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Begin het nieuwe jaar goed en schrijf jezelf en/of
kaderpersoneel in voor onze cursussen uit dit
Winterprogramma. Het NOA-Winterprogramma is niet voor
niets al jarenlang een bekend opleidingsprogramma, met voor
ieder wat wils. Doordat deze cursussen in aanmerking komen
voor subsidie kun je voor een aantrekkelijke eigen bijdrage
gebruik maken van hoogwaardige (bij)scholing. Per cursus staat
vermeld welk bedrag je betaalt, waar je de scholing kunt volgen
én wanneer. 

ALLEMAAL
CURSUSSEN 
VOOR PRO'S! 

Wat is er leuker dan jouw vakkennis en ondernemers-
vaardigheden samen met collega-ondernemers te verbreden of
te verdiepen? In de wintermaanden bieden we een uitgebreid
pakket aan vakgerichte en praktische cursussen aan. De
trainingen worden gegeven door experts, met kennis van de
afbouw- en natuursteensector. Een aantal cursussen wordt
gevolgd door een examen, voor alle andere trainingen ontvang
je een bewijs van deelname.

Op www.noa.nl/agenda kun je direct online inschrijven voor de
cursussen die je aanspreken. Het cursusprogramma is met zorg
samengesteld en biedt voor alle bedrijven in de sectoren
Stukadoren & Afbouw, Plafond- & Wandmontage, Natuursteen
en Vloeren & Terrazzo mogelijkheden om specialistische kennis
te vergaren. Mocht je vragen hebben over ons aanbod, of een
bepaalde cursus graag in-company volgen, neem dan contact
op met ons secretariaat op telefoonnummer 0318-54 73 73. 

John Kerstens,
Voorzitter NOA 

http://www.noa.nl/agenda
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/8bNb5m677IzzOpEkDZ04Nd1GjDxuxsIEKDNLuefO4R0sMe0nYwQQk8tYmBXvK1v4/83H4VP67RGciL7t
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Waarom een bedrijfsanalyse al uiterst zinvol is als je 40 jaar bent;
Over de afwegingen stoppen of verkopen;
Of er nog wel mensen zijn die geld ‘over hebben’ om jouw bedrijf te
kopen;
Hoe je jouw markt kunt vergroten door bedrijven over te nemen;
Hoe (ver)koop in zijn werk gaat en waarop je dan moet letten.

Tijdens een interactieve workshop van een halve dag ga je eerst in groepjes
de verkoopwaarde van verschillende bedrijven inschatten. Niet die van jezelf,
maar om met elkaar te bekijken wat er allemaal bij komt kijken om een reële
waarde te bepalen. Daarna krijg je uitleg over cruciale aspecten voor een
goed verkoopbaar bedrijf en hoe je daar nu alvast aan kunt gaan werken. 

Ook is er aandacht voor de wijze waarop een bedrijf kan worden ge- of
verkocht zonder tussenkomst van een bank. Een actueel thema, omdat
banken niet meer zo scheutig zijn. Op een uiterst luchtige en toch heel
leerzame manier worden belangrijke vragen behandeld. Dat maakt deze
workshop heel interessant, ook als je nog niet meteen denkt aan koop of
verkoop van jouw bedrijf.

Tijdens deze cursus leer je:

Docent:
Ben olde Hartman, Olde Hartman Advies BV

Olde Hartman Advies BV is een ledenvoordeelpartner van NOA en biedt
deze cursus voor NOA-leden geheel gratis aan!

WORKSHOP
KOOP-VERKOOP
VAN EEN BEDRIJF
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 18)
Duur: Halve dag, van 13.30 tot 16.00 uur
Wanneer: 7 december 2022
Cursusprijs: Geheel gratis

Inschrijven
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je missie en visie te bepalen voor je onderneming; 
je positie in de markt te kiezen; 
hoe je door slimmer te werken meer rendement kunt halen; 
hoe en waarom een ondernemings-/verbeterplan voor je bedrijf heel
waardevol is.

Dit is de eerste lesdag uit de NOA Ondernemersopleiding (zie pagina 26), die
ook als afzonderlijke cursusdag kan worden gevolgd. Je leert deze training
anders naar jezelf en je bedrijf te kijken. Je gaat na uitleg jouw missie en visie
bepalen en een duidelijke positie in de markt kiezen. Succesvolle
ondernemingen weten precies wat de sterktes en zwaktes zijn, dus ook daar ga
je deze dag actief voor jezelf mee aan de slag. Hierdoor krijg je een goed beeld
van kansen en bedreigingen die er voor jouw onderneming zijn.

Tijdens deze dag laten onze docenten je ontdekken waar belangrijke
aandachtspunten liggen. Hierdoor krijg je helder voor ogen waar of wat je de
komende tijd kunt verbeteren. Je wordt geïnspireerd om slimmer te gaan
werken en meer rendement te halen. Daarom ga je met een concreet actieplan
naar huis.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je hebt een duidelijk beeld van je organisatie en de markt: de basis voor een
sterk actieplan.

