Verenigingsjaar '21
In deze informatieve illustratie bieden we enkele memorabele momenten uit
het verenigingsjaar 2021 van de
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.

Nieuwe
voorzitter

John
Kerstens

De ledenvergadering benoemde
in september John Kerstens als
opvolger van Ger Jaarsma

Mooi resultaat
cao-Afbouw

Zware beroepen
regeling
We zorgden ervoor dat per
1 januari 2021
bouwplaatsmedewerkers 3
jaar eerder met pensioen
kunnen

Samen met vakbonden FNV en
CNV bereikte de onderhandelingsdelegatie van NOA een
mooi resultaat voor een nieuwe
tweejarige cao

Lancering

Als eerste bedrijfstak in
Nederland

Opleiding
& werving

Het aantal leerlingen op de afbouw
opleidingen groeide. Er werd hard
gewerkt om de beroepen en
carrièremogelijkheden te promoten

Leden
bestand

S&A = 1019
V&T = 274
P&W = 209
N
= 116
Totaal = 1618

In het verenigingsjaar '21
hadden we een kleine daling in
de ontwikkeling van ons
ledenbestand (1636
1618)

Onze plannen
voor 2022

In een beleidsnota is
vastgelegd waar we komende
jaren op focussen

hard werken
hard lachen

meters maken
van prima kwaliteit

www.noa.nl
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Feb
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Apr

Als allereerste sector in Nederland introduceerden
we per 1 januari de door SZW goedgekeurde Zware
Beroepen Regeling.
NOA-stukadoors toonden massale belangstelling om het exoskelet tijdens het werk
te gaan testen.
Vanwege de corona lockdown hielden
we het allereerste online NOA-café; een
event dat alle leden vanachter de eigen pc of
laptop kon bijwonen.
Het prachtige vak van natuursteenbewerkers werd in
beeld gebracht bij RTLZ.
Mei

Jun

Jul

Aug

Promotiecampagne Afbouwprofs
werpt vruchten af: de MBO-instroom
is in onze sectoren met 6,2% gegroeid.
Het NOA Platform strategie en visie
voor de afbouw maakte een video met
discussie en uitleg over nieuwe
bouwconcepten.
Als ambassadeur van digiGO leggen
we een belangrijke basis voor de
verdere digitalisering van de
gebouwde omgeving

In de bouwvakperiode werd alvast
grondig opgeruimd, ter voorbereiding
op de verhuizing naar het nieuwe pand.

Tijdens de ALV op 23 september
werd John Kerstens benoemd tot
voorzitter van onze vereniging.

Sep

Omdat de hele bedrijfstak zat te springen
om nieuwe mensen, werden er spandoeken Okt
en raamborden van Afbouwprofs ontwikkeld
om opvallend te kunnen werven.
Op 19 november bereikte de
onderhandelingsdelegatie van NOA een
mooi resultaat met de vakbonden FNV en
CNV voor een nieuwe tweejarige cao.
Jaring Roosma en Jaring Feenstra werden
benoemd tot Lid van Verdienste
van NOA.

Nov

Dec

