen de functies werden herzien. Na een uitgebreide inventarisatie door het bureau AWVN 
werden er uiteindelijk 52 nieuwe functieprofielen gedefinieerd. De nieuwe functies werden in de 
praktijk ook uitgebreid getest en financieel gewaardeerd. Voor de klassieke bedrijfstakken in de 
afbouw verliep dit proces redelijk soepel. Voor de sector natuursteen dreigden er grote 
kostenstijgingen die natuurlijk niet geaccepteerd konden worden. Er volgde nieuw onderzoek naar 
waardering van de functies in de sector natuursteen en op welke manier de inbedding van 
natuursteen in de cao Afbouw op een zoveel mogelijk kostenneutrale manier kon worden ingevoerd. 
Voor de sector natuursteen kwamen er aparte loonschalen zodat op 1 mei 2019 ook voor het 
productiepersoneel natuursteen het nieuwe loongebouw van kracht kon worden. Voor het 
UTA-personeel natuursteen was echter aanvullend onderzoek nodig, zodat de nieuwe functiestructuur 
UTA-Natuursteen op een later moment zou worden ingevoerd. Invoering van een nieuwe 
functiestructuur is simpeler gezegd dan gedaan. Alle werknemers moesten opnieuw worden 
ingeschaald in de nieuwe functiestructuur. Tijdens vijf regiobijeenkomsten werden de in en outs van 
de regeling toegelicht. Er kwam speciaal informatiemateriaal en kijkend naar de klachten en 
opmerkingen van ondernemers en werknemers kan gelukkig worden geconstateerd dat de invoering 
van de nieuwe functiestructuur gelukkig goed verlopen is. 
 
AFNL-NOA: 
Evenals in het verleden probeert de stichting AFNL-NOA op te komen voor de belangen van afbouw 
en gespecialiseerde ondernemers in politiek Den-Haag en Brussel. Onderwerpen die de revue 
passeerden waren de loondoorbetaling in geval van ziekte, MKB-toets, versobering van 
IB-inkomensfaciliteiten voor ondernemers zoals de zelfstandigenaftrek en de wet kwaliteitsborging. 
Overigens zijn ten aanzien van dat laatste onderwerp wel verschillen in benadering waarneembaar 
tussen NOA en AFNL. NOA hekelt vooral de aanscherping van de consumentenbescherming en 



vertolkte dat standpunt ook in juni tijdens een uitzending van BNR-radio. Als gevolg van de mutatie in 
het bestuur van NOA werd ook de afvaardiging van NOA in het bestuur van AFNL-NOA geheel 
vernieuwd. Hendrik Ruys, Frank Rohof en Peter Elfrink werden vervangen door Ger Jaarsma en Peter 
Veenstra. Eric van der Zande bleef wel aan in het bestuur van de stichting AFNL-NOA die ook in het 
jaar 2019 onder voorzitterschap stond van Sharon Gesthuizen. 
 
Onderzoek naar integratie Bovatin bedrijven in cao Afbouw: 
In het kader van de samenwerking tussen Bovatin en NOA werd in het jaar 2019 vooral aandacht 
geschonken aan de mogelijke integratie van de Bovatin lidbedrijven in de cao Afbouw. 
Arbeidsvoorwaarden werden uitgebreid vergeleken en bezien werd op welke manier overheveling zou 
kunnen plaatsvinden zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor ondernemers of werknemers. 
Tijdens de jaardag van Bovatin in Alphen aan de Rijn werden de bevindingen aan de leden van 
Bovatin gepresenteerd. De vergadering besloot dat verder en diepgaander onderzoek mag 
plaatsvinden en dat gesprekken mogen worden geopend met vakorganisaties. Gezien ook de 
ontwikkelingen binnen NOA werden verdergaande gesprekken over samenwerking aangehouden. 
Wel nam Bovatin ook deel aan de AfbouwVakdag op 4 april 2019 te Utrecht. 
 
