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“We hebben deze editie van de Plafond- & Wanddag het 
thema “Let’s go!” gegeven, omdat we heel blij waren dat 
we eindelijk een fysieke ontmoetingsdag konden 
organiseren”, vertelde Theo Wouters aan de leden en 
begunstigende leden uit de droge afbouwsector. “Maar 
ook omdat we als sector voor nieuwe uitdagingen staan, 
waar we gezamenlijk mee aan de slag moeten. 
Verduurzaming, sustainability, innovaties, circulariteit en 
3D bouwen; het komt allemaal op ons pad. Dit geldt voor 
onze sector, en net zo goed voor de bedrijven in de 
andere sectoren die bij NOA horen. Volop uitdagingen, 
waaraan onze nieuwe voorzitter mede sturing zal gaan 
geven.”

John Kerstens stelde zich daarop kort voor: “De laatste 
weken hoor ik dat de cijfers stijl omhoog gaan. De 
coronagetallen natuurlijk, maar ik heb het vooral over  
de omzetcijfers in de afbouw. Alle ondernemers die ik 
spreek, zeggen dat het een gekkenhuis is. Aan NOA 
daarom de taak om tijd te maken voor dingen die er nú 
toe doen. Innovatie bijvoorbeeld; kunnen we kijken of 
bepaald handwerk deels anders zou kunnen? Want we 
komen handen tekort en met de enorme bouw uitdaging 
die voor ons ligt, moeten we daarin echt stappen gaan 
maken.”

Daar kon sectorvoorzitter Wouters dan weer op 
aanhaken, “want er worden in de plafond- en 
wandmontagesector te weinig leerplekken beschikbaar 
gesteld. Dat heeft aandacht nodig. Ook willen we een 
Afbouwacademie oprichten, zodat werknemers zich 
kunnen door ontwikkelen. En we zij-instromers met 
praktisch ingestelde cursussen op specifieke thema’s 

kunnen onderrichten. Denk aan zaken als brandpreventie 
en digitalisering, die we ook middels e-learning willen 
aanbieden. Komende tijd wordt iedereen daar over 
geïnformeerd.”

Vervolgens kwam het innovatieplatform aan de orde. 
“Producenten en afbouwprofessionals hebben zich hierin 
verenigd, om samen naar praktijkoplossingen te zoeken 
voor facetten als modulair en 3D-bouwen en de gehele 
klimaat- en isolatie uitdaging”, vertelde Wouters. “We 
spreken daar ook met deskundigen om bijvoorbeeld te 
bekijken welke digitaliseringsslag we als afbouwsector 
kunnen maken. Want in de toekomst willen we met onze 
klanten kunnen blijven communiceren, dus moeten we 
zorgen dat we aanhaken op de systemen die in de bouw 
worden ontwikkeld.”

“Binnenkort kunnen leden gebruik gaan maken van 
marktinformatie, die we op een dynamische wijze 
aanbieden. We zijn hiervoor een nieuwe samenwerking 
aan gegaan met BuildSight, die belangrijke 
conjunctuurgegevens, prognoses van productievolumes 
en trends zal duiden in een online dashboard. Informatie, 
waar we allemaal behoefte aan hebben, om op te kunnen 
sturen. De branchemonitor wordt natuurlijk ook voor 
begunstigende leden inzichtelijk.”

Last-but-not-least werd op de schermen het nieuwe 
NOA-gebouw getoond. “In maart 2022 zullen we naar dit 
gebouw verhuizen en er wordt ook nog een geheel nieuw 
praktijkcentrum bij gebouwd. De verwachting is dat we 
iedereen voor mei/juni een uitnodiging sturen voor de 
opening”, besloot de sectorvoorzitter.

Met een flitsende film opende sectorvoorzitter Theo Wouters 
de ledenvergadering van de NOA hoofdsector Plafond- & 
Wandmontage, die voorafgaande aan de beurs van de Plafond- & 
Wanddag plaatsvond in Hart van Holland.
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