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Tweejarige CAO

Heel Nedeland wil verbouwen

Werknemers worden met een stijging

Complete bedrijfstakken worden

van de garantielonen beloond voor

geteisterd door de lockdown en alle

hard werken. Als eerste bedrijfstak in

beperkende maatregelen, maar in de

de bouw wordt ook een zware

afbouwbranche wordt iedereen

beroepenregeling pensioenakkoord

steeds drukker; Nederlanders willen

opgenomen in de cao en wordt de

massaal fijne thuiswerkplekken en hun

80-90-100 regeling voortgezet.

woning verbouwen.

BLIK

OP

DE

TOEKOMST

Trends en ontwikkelingen van nu en morgen
Een nieuw opgericht platform voor visie en strategie van de afbouw gaat
adviseren over trends en ontwikkelingen. Speciale aandacht is er voor instroom
van vakkrachten, opleiden en nieuwe bouwmethodes.

EEN

GEZONDE

VERENIGING

GEZONDE FINANCIËLE
POSITIE

NOA staat er prima voor

De commissie Governance maakt de
vereniging klaar voor het volgende
decennium. Een actieplan zorgt voor

AANBEVELINGEN
HOOGLERAAR
OPGEVOLGD

een mindmap met rechtspersonen,
maakt geldstromen inzichtelijk en
leidt tot gecoördineerde aanpak en
effectiviteit.

VOORBEREIDINGEN
NIEUWE HUISVESTING
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HIGHLIGHTS
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MET RUIM 1600 LEDEN IS NOA DÉ
BRANCHEORGANISATIE VOOR
AFBOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND

NOA

JANUARI
Gezelligheid troef op NOA Nieuwjaarsreceptie

FEBRUARI
Principeakkoord CAO-Afbouw. Als
eerste in de bouwnijverheid een
zware beroepenregeling

MAART
Schijnwerpers op jonge talenten tijdens Skills
the Finals

Nederland in Lockdown door COVID-19

APRIL
Afbouw blijft veilig doorwerken met protocol
'Samen veilig doorwerken'

Meer dan 7 miljoen mensen bereikt met radioen televisiecommercial

MEI
Besluit tot vervolgonderzoek naar effectiviteit
van arm-ondersteunend exoskelet

JUNI
Aansluiting bij bouwbreed monsterverbond
voor inhaalslag woningtekort

JULI
PFAS-normverruiming voorkomt dat
woningbouw stil valt

AUGUSTUS
Voor velen werd het "bouwvak" in eigen land

SEPTEMBER
Grote teleurstelling dat de tot in de puntjes
voorbereide coronaproef Vloerendag moet
worden afgelast

OKTOBER
Nieuw wetsvoorstel stikstofreductie moet de
bouw uit het slop trekken. Afbouwers blijven
ondertussen onverminderd druk

NOVEMBER
Voorlichtingscampagne van NOA
Opleidingsbedrijf Afbouw van start:
Afbouwprofs hebben de toekomst!

DECEMBER
NOA-pand aan de Nieuweweg 226 te
Veenendaal verkocht
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