Docenten:
Rinio van der Ven & Hans Soeter, bevlogen ondernemers met passie voor
continu verbetering

JOUW
STERKE/ZWAKKE
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van  09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 10 januari 2022
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

PUNTEN EN DE
CONCURRENTIE

Inschrijven
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VCA Nederland is erkend door het CCV om VCA cursussen met een
Code 95 vermelding te mogen organiseren; als je deze cursus voor CCV
nascholing wilt gebruiken, geef dit dan bij inschrijving direct aan.
Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en leren kan een
VCA Voorleesexamen worden aangevraagd. De vragen en meerkeuze
antwoorden worden dan voorgelezen. Kosten hiervoor bedragen € 15,-
excl btw bovenop de cursuskosten. Geef het bij inschrijving direct aan in
het opmerkingen veld als je gebruik wilt maken van het voorleesexamen. 

VCA staat in het kort voor Veiligheid Checklist Aannemers en betreft de
veiligheid, gezondheid en het milieu binnen een organisatie. Voor toegang tot
veel grote bouwplaatsen wordt verplicht dat medewerkers een VCA-diploma
hebben. 

De B-VCA, oftewel basis veiligheid, bestaat uit kennis over wet- en
regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het
treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Tijdens de cursus
wordt alle examenstof doorlopen en is er veel aandacht voor het toepassen
van kennis in de werksituatie. Zo word je als deelnemer zo goed mogelijk
voorbereid op het officiële examen. 

Na afloop van de cursus wordt de zaal omgebouwd tot examenlocatie en
komen examinatoren het examen afnemen. Hiervoor is een geldig
legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart) nodig; zonder legitimatie mag er geen
examen worden gedaan.

Extra mogelijkheden:

Docent:
Martijn Koelink, Veiligheidskundige bij VCA-Nederland

CURSUS
VCA

BASIS
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 14 (maximaal 20)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 17.00 uur, examen 18.00 uur
Wanneer: datum volgt 
Cursusprijs: Kosten afhankelijk van het aantal deelnemers, zie kader

*Kosten:

14 personen € 153,00
15 personen € 149,00
16 personen € 145,00
17 personen € 142,00
18 personen € 139,00
19 personen € 136,00
20 personen € 134,00

Inschrijven
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een sterk profiel te maken waardoor klanten je online weten te vinden; 
te bouwen aan een krachtig online netwerk; 
welke berichten op social media jouw expertstatus verhogen; 
welke onderscheidende kenmerken van je bedrijf je inzet voor meer
zichtbaarheid; 
veel effect met social media te behalen in weinig tijd.

Ben jij een van de ondernemers die (nog) niet zoveel ziet in de kracht van social
media? Of erken je de kracht wel, maar weet je niet hoe je die moet inzetten?
Dan is deze tweede lesdag uit de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26), die
je ook als afzonderlijke cursus kunt volgen, écht iets voor jou (of jouw
medewerker). Je leert deze cursusdag hoe je LinkedIn, Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, YouTube en/of TikTok een onderdeel van je marketing-,
verkoop- en communicatiebeleid maakt. 

Je gaat vaak makkelijker klanten aantrekken en behouden als je social media
effectief inzet. Daarom maak je deze dag onder begeleiding van de docent stap-
voor-stap sterke social-media-profielen. Je leert welke berichten je op
verschillende sociale media plaatst en hoe je aan je netwerk bouwt. Op een
manier die past bij jouw bedrijf en doelgroep. En met focus en structuur in de
verschillende activiteiten. Ook leer je handigheidjes om met minimale inspanning
maximaal effect te genereren.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je zet social media slim in, met meer zichtbaarheid en een groter netwerk als
resultaat.

Docent:
Daniëlle de Jonge, verkoop- en klantgerichtheidstrainer

KLANTEN AANTREKKEN

SOCIAL MEDIA
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A -3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Halve dag, van 16.00 tot 20.30 uur
Wanneer: datum volgt
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

EN VASTHOUDEN MET

Inschrijven
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de CAO-Afbouw goed toe te passen; 
welke bedrijfstak eigen regelingen er zijn en waarom.

Zodra je personeel in dienst hebt - of gaat nemen - krijg je onmiddellijk van
doen met de cao en het arbeidsrecht. In de cao zijn bijvoorbeeld afspraken
gemaakt over de hoogte van het loon waar werknemers minimaal recht op
hebben, over contracten voor onbepaalde én bepaalde tijd, opzegtermijnen,
werktijden, et cetera. 

Als werkgever is het goed om de essentie van het wettelijke arbeidsrecht te
kennen. Omdat in een CAO afwijkingen kunnen voorkomen, is het belangrijk
ook hierover goed geïnformeerd te zijn. Welke bedrijfstak eigen regelingen zijn
er bijvoorbeeld en waarvoor betaal je als werkgever premies? Heb je, of wil je,
personeel in dienst, dan moet je de cao goed toepassen en afspraken
vastleggen. Doe je dat niet, dan kan dat (meestal jaren later) leiden tot
loonvorderingen of andere ongewenste consequenties. Door deze derde lesdag
uit de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26) te volgen, of die een HR-
medewerker ook als afzonderlijke cursus kan bijwonen, krijg je alle ins en outs
te horen. Het slim toepassen van de CAO-Afbouw kan je veel problemen
besparen en het nodige voordeel opleveren!

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je kunt de cao slim toepassen, kent de essentie van het wettelijk arbeidsrecht
en kunt je medewerkers correct informeren over regelingen die in de
afbouwsector bestaan.