Winterprogramma is verworden tot NOA-ondernemersopleiding en Voorjaarsprogramma: 
Vele leden van de vereniging weten dat onze opleidingsactiviteiten worden georganiseerd onder de 
naam NOA-winterprogramma. Die benaming was in ieder geval voor het jaar 2019 niet correct. Steeds 
meer cursussen vonden in het voorjaar plaats. Hoogtepunt was dat ook in 2019 weer een volledige 
klas voor het NOA-ondernemersopleidingsprogramma van start kon gaan. Veruit de meeste 
deelnemers volgden alle cursussen in het kader van het NOA-opleidingsprogramma. Er waren echter 
ook deelnemers die alleen onderdelen van de cursus wensten te volgen. Naast de tendens om meer 
cursussen in het voorjaar te volgen was er ook een andere opmerkelijke verschuiving waarneembaar. 
Steeds meer mensen wensten bedrijfsmatige cursussen te volgen, terwijl de animo voor vaktrainingen 
dalende is. Door een gering aantal aanmeldingen, waarbij ook drukte ook zeker een rol heeft 
gespeeld, konden een aantal cursussen geen doorgang vinden. Echter de traditioneel goed bezochte 
cursussen zoals VOL-VCA en de verplichte RIE vonden ook in 2019 doorgang. Of de verschuiving van 
winter- naar voorjaarsprogramma zich in de komende jaren gaat voortzetten moet er ervaring 
uitwijzen. 
 
Ontwikkelingen in de hoofdsectoren: 
De hoofdsectoren in de vereniging hebben tot doel om de specifieke belangen van de bedrijven 
behorend tot één van de vier bedrijfstakken binnen NOA te behartigen. Bij de hoofdsector Plafond & 
Wand trad een vrijwel geheel nieuw bestuur aan onder leiding van Theo Wouters. In december hield 
de hoofdsector een grote bijeenkomst te Veenendaal waar de kick-off werd gegeven voor een nieuwe 
start van de hoofdsector. De natuursteenbedrijven kenden weer een traditionele meerdaagse 
bijeenkomst te Rotterdam waar de ontwikkelingen binnen NOA en de bedrijfstak werden besproken. 
Ook bij de hoofdsector Vloeren & Terrazzo vonden geanimeerde bijeenkomsten plaats waar diverse 
inhoudelijke onderwerpen werden besproken. De hoofdsector Stukadoren & Afbouw bleef zeker niet 
achter. Naast het bespreken van inhoudelijke onderwerpen was het hoogtepunt van de hoofdsector in 
het afgelopen verenigingsjaar ongetwijfeld het “rondje Utrecht”. Naast wandeltochten werd de 
Domstad ook per boot bekeken en werden onder het genot van een goede lunch de collegiale 
contacten aangehaald en onderwerpen in het belang van de bedrijfstak besproken. Voor alle 
hoofdsectoren kwam er in het afgelopen verenigingsjaar ook een belangrijke taak bij. Iedere 
hoofdsector moest kandidaten aandragen voor het Hoofdbestuur. De door de hoofdsectoren 
voorgedragen kandidaten werden uiteindelijk allen verkozen door de Algemene Ledenvergadering van 
30 augustus 2019. 
 
Arbiters bij de Raad van Arbitrage en geschillencommissie Afbouw: 
In het jaar 2019 traden er in de samenstelling van de door NOA voorgedragen arbiters bij de Raad 
van Arbitrage Bouwnijverheid aan. Peter Elfrink (stukadoors), Onno de Vries (vloeren) en Hermen de 
Hek (droge afbouw) waren de uit de afbouw afkomstige arbiters. Ook in de samenstelling van de 
arbiters bij de geschillencommissie afbouw traden geen wijzigingen op. Bart Westenbroek en Jan van 
Strijp werden herbenoemd. De termijn van onze derde arbiter Anton van Kruistum liep in 2019 niet ten 
einde zodat hij zijn werkzaamheden onverminderd kon voortzetten. 
 
Voorbereidingen nieuwe cao Afbouw: 
De invoering van de nieuwe functiestructuur voor de Afbouw, was zoals wij hebben beschreven in 



2019 een majeure operatie. Echter het overleg over de cao staat nimmer stil. In het najaar van 2019 
trok de onderhandelingsdelegatie, onder aanvoering van delegatieleider Hendrik Ruys, weer een 
drietal keren het land in om bij leden opvattingen over de gewenste inhoud van een nieuwe cao op te 
halen. Opvallend was dat de 80-90-100 regeling in een behoefte voorziet en dat er vooral angst 
bestaat voor een mogelijke explosie van de pensioenpremie. De opvattingen van de leden werden 
uiteraard verwerkt waarmee de onderhandelingsdelegatie de gesprekken heeft gestart. 
 
