JIJ ALLE
AANDACHT
VOOR HET
AFBOUWEN

NOA regelt de rest

NOA.nl
Wij zijn NOA - dé Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

WE HOEVEN JOU NIETS TE VERTELLEN…
Over stevige wanden en strak stucwerk. Over hoogwaardig afgewerkte
plafonds en oogverblindende (terrazzo)vloeren. Of over het cachet dat
perfect (bewerkt) natuursteen geeft. Jij bent een maker met oog voor
detail en verstaat je vak als geen ander. Dat wil je graag zo houden.
Wanneer je ondernemerszaken goed geregeld zijn, werken jouw hoofd
en handen optimaal samen. NOA kan jou als ondernemer in de afbouw
als geen ander ondersteunen.

JIJ DE LUSTEN, NOA DE LASTEN

LEER NOA KENNEN

Ondernemen is doen waar je goed in
bent én weten wat je aan anderen mag
overlaten. Door risico’s te minimaliseren,
kun jij jouw bedrijf met een gerust
hart blijven runnen. Zo houd je tijd en
aandacht over voor datgene waar jij
voldoening uithaalt. Til jij uitdagende
afbouwprojecten naar een hoger
niveau? Dan regelt NOA de rest.

NOA - de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven draait op bevlogen en betrokken
medewerkers met verstand van zaken.
We zetten ons in voor bedrijven in
natuursteen, plafond- & wandmontage,
stukadoren & afbouw, vloeren &
terrazzo. Op NOA.nl ontdek je dat
we er zijn voor ondernemers mét en
ondernemers zonder medewerkers.

NOA GAAT VOOR JE DOOR HET VUUR
Wat voor jou als rompslomp of gedoe
voelt, is voor NOA gesneden koek.
Dat waar jij wakker van ligt, geeft ons
juist energie. Ook als het pittig wordt.
NOA gaat voor je door het vuur met
hulp bij geschillen en ontslagzaken,
juridisch advies, ziekteverzuim,
re-integratie en nog veel meer.

STERK NETWERK

AFBOUWEN ALS EEN (BETERE) BAAS

Met NOA - en meer dan 1.600 leden
achter je - sta je sterk. Onderverdeeld
in de vier hoofdsectoren zijn onze
leden samen verantwoordelijk voor
zo’n 75% van de totaalomzet in
de afbouwbranche. Dat verdient
een scherpe en stevige belangenbehartiger.

Ondernemers van nu snappen dat
medewerkers die zich gewaardeerd
voelen beter werk afleveren, loyaler
zijn en minder verzuimen. Met jouw
lidmaatschap bij NOA geef je ook
een betrouwbaar signaal aan je
medewerkers af. Naast scholing- en
vakgerichte cursussen, biedt NOA
leer-werkovereenkomsten aan voor
een betere instroom van scholieren.
Verder helpen we je bij pensioenregelingen. Een hele geruststelling
voor de dag dat jij of je trouwe
oud gedienden het kalmer aan
gaan doen.

NOA zet zich onder andere in voor:
Regels die ondernemers niet
in de weg zitten, maar helpen;
Vervroegd pensioen voor
zware beroepen;
Heldere wetgeving voor
zelfstandigen;
Een aantrekkelijke én
betaalbare cao.
Ook kun je via NOA de betere
(sector)bijeenkomsten bezoeken en
blijf je up-to-date van ontwikkelingen
in de branche.

NOA-LEDEN GAAN OOK VOOR:
Financieel ledenvoordeel
G
 ebruik van algemene voorwaarden
Meer

zekerheid met de
NOA-Afbouwgarantie en de
NOA-Natuursteengarantie

S
 nelle betalingen
via onze Incassoservice
E
 erste Hulp bij al je
(ondernemers)vragen
N
 OA Afbouw Academy

GRATIS ADVIES
Weten wat het NOA-lidmaatschap voor jou kan betekenen? En wat jouw persoonlijke
voordeel is? Jij verdient de beste uitleg op een manier die jou uitkomt. Telefonisch,
bij jou op kantoor of op de (af)bouwplaats. Maak een vrijblijvende afspraak via
0318 54 73 73 of mail naar lidmaatschap@NOA.nl
Er kan een proefabonnement van 6 weken worden afgesloten. Gewoon even voelen
hoe het is om erbij te horen. Ga naar www.noa.nl/proefabonnement

BIJ WELKE SECTOR SLUIT JIJ JE AAN?
Natuursteen
Plafond- & Wandmontage
Stukadoren & Afbouw
Vloeren & Terrazzo

NOA.nl

BEGUNSTIGEND LID
Ben je geen afbouwer, maar denk jij
dat jouw diensten van toegevoegde
waarde zijn voor onze leden?
Neem dan snel contact op via
Afbouwzaken@NOA.nl en we
nemen z.s.m. contact met je op.

Wij zijn NOA.nl