Docent:
Frans Westerman, beleidsadviseur NOA

ARBEIDSRECHT 

CAO-AFBOUW
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A -3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Halve dag, van 16.00 tot 20.30 uur
Wanneer: 24 januari 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

EN DE

Inschrijven
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over het Belastingplan en de wijzigingen in 2023;
hoe je jezelf als DGA en jouw werknemers optimaal kunt belonen;
hoe het precies zit met de auto van de zaak en wat je moet administreren
als je wel/niet wilt dat werknemers privé-rijden met de bedrijfswagen.

Hoe kun je fiscale kansen benutten en anderzijds ook fiscale risico’s beperken?
Het zijn vaak zaken die ondernemers aan hun accountant overlaten, maar het is
handig om er zelf ook wat meer van te weten. Tijdens deze cursus krijg je
ogenschijnlijk ingewikkelde uitleg met goede praktijkvoorbeelden uitgelegd,
waardoor de wet- en regelgeving gaat leven.

Docent Roelof wordt door andere cursisten geprezen om zijn enthousiaste
manier van presenteren. Met duidelijke rekenvoorbeelden weet hij de vaak
complexe materie helder te krijgen.

Tijdens deze cursus leer je:

Docent:
Roelof van Marrum, enthousiast ondernemer en dienstverlenend accountant

EHBF

FISCALITEITEN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 20)
Duur: Halve dag, van 10.00 tot 15.00 uur
Wanneer: 25 januari 2023
Cursusprijs: € 75,00 excl. btw.  

EERSTE HULP BIJ

Inschrijven
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overeenkomsten op te stellen (stuur van tevoren een offerte van je bedrijf
in); 
waar de grootste risico's zitten bij gebreken in het uitgevoerde werk
(oorzaak, aansprakelijkheid, herstel, waarschuwingsplicht e.d.); 
om te gaan met (betaling van) meer- en minderwerk, stelposten en
onvoorziene omstandigheden; 
algemene voorwaarden goed toe te passen.

Als ondernemer ben je veelvuldig aan het contracteren: met aannemers en
particulieren, maar ook met onderaannemers. Het papierwerk er omheen is
meestal geen geliefd werk, maar wel enorm belangrijk. Hoe duidelijker je
contract, des te minder vraagtekens. 

Tijdens deze lesdag van de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26), die ook
als afzonderlijke cursus te volgen is, leer je in begrijpelijke taal vanalles over
juridische zaken: Wat kom je overeen? Hoe lever je op? Wanneer en waarvoor
moet je waarschuwen? Hoe zit het met leveringsvoorwaarden, meer- en
minderwerk en deelbetalingen? Wat mag wel, wat kan zeker niet en wat leidt in
de praktijk vaak tot problemen? Met deze cursus voorkom je dat zo'n
veelvoorkomend praktijkprobleem ook jouw probleem wordt.

Tijdens deze cursus leer je:

Docenten:
Ingeborg van Leusden & Gert van Gorcom, NOA huisadvocaten

JURIDISCHE
VALKUILEN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Halve dag, van 16.00 tot 20.30 uur
Wanneer: 31 januari 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

VOOR EEN  AFBOUW
ONDERNEMER

Inschrijven
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waarom en waardoor het op de bouwplaats makkelijk is om fouten te
maken; 
hoe je door een efficiënte werkvoorbereiding minder kans hebt op
onvoorziene werkzaamheden;
inzicht te krijgen in je faalkosten en een actieplan te maken om je faalkosten
te reduceren; 
de basisprincipes van LEANmanagement.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch staat de gehele bouwsector
bekend om de hoge faalkosten. Ook jouw bedrijf heeft faalkosten, maar waar
zitten die en hoe kun je ze verminderen? Op een verrassende manier leer je
deze dag hoe communicatie én een efficiënte werkvoorbereiding jouw bedrijf
een hoger rendement geven. 

Door verschillende doe-opdrachten, testjes en slimme overzichten leer je
interactief over het nut en de noodzaak van samenwerken. Op de bouwplaats,
met medewerkers of ZZP-ers én met andere bouwpartijen. Ook krijg je de
basisprincipes van LEANmanagement uitgelegd. Deze lesdag van de NOA-
Ondernemersopleiding (zie pagina 26) is ook als afzonderlijke cursusdag te
volgen en heel geschikt als je niet van stilzitten houdt.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je vermindert onnodige kosten dankzij de juiste werkvoorbereiding en
projectadministratie.

Docenten
Rinio van der Ven & Hans Soeter, bevlogen ondernemers met passie voor
continu verbeteren.

EFFICIËNT
SAMENWERKEN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 7 februari 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

MEER PLEIZER ÉN EEN
HOGER RENDEMENT

Inschrijven
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Een heerlijke doe-dag, waar je in 1 dag tijd zelf een Sgraffito maakt. Dit is een
speciale techniek, waarbij je eerst verschillende lagen pleister - in verschillende
kleuren - over elkaar heen zet, waarna je een patroon gaat uitkrabben en er een
fraai tafereel ontstaat.

De krabtechniek is al eeuwenoud. Het is oprecht een beleving om laag voor laag
te ontdekken hoe je met de dieptewerking van de mortellagen een schouwspel
van kleur en schaduw maakt. Natuurlijk wordt tijdens de dag ook de theorie
over materiaalgebruik en hechting uitgelegd. 

Docent: 
Jaap Poortvliet & Gerbert Tichem, Meester restauratiestukadoors

CURSUS
SGRAFFITO
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 6 (maximaal 16)
Duur: Hele dag, van 08.30 tot 17.00 uur
Wanneer: 8 februari 2023
Cursusprijs: € 75,00 excl. btw.  