Instroomcampagne en ambassadeurs voor de bedrijfstak: 
Onderzoek in het jaar 2018 wees al uit dat de bedrijfstak een forse behoefte heeft aan gekwalificeerde 
instroom van arbeidskrachten in de bedrijfstak. Als we kijken naar de stijging van het aantal 
werknemers in de bedrijfstak bleek de voorspelling van het EIB correct te zijn. Echter nieuwe instroom 
betekent niet automatisch dat alle werknemers meteen de benodigde vaardigheden hebben 
aangeleerd. Daarvoor is meer nodig. Er werd een uitgebreide instroomcampagne opgezet. Door het 
gehele land verspreid werden tien ambassadeurs aangesteld met de taak om vmbo-scholen te 
bezoeken om de keuzevakken wandafwerking en wandmontage te promoten. Leerlingen werden 
bekend gemaakt met de mogelijkheden die de afbouw biedt. Ook docenten ontvingen voorlichting 
over de vakken in de afbouw. Een andere belangrijke taak van de ambassadeurs was het bezoeken 
van bedrijven om nieuwe leerlingen te werven. Er was wel eens kritiek in de bedrijfstak dat de 
ambassadeurs voor de bedrijfstak nauwelijks zichtbaar waren. Toch was het wel opvallend dat het 
aantal leerlingen in de afbouw in één jaar tijd met 27% gestegen is. Dat kan deels of geheel zeker op 
het conto van de instroomcampagne worden bijgeschreven. 
 
Algemene Ledenvergadering, Ledenraad en Nieuwjaarsreceptie: 
In het verslagjaar zijn de Algemene Ledenvergadering en Ledenraad op de volgende data bijeen 
gekomen: 
 
Ledenraad 
24 mei 2019 in Hotel-Restaurant Oud London te Zeist 
25 juni 2019 in het Afbouwcentrum te Veenendaal 
 
Algemene Ledenvergadering 
30 augustus 2019 in Parc Broekhuizen te Leersum 
 
Nieuwjaarsreceptie 
12 januari 2019 in Slot Doorwerth te Doorwerth 
 
Positieve ontwikkeling van het ledenbestand: 
In het afgelopen verenigingsjaar kende de vereniging een stevige groei van het aantal leden. Het 
ledenbestand heeft zich als volgt ontwikkeld: 

  
 
  

 1 januari 2019 1 januari 2020 
Stukadoren & Afbouw 1017 1026 
Vloeren & Terrazzo 242 259 
Plafond & Wand 189 205 
Natuursteen 104 109 
   
Totaal 1552 1599 



 DE MENSEN ACHTER NOA 
 
Achter de façade van de statutair te Utrecht gevestigde volledig rechtsbevoegdheid bezittende 
vereniging NOA gaan mensen van “vlees en bloed” schuil. Bestuurders, werknemers en leden van 
onze organisatie vormen het gezicht van NOA. In 2019 hebben de volgende personen een belangrijke 
rol gespeeld in het beleid van onze vereniging. 
 
Hoofdbestuur: 
In 2019 traden in het Hoofdbestuur een groot aantal mutaties op. Aan het begin van het 
verenigingsjaar kende de vereniging een zogenaamd kernbestuur. Het volledige Hoofdbestuur had 
immers haar werkzaamheden opgeschort. Toch werd een aantal leden uit het bestuur gevraagd om 
zorg te blijven dragen voor de continuïteit van beleid. Daardoor bestond op 1 januari 2019 zowel een 
formeel een bestuur dat niet als zodanig functioneerde en een kernbestuur die de lopende zaken 
moest waarnemen. Het bestuur kende op 1 januari 2019 de volgende samenstelling: 
 