Inschrijven
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Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverlening in jouw
bedrijf goed geregeld is. Dat hoef je niet allemaal zelf te kunnen, ook
werknemers kunnen een BHV-certificaat halen. BHV-ers kunnen snel ingrijpen
bij calamiteiten, zoals brand of een ongeluk.

Weten u en uw medewerkers hoe te handelen als iemand zich bezeert of onwel
wordt? Of als er brand is? In de training Bedrijfshulpverlening leer je hoe te
handelen in een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij brand, of wanneer iemand zich
verwondt of onwel wordt. Na de BHV-training ben je vertrouwd met de
basistechnieken van bedrijfshulpverlening, beheers je de basistechnieken voor
levensreddende handelingen en brandbestrijding én reanimatietechnieken met
toepassing van de defibrillator.

E-learning:
Bij de basiscursus BHV hoort ook een online theorie-examen. Drie weken voor
aanvang van de cursus ontvang je per mail van NIBHV de lesstof als e-learning.
Deze moet je doorlopen om tezamen met deelname aan de praktijkdag het
certificaat te ontvangen.

Docent:
Mark van Schaik, Van Schaik services 

BEDRIJFS-
HULPVERLENING

13

Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 4 (maximaal 8)
Duur: Hele dag, van 08.30 tot 16.00 uur
Wanneer: 9 februari 2023
Cursusprijs: € 145,00 excl. btw.  

BASIS

Inschrijven
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De eerste materialenkennis;
Basisbeginselen airbrushen;
De juiste kleuren kiezen;
Een kleine reparatie zo onzichtbaar mogelijk maken met airbrush;
Gietvloerreparaties m.b.v. airbrush techniek.

Gietvloeren zijn hot. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Een vloer vervangen
heeft nogal consequenties, dus een plaatselijke reparatie kan dan een fijn
alternatief zijn. Maar hoe krijg je de reparatieplek in de vloer daarna weer mooi
op kleur? 

Hoe vloerenbedrijven dit kunnen doen middels airbrush spuiten, krijg je
uitgelegd tijdens een eendaagse workshop. In één dag tijd kun je geen airbrush
artiest worden, maar je krijgt wél de basisbeginselen uitgelegd en je gaat vooral
zelf aan de slag met een werkstuk. 

Deze workshop oefen je met (spuit)technieken en krijg je veel persoonlijke
begeleiding. Vanwege het grote succes wordt deze workshop opnieuw
aangeboden: eerdere cursisten waren allemaal zeer enthousiast!

Tijdens deze cursus leer je:

Docent:
Anne Rozenberg, ervaren airbrush-artiest

GIETVLOER-
REPARATIE
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Locatie: Atelier Decoroza, Lemsterweg 20c - 8313 RB Rutten (Flevoland)
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 3 (maximaal 5)
Duur: Hele dag, van 10.00 tot 17.00 uur
Wanneer: 24 maart 2023
Cursusprijs: € 85,00 excl. btw.  

M.B.V. AIRBRUSH

Inschrijven
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wat de Wet Ketenaansprakelijkheid is; 
welke (nieuwe) wetgeving voor jouw bedrijf allemaal belangrijk is; 
de do's en don'ts in relatie tot ingehuurde (buitenlandse) arbeidskrachten.

Je neemt een opdracht van de (hoofd)aannemer aan en besteedt het werk
vervolgens weer uit aan een onderaannemer. Wat komt daar in het kader van
de WKA en inlenersaansprakelijkheid allemaal bij kijken? Hoe zit het met de G-
rekening en relevante wetgeving, zoals de WAS, wet DBA en
Identificatieverplichting? 

Ook de essentie van het wettelijk arbeidsrecht is belangrijk om te kennen
wanneer je aangenomen werkzaamheden uitbesteed. Het is geen eenvoudige,
maar wel een belangrijke cursusdag. Je kunt deze lesdag uit de NOA-
Ondernemersopleiding (zie pagina 26) ook als afzonderlijke cursus volgen.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je kunt werken conform geldende wetgeving voor het aannemen en
uitbesteden van werk, zonder onnodig risico te lopen.

Docent:
Gert van der Meulen, directeur NOA

AANNEMEN

LEVEREN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Halve dag, van 15.00 tot 20.30 uur
Wanneer: 14 februari 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

EN

Inschrijven
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Tweedaagse training: 7 en  14 februari 2023, van 08.30 tot 15.30 uur

Deze cursus is volgeboekt. Wij zijn in overleg met de docent om een nieuwe datum in
het najaar  te plannen. Schrijf je wel vast in en zodra wij meer weten hoor je van ons.

Twee geweldige praktijkdagen voor de gevorderde natuursteenbewerker, waar
twee (restauratie)technieken worden getraind: frijnwerk en handgekapte letters
maken. 

Frijnen is een handmatige sierbewerking van een natuurstenen oppervlak, die
nog regelmatig bij restauratiewerken wordt toegepast. Met de juiste techniek
realiseer je een fraai ‘ribbelrandje’. Ook leer je deze dagen meer over de eigen
regels en wetten die natuursteen heeft, want bij diepte en reliëf aanbrengen
moet je ook rekening houden met de effecten die licht/schaduw geven. Je gaat
handmatig verdiepte letters kappen, waardoor je feitelijk niet de letter zelf ziet,
maar de plek waar deze heeft gezeten.