De heer ing, H.J. Ruys MBA, voorzitter    (lid van het kernbestuur) 
De heer F.H. Haringsma, waarnemend penningmeester  (lid van het kernbestuur) 
De heer E.L.Th van der Zande, bestuurslid   (lid van het kernbestuur) 
De heer J. Roosma, bestuurslid     (lid van het kernbestuur) 
De heer H. Boeve, bestuurslid     (werkzaamheden opgeschort) 
De heer W. Slotboom, bestuurslid    (werkzaamheden opgeschort) 
De heer ing. P.B.J.M. Elfrink, bestuurslid   (werkzaamheden opgeschort) 
De heer B.A.P. Briels, bestuurslid    (werkzaamheden opgeschort) 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2019 traden de heren Ruys, Roosma, 
Boeve, Slotboom en Elfrink af als bestuursleden van de vereniging. Als nieuwe voorzitter trad de heer 
drs. ing. G. Jaarsma aan. Het penningmeesterschap werd overgenomen door de heer Th. Wouters en 
de heren P. Veenstra en J. van den Heuvel traden aan als nieuwe bestuursleden. De heren 
Haringsma, Van der Zande en Briels bleven aan als bestuurslid zodat het bestuur van de vereniging 
op 31 december 2019 de volgende samenstelling kende: 
 
De heer drs. ing. G. Jaarsma  voorzitter 
De heer Th. Wouters   penningmeester 
De heer E.L.Th van der Zande  bestuurslid 
De heer P. Veenstra   bestuurslid 
De heer J.A.C. van den Heuvel MBA bestuurslid 
De heer F.H. Haringsma  bestuurslid 
De heer B.A.P. Briels   bestuurslid 
 
Het secretariaat: 
In het verslagjaar traden in de samenstelling van het secretariaat een aantal wijzigingen op. Op 
1 februari trad de heer drs. ing. J.C Uittenbogaard aan als directeur. De functie van de heer Rohof 
werd aangepast tot algemeen secretaris/directeur strategie, beleid en paritaire zaken. Met ingang van 
1 mei 2019 trad mevrouw C. Willems uit dienst als beleidsmedewerker verenigingszaken. Op 
31 december 2019 kende het secretariaat van NOA de volgende samenstelling: 
 
De heer drs. ing. J.C. Uittenbogaard directeur 
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL algemeen secretaris/directeur beleid, strategie en paritaire 

zaken 
Mevrouw E. van Aken   beleidsmedewerker projecten, marketing & communicatie 
De heer G. van de Bovenkamp  beleidsmedewerker financiën en interne zaken 
De heer R. van Boxtel   beleidsmedewerker verenigingszaken  
De heer A.H.M.C. van der Vorst  beleidsmedewerker verenigingszaken 
De heer G. van der Meulen beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging en 

individuele voorlichting 
Mevrouw E. Litjes - Scholten  officemanager directie- en bureausecretariaat 
Mevrouw G. van Blotenburg  secretaresse directie- en bureausecretariaat 
Mevrouw J.C. Reede   medewerker projecten, marketing & communicatie  
Mevrouw D. van Ommeren  receptioniste/administratief medewerker  
Mevrouw G. Janssen   receptioniste/administratief medewerker 



Mevrouw J. Oussoren   administratief medewerker algemeen 
Mevrouw M.H. van Garde  medewerker bedrijfsrestaurant 
Mevrouw M.M.H. van de Kant  medewerker bedrijfsrestaurant 
Mevrouw M.A. Willemse - Dijkhorst medewerker bedrijfsrestaurant 
De heer H.L. van Son   conciërge 
 
Adviesraad: 
Ten aanzien van de samenstelling van de Adviesraad per 31 december 2019 kan het volgende 
worden aangegeven. 
- Iedere regio kan drie leden uit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van 

de hoofdsector Stukadoren & Afbouw afvaardigen. De in het gebied gevestigde afdelingen 
hebben echter het recht om twee van deze drie leden gezamenlijk aan te wijzen. 

- Iedere regio kan één lid van de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de 
hoofdsector Vloeren & Terrazzo afvaardigen. 

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

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

 
Regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) 
De heren A. Buisman en T. Schuinder 
Namens regio Midden (Utrecht en Gelderland) 
De heren P.L..van Baren en R.H.A. Janssen 
Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland) 
De heren L.G. den Nijs en V. Spakman 
Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland) 
De heren V. van Hoogdalem en Y. Poortvliet 
Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant) 
De heren F.J.L. van Gils en P.M.J. Verhoeven. 
 
De volgende leden zijn door rechtstreekse verkiezingen gekozen: 
 
Namens regio Noord-Oost (Groningen, Friesland, Drenthe en Friesland): 
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  de heer R. Jager 
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  de heer H. Piersma 
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  de heer H.D. Nijmeijer 
Hoofdsector Natuursteen   de heer J. Roosma 
 
Namens regio Midden (Gelderland en Utrecht): 
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  de heer R. Olminkhof 
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  de heer H.L.W. Dragtsma 
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  vacature 
Hoofdsector Natuursteen   de heer R. Ariës 
 
Namens regio Noord-West (Noord-Holland en Flevoland): 
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  de heer F.J.T. Vos 
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  de heer L. Candido 
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  vacature 
Hoofdsector Natuursteen   de heer A.J. Swaalf  
 
Namens regio Zuid-West (Zuid-Holland en Zeeland): 
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw   de heer M. Vlasblom 
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  de heer M.D. Rijsdijk 
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  de heer M.J.T. Zandvliet  
Hoofdsector Natuursteen   de heer A.S. Janse  
 
 
 
 
 



Namens regio Zuid-Oost (Limburg en Noord-Brabant): 
Hoofdsector Stukadoren & Afbouw  de heer J.P. Knapen 
Hoofdsector Vloeren & Terrazzo  mevrouw C.A.M. Donkers 
Hoofdsector Plafond- & Wandmontage  de heer K.W.J. van de Meerendonk 
Hoofdsector Natuursteen   de heer P. Kleijnen 
 
Tot slot hebben namens de sectorverenigingen zitting in de Ledenraad: 
Grootbedrijven     de heer M.B. Bouwhuis 
OZP      de heer M. Maarschalkerweerd 
Jong Management    de heer S.J.C. Kornuyt 
Sectie Terrazzo     de heer J. Maarschalkerweerd 
VKL      mevrouw H. van Oort 
Het Neerlandsch Stucgilde   de heer A.J. van Delden 
NOA Opleidingsbedrijf Afbouw   de heer A.J.W. Visker 
 
Erevoorzitter: 
Op grond van zeer bijzondere verdiensten is de heer J.J.F. van de Kant bij zijn aftreden als voorzitter 
in 2016 benoemd tot Erevoorzitter van NOA. Gedurende meer dan 38 jaar was hij voor de vereniging 
en bedrijfstak actief als bestuurslid en voorzitter van onze vereniging. Tevens vertegenwoordigde hij 
NOA en rechtsvoorgangers in vele externe besturen en instanties en verdient daarom deze bijzondere 
titel: 
 
J.J.F van de Kant    Zeist 
 
Ereleden en Leden van Verdienste: 
Door middel van de onderscheiding Erelid en Lid van Verdienste worden de mensen die zich binnen 
onze vereniging op een uitzonderlijke manier hebben gediend, geëerd. Er traden in het afgelopen jaar 
één wijziging op in het bestand van Ereleden en Leden van Verdienste. Tijdens de 
Jaardag/Algemene Ledenvergadering van de hoofdsector natuursteen werd het aftredende 
bestuurslid de heer N. Groot benoemd tot Lid van Verdienste van NOA. Op 31 december 2019 kende 
NOA het volgende bestand aan Ereleden c.q. Leden van Verdienste: 
 
Ereleden 
De heer G. Agricola    Ouderkerk aan den Amstel 
De heer F. Cristofoli     ’s-Gravenhage  
De heer E.F. Engel    Zaandam 
De heer B. ter Harmsel    Raamsdonkveer 
De heer L.G. den Nijs    Heiloo 
De heer A. Olthof    Deventer 
De heer E. Ran     ‘s-Gravenhage 
De heer M.J.G. de Rouw   ’s-Hertogenbosch 
De heer E.V. Spadon    Leiden 
 
Leden van Verdienste 
De heer B. Eppinga jr.    Alkmaar 
De heer P.A. Fransen    Heerenveen  
De heer G.D.A. Grillo    Huissen 
De heer N.J.C. Groot    Heemskerk 
De heer A. Krikke    Franeker 
De heer J.H. Mensen    Klazienaveen 
De heer J.S. Poortvliet    Oudenhoorn 
De heer J. Smeets     Meerssen 
De heer ir. J.A.A. van Strijp   Baarle Hertog, België 
De heer J.A. Verschoor    Rotterdam 
De heer ing. P.J. de Vries   Moordrecht 
 