De eerste dag start met theorie, om precies te weten waar je in de uitvoering
op moet letten. Daarna ga je in natuursteen jouw eigen werkstukken maken.
Het benodigde gereedschap en materiaal wordt tijdens deze cursusdagen
beschikbaar gesteld. 

Docent:
Corry Kussendrager, natuursteenexpert

FRIJN- EN HAK-
TECHNIEKEN
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Locatie: ROC Midden Nederland Nieuwegein, Harmonielaan 2 - Nieuwegein 
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 6 (maximaal 10)
Duur: Twee hele dagen, van 08.30 tot 15.30 uur
Wanneer:  7 & 14 februari 2023 (VOL). We gaan kijken voor een nieuwe datum 
Cursusprijs: € 150,00 excl. btw.  

NATUURSTEEN

Inschrijven
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jouw ideale klant te selecteren; 
waarom klanten voor jou moeten kiezen en hoe je dat aan ze uitlegt; 
hoe je een resultaatgericht verkoopgesprek voert; 
hoe je een persoonlijk stappenplan maakt met 5 manieren om te acquireren;
hoe een offerte met een sterke structuur er uitziet; 
wat de juiste woordkeuze is om klanten te overtuigen.

Klanten vinden én behouden is voor elke ondernemer een uitdaging. Jouw
dienstverlening vormt de basis, jouw onderscheidende aanpak zorgt voor
succes. Je gaat deze cursus je ideale klant selecteren en oefenen om klanten
uitleg te geven. Daardoor leer je een resultaatgericht verkoopgesprek te
voeren. Ook leer je een aansprekende offerte te schrijven, die opvalt ten
opzichte van wat de concurrentie aanbiedt. De juiste woordkeuze helpt daarbij
te overtuigen. 

Deze lesdag van de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26) is ook als
afzonderlijke cursus te volgen. De training helpt je om jouw persoonlijke
communicatie kracht en commerciële talenten daadkrachtig en slim in te zetten.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je overtuigt klanten voor jouw bedrijf te kiezen: door jezelf en je bedrijf tijdens
een gesprek professioneel te verkopen en een sterke offerte te maken.

Docent:
Daniëlle de Jonge, verkoop- en klantgerichtheidstrainer

VERKOOPGERICHT
ACQUIREREN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 7 maart 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

KLANTGERICHT
ADVISEREN

Inschrijven
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je jaarrekening te lezen en te begrijpen; 
de basis om je eigen boekhouding te voeren/controleren; 
zelf begrotingen te maken; 
inzicht in het rendement van je onderneming te krijgen; 
over allerhande (belasting) besparingen van je onderneming.

Tijdens deze cursus komen financiële cijfers tot leven, waardoor je veel beter
gaat begrijpen wat en waarom er financieel in je bedrijf omgaat. Je leert je
jaarrekening te lezen en te begrijpen, een liquiditeits- en resultatenbegroting te
maken, je eigen boekhouding te voeren/controleren (in de basis, we hebben
immers maar één dag) en je krijgt allerhande bespaartips voor je onderneming.

Deze lesdag van de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26) is ook als
afzonderlijke cursus te volgen. 

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je begrijpt belangrijke financiële en fiscale aspecten voor je afbouwbedrijf,
waardoor je kosten bespaart.

Docent:
Rob Cattel, docent fiscale bedrijfseconomie en belastingadviseur

JE
FINANCIËN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer:  14 maart 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

GOED GEREGELD
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Iedereen worstelt met de hoge prijsstijgingen. Uit onderzoek blijkt dat
ondernemers in de afbouw- en natuursteenbranche de hogere kosten maar
gedeeltelijk aan klanten doorberekenen. Hoog tijd dus voor een workshop van
marketinggoeroe Jos Burgers. Want hij leert je met veel humor hoe je in
uitdagende tijden moet roeien met de riemen die je hebt: je klanten. 

Klanten zorgen immers voor inkomsten. Je krijgt daarom  allerlei praktische
adviezen om bestaande klanten aan je te binden en nieuwe klanten te werven.
Zonder daarbij meteen naar het prijswapen te grijpen. Jos Burgers laat je, mede
aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden, ook zien hoe je de
verwachtingen van je klant kunt overtreffen. En je krijgt doeltreffende adviezen
om als ondernemer de regie te houden.

Docent:
Jos Burgers, bestseller auteur en veelgevraagd managementspreker

REGIE
HOUDEN BIJ
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 15 (maximaal 40)
Duur: Halve dag, van 12.30 tot 16.00 uur
Wanneer:  15 maart 2023
Cursusprijs: € 150,00 excl. btw.  

PRIJS-
ONDERHANDELINGEN

Inschrijven
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Tweedaagse training: 16 en 17 maart 2023, van 08.00 tot 16.30 uur

Dompel jezelf twee dagen onder in de wondere wereld van klei, kalk en gips en
creëer onder deskundige begeleiding jouw eigen geboetseerde en
gemodelleerde stijlelementen. De meester der meesters leert je stap voor stap
hoe je de verschillende materialen gebruikt. 