  



AFNL-NOA: 
Als gevolg van de samenwerking tussen NOA en AFNL bestaat een stichting AFNL-NOA waarin 
nadere afstemming van beleid plaatsvindt. In de samenstelling van onze afvaardiging trad in 2019 
verandering op. De heren Ruys, Elfrink en Rohof traden af en werden vervangen door de heren 
Jaarsma en Veenstra. Op 31 december 2019 hadden de volgende personen zitting in de stichting 
AFNL-NOA: 
 
De heer drs. ing. G. Jaarsma 
De heer E.L.Th. van der Zande 
De heer P. Veenstra 
 
Technisch Bureau Afbouw: 
In de afvaardiging van NOA in het bestuur van het Technisch Bureau Afbouw traden in het verslagjaar 
wijziging op. De heer Nijmeijer werd vervangen door de heer Wouters. Aan het einde van het 
verslagjaar 2019 bestond de NOA geleding in het bestuur van het Technisch Bureau Afbouw uit de 
volgende personen: 
 
De heer ing. H.J. Ruys MBA   bestuurslid 
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL  bestuurslid 
De heer W. Slotboom    bestuurslid 
De heer Th. Wouters    bestuurslid 
 
Savantis: 
Onder de verzamelnaam Savantis gaan een aantal stichtingen schuil, te weten Savantis Vakcentrum, 
LOF en de Stichting Examen Instelling. Deze stichtingen voeren de zogenaamde bovenwettelijke 
taken uit die sociale partners in het belang achten voor de bedrijfstak. In de loop van het verslagjaar 
fungeerde de heer J.J.F. van de Kant als werkgeversvoorzitter van alle tot Savantis behorende 
rechtspersonen. Op 31 december 2019 hadden de volgende personen zitting in het bestuur van 
Savantis Vakcentrum: 
 
De heer J.J.F. van de Kant 
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 
De heer E.L.Th. van der Zande 
 
Stichting LOF (Loopbaan en Ontwikkelingsfonds): 
De stichting LOF houdt zich, zoals de naam aangeeft, vooral bezig met arbeidsmarktbeleid en 
loopbaanontwikkeling. In het verslagjaar traden er geen mutaties op in de samenstelling van het 
bestuur, zodat het bestuur op 31 december 2019 uit de volgende personen bestond: 
 
De heer J.J.F. van de Kant 
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL  
De heer E.L.Th. van der Zande 
 
De Vakopleiding/Vakschool Afbouw: 
De Vakopleiding heeft tot taak om in nauwe samenwerking met Regionale Opleidingscentra 
opleidingen te verzorgen voor de bedrijfstak afbouw. Namens NOA hebben de volgende personen 
zitting in het bestuur van De Vakopleiding/Vakschool Afbouw: 
 
De heer H.D. Nijmeijer    voorzitter 
De heer E.L.Th. van der Zande   penningmeester 
De heer J.J.F. van de Kant   bestuurslid 
De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL  bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 



Vertegenwoordiging NOA cao-fondsen, APG en Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw: 
 
Cao-fondsen: 
In de afvaardiging van NOA in de cao-fondsen trad in het jaar 2018 een enkele wijziging. De Wouters 
vervulde de openstaande vacature welke was ontstaan door het naftreden van de heer Nijmeijer in 
2018. De volgende mensen hadden op 31 december 2019 zitting in de volgende besturen: 
 
Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw:  Mevrouw R.A. Schoutsen 
 
O&O-fonds:     De heer mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 
      De heer ing H.J. Ruys MBA 
      De heer W. Slotboom 
      De heer Th. Wouters 
Conclusie: 
Het kalenderjaar 2019 was voor NOA een enerverend jaar. Enerzijds hebben interne discussies veel 
tijd gevergd om de toekomst van de vereniging nog beter te kunnen borgen. Anderzijds kan de 
vereniging terugblikken op succesvolle bijeenkomsten en positieve resultaten om belangen van leden 
te behartigen Het feit dat in 2019 een zeer forse ledenwinst kon worden bewerkstelligd kan zeker als 
zeer positief in annalen van onze verenigingshistorie worden bijgeschreven. 
 
Veenendaal, maart 2019 
Mr. drs. F.Th.M. Rohof CPL 
Algemeen secretaris 
 
 