Uniek aan deze workshop is dat je zowel van niets iets gaat vormgeven, als ook
vanuit een groot ‘blok’ materiaal gaat af- en uitsnijden om op die manier een
borstbeeld te modelleren. Ieder kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen aan
deze tweedaagse training. Met klei én de juiste verhoudingen kalk en gips ga je
verschillende werkstukken maken. Leer deze dagen hoe een simpel aardappel-
schilmesje jouw grootste vriend wordt!

Neem voor deze training klein handgereedschap, werkkleding,
veiligheidsschoenen en een aardappelschilmesje mee. 

Docent:
Jaap Poortvliet & Loïs Vlasblom, Meester restauratiestukadoors

CURSUS
BOETSEREN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 6 (maximaal 16)
Duur: Twee hele dagen, van 08.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 16 & 17 maart 2023
Cursusprijs: € 125,00 excl. btw.  

EN
MODELLEREN
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basistechnieken voor levensreddend handelen;
brandbestrijding;
reanimatietechnieken.

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverlening in jouw
bedrijf goed geregeld is. Dat hoef je niet allemaal zelf te kunnen, ook
werknemers kunnen zorgdragen voor de bedrijfshulpverlening. 

BHV-ers kunnen snel ingrijpen bij calamiteiten, zoals brand of een ongeluk. Het
is de bedoeling dat bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingstraining volgen,
zodat – wanneer het een keer écht nodig is – er adequaat kan worden
gehandeld. Deze cursus is speciaal voor BHV-ers, die hun certificaat willen
verlengen.

Tijdens deze cursus leer je:

Na afloop van deze praktijkdag wordt het certificaat verlengd.

Docent:
Mark van Schaik, Van Schaik services

HERHALINGS-
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 4 (maximaal 8)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.00 uur
Wanneer: 16 maart 2023
Cursusprijs: € 75,00 excl. btw.  

CURSUS
BHV

Inschrijven
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coachend leiding te geven; 
over verandermanagement over teamrollen, teamfasen en team-
samenstellingen; 
inzicht in gedrag en belangen te krijgen; 
beoordelingsgesprekken te voeren.

Hoe ga je effectief om met klanten, medewerkers of collega's op de bouw? Hoe
krijg je wat je wilt zonder met je vuist op tafel te slaan? Coachend leiderschap,
waarbij je hard stuurt op de inhoud én zacht bent op de relatie, levert vandaag
de dag het beste resultaat op. 

Sturen op proactief gedrag maakt van werknemers waardevolle medewerkers
die hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom leer je deze dag over een
coachende stijl van leiding geven. Ook ga je aan de slag om jouw visie op je
bedrijf, branche en klanten over te brengen, dat wordt namelijk van jou als
leidinggevende en (eind)verantwoordelijke verwacht. 

Een inspirerende dag met eyeopeners en praktische handvatten om je eigen
leiderschap eens grondig onder de loep te nemen. Deze lesdag is onderdeel van
de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26) maar kun je ook als
afzonderlijke cursus volgen. 

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je draagt effectief je visie uit, werkt goed samen en staat hiermee voor hoge
kwaliteit.

Docent
Wilbert Teunissen, bedrijfsadviseur

INSPIREREND

LEIDINGGEVEN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 21 maart 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

EN EFFECTIEF
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te focussen op strategische marketing; 
de WOW-factoren van je onderneming te bepalen; 
de verschillende fasen in je werkproces onderscheidend te maken voor
klanten én faalkosten te vermijden; 
handige instrumenten te gebruiken om je werkzaamheden en marketing aan
elkaar te koppelen.

Deze doe-dag ga je belangrijke strategiekeuzes maken om actief aan meer
onderscheidend vermogen te werken en zo je concurrentiepositie te
versterken. In elke fase van het werkproces bestaan immers praktische
mogelijkheden om klanten echt meerwaarde te laten ervaren en daarmee hun
loyaliteit te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor onnodige faalkosten. 

In deze trainingsdag van de NOA-Ondernemersopleiding (zie pagina 26), die
ook als afzonderlijke cursus te volgen is, ga je voor jouw onderneming echte
WOW-factoren bepalen. Daaraan koppel je vervolgens de bewuste inzet van
tactische en operationele marketinginstrumenten.  Hoe groot of klein jouw
onderneming ook is, na deze cursusdag zorg je dat jouw bewuste
strategiekeuze verankerd worden in de werkprocessen.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Je verhoogt je klantwaarde én gaat in alle fases van je werkproces, van
acquisitie en aanvraag, tot werkvoorbereiding, oplevering en nazorg efficiënter
werken. 

Docent:
Marc Wichman, proces- en verandermanager

VOOR EEN
WOW FACTOREN
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Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Hele dag, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 28 maart 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

AFBOUW-
ONDERNEMER

Inschrijven

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/8bNb5m677IzzOpEkDZ04Nd1GjDxuxsIEKDNLuefO4R0sMe0nYwQQk8tYmBXvK1v4/83H4VP67RGciL7t
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het organiseren van een goede ontvangst en introductie;
rollen en competenties van de leermeester;
omgaan met verschillende leervoorkeuren;
communicatie- en coachvaardigheden inzetten;
doelgericht instrueren;
het oefenen van ‘moeilijke gesprekken’ met leerlingen.

Tweedaagse training: 5 en 12 april 2023, van 09.00 tot 16.30 uur

Neem jij je leermeestertaak serieus? Deze training leer je hoe je een actuele,
geheel vernieuwde basis legt voor een succesvolle invulling van jouw
leermeesterschap en van de ‘opleidingscyclus’ van je leerling. Dat leer je deze
cursus interactief en vooral praktijkgericht. Het doel is de leerling zo goed
mogelijk te begeleiden naar taakvolwassenheid. 

Het streven is een gemotiveerde en gefocuste leerling. Daarvoor volg je tijdens
deze tweedaagse leermeestertraining het ‘opleidingsproces’ van een leerling:
van werving en selectie, via introductie (onboarding), begeleiding en
beoordeling naar een goede afronding. In elke stap van dit proces leer je wat
belangrijk is voor een optimaal resultaat voor alle betrokkenen. 

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Na deze cursus kun je jouw leerling goed ontvangen, begeleiden en coachen
tijdens de leerbaan en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond
het opleiden van leerlingen in de beroepspraktijk.

Docent:
Wilbert Teunissen, bedrijfsadviseur

ZICHT OP JE
LEERMEESTER-

SCHAP

24

Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 10 (maximaal 15)
Duur: Twee hele dagen, van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 5 en 12 april 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw.  

Inschrijven

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/8bNb5m677IzzOpEkDZ04Nd1GjDxuxsIEKDNLuefO4R0sMe0nYwQQk8tYmBXvK1v4/83H4VP67RGciL7t
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Wat jouw visie is en waar je jezelf met jouw bedrijf over 3 en 10 jaar ziet
staan;
Jouw unieke USP te vinden en benutten;
Over echte online zichtbaarheid en hoe ideale klanten jou vinden;
Welke verdienmodellen er zijn om zonder extra personeel meer geld te
verdienen;

Tweedaagse training:  13 april 2023, van 10.00 tot 20.30 uur en 14 april 2023
van 08.30 uur tot 15.30 uur

Deze tweedaagse cursus is speciaal voor jonge ondernemers tot 45 jaar. Je
gaat ontdekken hoe jij in je kracht staat als ondernemer en welke mensen jij
(eventueel) nodig hebt om verder te groeien. Je krijgt goede uitleg over
nieuwe verdienmodellen en gaat uitzoeken hoe jouw bedrijf daardoor meer
geld kan verdienen. Ook maak je jouw USP (unique selling point) en échte
online zichtbaarheid. 

Door middel van een combinatie van kennisoverdracht, interactieve
opdrachten en feedback van de trainer ga je deze dagen ook veel zelf aan de
slag. Tevens bestaat de mogelijkheid om een casus in te dienen bij de trainer,
waarbij 1 op 1 coaching/ advisering mogelijk is.

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Tijdens deze tweedaagse creëer je voor jezelf helderheid waar je nu staat én
maak je een concreet plan voor groeimogelijkheden. 

Docent:
Linda Nordholt, businesscoach en integrator 

STA IN JE KRACHT:
BEDRIJFSGROEI
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MET NIEUWE
VERDIENMODELLEN

Locatie: Hotel de Tabaksplant, Coninckstraat 15, 3811 WD  Amersfoort
Aantal: Minimum aantal deelnemers:  8 (maximaal 15)
Duur: tweedaagse training 
Wanneer: 13 en 14  april 2023
Cursusprijs: € 175,00 excl. btw.  

Advies
Deze prijs is inclusief
lunches en een diner aan
het einde van lesdag 1.
Voor een optimaal
rendement adviseren we
op eigen kosten een
overnachting bij te
boeken, zodat je jouw
persoonlijke ontwikkeling
en groei twee dagen
onafgebroken kunt
trainen. 

Inschrijven

https://www.noa.nl/media/7069/overnachtingsmogelijkheden-hotel-de-tabaksplant.pdf
https://c.spotler.com/ct/m7/k1/8bNb5m677IzzOpEkDZ04Nd1GjDxuxsIEKDNLuefO4R0sMe0nYwQQk8tYmBXvK1v4/83H4VP67RGciL7t
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over de benodigde systeemcomponenten;
de benodigde basiskennis van bouwfysica;
een aanbevolen werkwijze te adviseren;
de volgorde van werkzaamheden te bepalen;
verschillende bepleisteringsmethodes en detailleringen.

Als er aan de buitenzijde van een pand geen buitengevelisolatiesysteem
mogelijk is, kan vaak wel de binnenzijde worden geïsoleerd. Voordeel van
binnenisolatie is dat weersomstandigheden geen rol spelen en het project
kamer voor kamer kan worden uitgevoerd. Nu heel veel huiseigenaren graag
hun woning beter isoleren om stookkosten te beperken, is dit voor veel
afbouwprofessionals een uitgelezen kans om op in te springen.

Door binnenisolatie aan te brengen, verandert echter het bouwfysische
karakter van de buitenmuur. Er is een correct samenspel van diffusie,
capillariteit, vochthuishouding en oppervlaktetemperatuur nodig om een
functioneel systeem te garanderen. Tijdens deze cursus leer je precies waar
op te letten bij de advisering over en uitvoering van een goed binnenisolatie
systeem. 

Tijdens deze cursus leer je:

Jouw resultaat:
Na afloop van deze cursus heb je de theoretische kennis om buitenmuren
vanaf de binnenzijde te isoleren en af te werken en heb je in een
praktijksimulatie geoefend met toe te passen materialen. 

Docenten:
Hans Geerken, Ed van der Plas en Kars Geerken, technisch adviseurs

Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A - 3903 LP Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers: 16 (maximaal 20)
Duur: Van 09.00 tot 16.30 uur
Wanneer: 14 april 2023
Cursusprijs: € 120,00 excl. btw. 

Inschrijven

BINNEN
ISOLATIE

25
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Je krijgt de basiskennis van alle bedrijfsaspecten die je als ondernemer moet weten;
Je gaat je focus verleggen en jouw bedrijf verder professionaliseren;
Je krijgt nóg meer plezier in ondernemen;
Je gaat jouw bedrijf vanuit verschillende invalshoeken onderscheidend neerzetten;
Je maakt actielijsten van dingen die er écht toe doen en gaat er direct mee aan de slag;
Je leert het beste uit jouw bedrijf te halen.

Wil je allerhande ondernemersvaardigheden trainen, nóg meer plezier in ondernemen
krijgen, je bedrijf succesvol runnen en meer rendement halen, dan kies je  voor de NOA-
Ondernemersopleiding. De opleiding bestaat uit 10 lesdagen met een specifiek thema,
zodat je overzichtelijk aan de slag gaat en het geleerde daadwerkelijk de volgende dag in
jouw onderneming kan toepassen. Gepassioneerde, deskundige docenten - die uitstekend
begrijpen hoe het er in de afbouw aan toe gaat - leren je nieuwe vaardigheden om
toekomstgericht te ondernemen. 

Wat leer je tijdens de Ondernemersopleiding:

We helpen je met keuzes maken, want je móet al zoveel…
Als afbouwprofessional weet je precies hoe je jouw klanten een kwalitatief product levert,
maar daarnaast moet je nog zoveel méér weten, dat je niet weet waar te beginnen. Daarom
probeer je iets, of begin je er helemaal niet aan. Logisch, maar zonde van de tijd en energie.
Volg je dit opleidingstraject met 10 fysieke lesdagen in Veenendaal, dan krijg je ook extra
online bonuslessen, persoonlijke begeleiding en feedback op huiswerkopdrachten. 

Branchecertificaat
De NOA-Ondernemersopleiding sluit je af met een examen op 18 april 2023 (als je het
branchecertificaat wilt, anders krijg je een bewijs van deelname). 

NOA
ONDERNEMERS-
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OPLEIDING

Locatie: NOA, De Smalle Zijde 20A, 3903 LP  Veenendaal
Aantal: Minimum aantal deelnemers:  10 (maximaal 20)
Duur: 10 fysieke lesdagen en 1,5 uur examen
Wanneer: zie cursusoverzicht op bladzijde 3, alle ondernemersvaardigheden
Cursusprijs: € 600,00 excl. btw.  

Inschrijven

https://c.spotler.com/ct/m7/k1/8bNb5m677IzzOpEkDZ04Nd1GjDxuxsIEKDNLuefO4R0sMe0nYwQQk8tYmBXvK1v4/83H4VP67RGciL7t
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NOA-Ondernemersopleiding
Om (bij)scholing te stimuleren, is de NOA-Ondernemersopleiding van 10 fysieke lesdagen,
met online bonuslessen en persoonlijke begeleiding, extra vriendelijk geprijsd: 
voor                                                 volg je de gehele opleiding. 

Het NOA-Winterprogramma vormt een bijscholingsprogramma voor ondernemers in de afbouw.
Middels subsidie uit het O&O-fonds kunnen wij deze cursussen en de NOA-
Ondernemersopleiding tegen een sterk gereduceerd tarief aanbieden. Alleen individuele
bedrijven kunnen inschrijven met deelnemers: de ondernemer zelf, diens (meewerkend) partner,
of kaderfunctionarissen (zijnde werkvoorbereider, meewerkend voorman, calculator,
medewerker P&O).

Voorrang en voorbehoud
Ondanks dat NOA probeert om zoveel mogelijk deelnemersplaatsen per training of opleiding ter
beschikking te stellen, bestaat de kans dat te veel deelnemers zich aanmelden. In dat geval wordt
een wachtlijst opgesteld op volgorde van aanmelding. Cursisten die de NOA-
Ondernemersopleiding volgen, hebben voorrang op cursisten die afzonderlijke cursussen willen
volgen. Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een cursus/workshop wordt deze
geannuleerd. 

Eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage is noodzakelijk: Bij iedere training in het NOA-Winterprogramma staat de
cursusprijs vermeld. Na inschrijving ontvang je een factuur, ter betaling van de verschuldigde
eigen bijdrage. Eenmaal ingeschreven rekenen wij uiteraard op je komst. De eigen bijdrage wordt
niet geretourneerd als een afmeldingen korter dan 5 dagen voor de start van de cursus wordt
gedaan. Bij annulering wegens sterfgeval of ziekte wordt de bijdrage, na overlegging van een
doktersverklaring en na aftrek van kosten, geretourneerd. 

DEELNAME VOORWAARDEN EN PRIJZEN
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slechts €600,00 

VRAGEN?
Heb je na het lezen van deze cursuscatalogus vragen over een bepaalde training, of wil je weten of
het niveau van de training geschikt is voor jou of je (kader)personeel? Neem dan contact op met
Jolanda Reede of Erica van Aken; zij helpen je graag verder! 
T 0318-54 73 73

Erica van Aken
e.vanaken@noa.nl

Jolanda Reede
jreede@noa.nl



De Smalle Zijde 20A
3903 LP  Veenendaal
Tel.: 0318-547373
I www.noa.nl
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