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TE DUNNE VLOER 
VOOR KRACHT-
PATSERS
Anderhalf jaar na oplevering begon de 
vloer van een sportschool vervaarlijk 
te golven. Bovendien gingen dikke 
rubberen vloertegels - rondom de 
plek waar bodybuilders met zware 
gewichten in de weer zijn - ‘schotelen’. 
Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) 
werd gevraagd een kijkje te komen 
nemen en een oordeel over de vloer te 
vellen. 
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ALLES OVER DE 
VLOERENDAG
In deze uitgave leest u alles 
over de Vloerendag die we op 
8 oktober a.s. organiseren. Het 
standhoudersoverzicht, de 
beursplattegrond en de lezingen 
kunt u alvast bekijken.

22
STEUNMAATREGE-
LEN CORONA
Dit nieuwe pakket houdt beter 
rekening met verschillen tussen 
bedrijven en is gericht op de 
overgang naar de nieuwe realiteit. 
NOW 3.0 krijgt drie tijdvakken en 
ook andere tijdelijke maatregelen 
worden aangepast verlengd. We 
geven een opsomming van de 
mogelijkheden en voorwaarden. 



Maar als we de blik wat verder voor-
uit richten, dan ontwaar ik toch wat 
donkere wolken aan de horizon. De 
werkloosheid loopt hard op, de kan-
torenmarkt krijgt de eerste klappen 
en mensen en bedrijven stellen uitga-
ven uit: stuk voor stuk voortekenen 
van een mindere tijd. Niet voor niets 
schaart ook NOA zich achter een 
breed verbond van brancheverenigin-
gen die onze regering oproepen om 
“ons uit de crisis te investeren”. 
Vooral op het gebied van woning-
bouw en verduurzaming is een 
enorme slag te maken waarmee we 
ons als afbouwsector nog jarenlang 
van voldoende werk kunnen verzeke-
ren. Maar dan moet er wel snel wat 
gebeuren. 

Want je kunt nog zoveel toezeggin-
gen, beloftes en suggesties doen over 

hoe we het gigantische woningtekort 
- van 315.000 woningen nu, maar 
oplopend tot meer dan 400.000 over 
5 jaar - gaan aanpakken, de praktijk 
blijkt weerbarstiger. Want tegenover 
de woondeals die minister Ollongren 
met verschillende regio’s sloot, staan 
provincies en gemeenten die hun 
leges maar blijven verhogen waar-
door de kosten voor bouwvergunnin-
gen fors stijgen. Bovendien lopen de 
grondprijzen hard op, omdat die-
zelfde provincies en gemeenten te 
traag zijn met het aanwijzen van 
bouwlocaties. En dan laat ik de 
voortdurende onzekerheid over stik-
stof en PFAS nog even buiten 
beschouwing. De gigantische bouw-
opgave en de naderende crisis 
schreeuwen om regie vanuit de lan-
delijke overheid. Een volgend kabinet 
doet er daarom verstandig aan om 

het in 2010 opgeheven ministerie van 
VROM weer in ere te herstellen. 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu (of Klimaat) verdie-
nen een toegewijde eigen minister. 
Nu doen de drie ministeries waar 
VROM in 2010 in opging het er maar 
een beetje bij en dat kan desastreuze 
gevolgen hebben. 

En ik wil u vanaf deze plek van harte 
uitnodigen om op 8 oktober naar 
onze uitgestelde en aan de coronare-
gels aangepaste - maar niet minder 
roemruchte - Vloerendag te komen. 
Ik verheugde me daar al lang op en 
ben trots dat het onze organisatie is 
gelukt om die dag toch op een veilige 
manier te laten doorgaan. 

Ik hoop u daar op gepaste afstand 
een elleboog te kunnen geven. 

GER JAARSMA

VAN DE 
 VOORZITTER

Hoewel het afgelopen half jaar waarschijnlijk het vreemdste half jaar was dat 
velen van ons zich kunnen herinneren, lijken de gevolgen voor de afbouw voor-
alsnog mee te vallen. Ik hoor afbouwers eigenlijk alleen maar zeggen hoe druk ze 
het hebben. Gelukkig maar. 

S chreeuw om  

     reg i e

Mail
 g.jaarsma@noa.nl

Twitter
 @gerjaarsma

LinkedIn
Ger Jaarsma
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Bart Briels
Voorzitter NOA hoofdsector
Stukadoren & Afbouw
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NOA HOOFDSECTOREN
AAN HET WOORD

STUKADOREN & AFBOUW

“Positief blijven denken en het glas half vol houden ”

LinkedIn
Ger Jaarsma

In maart schreef ik op deze plek dat in paniek raken 'not done' is en dat we als sec-
torbestuur veel plannen hadden om verschillende activiteiten voor onze sectorleden 
te organiseren. Van die plannen is helaas weinig tot niets terechtgekomen en het 
jaar is ondertussen al weer voor driekwart om. De tijd gaat ontzettend snel en voor 
we het weten is het alweer kerst. Toch hebben we als sectorbestuur bepaald niet 
stilgezeten en hebben we ons met hart en ziel ingezet voor de sector en de vereni-
ging. Laat ik een paar voorbeelden noemen.

De NOA-statuten schrijven voor dat 
één van onze vertegenwoordigers 
vanuit de sector in het Hoofdbestuur 
herkozen moet worden. We hebben 
een vacature geplaatst en hier hebben 
zeer bekwame en betrokken leden op 
gereageerd. Na goed beraad heeft het 
sectorbestuur Stukadoren & Afbouw 
besloten - ondanks de goede kwalitei-
ten van andere kandidaten - om 
Toine Visker voor te dragen als 
nieuwe afgevaardigde vanuit onze 
hoofdsector in het Hoofdbestuur. 
Mede namens mijn collega-bestuurs-
leden wil ik Fekke Haringsma bedan-
ken voor zijn jarenlange inzet. 

Ook is het sectorbestuur om een visie 
gevraagd omtrent het voorzitterschap 
van NOA en het in te vullen direc-
teurschap. En we hebben recent een 
bijeenkomst gehad met afgevaardig-
den uit de verschillende afdelingen en 
met de leden van de Adviesraad. Dat 
was een informatieve bijeenkomst 
zonder agenda, waar we gezamenlijk 
en open gebrainstormd hebben over 
activiteiten en doelen vanuit de sec-

tor Stukadoren & Afbouw. Doel was 
om informatie en kennis op te halen 
en er achter te komen waar de leden 
behoefte aan hebben en hoe we dat 
als bestuur met de leden samen kun-
nen omzetten in beleid en activitei-
ten. We hebben onder andere 
gesproken over onderwijs, kwaliteits-
beleid, innovatie en techniek, maar 
natuurlijk kwamen ook de gezellige 
netwerkbijeenkomsten en de 
befaamde ‘rondjes’ ter tafel. Die zul-
len we zeker niet vergeten! 

Het organiseren en plannen van al 
die activiteiten is vanwege de huidige 
situatie niet gemakkelijk. Zowel bin-
nen de NOA (afdelingen), de lidbe-
drijven als bij andere sectoren is het 
nu verschrikkelijk lastig om passende 
en verantwoorde oplossingen te vin-
den. Maar toch lukt het soms om met 
de juiste inzet iets goeds neer te zet-
ten. Kijk bijvoorbeeld naar de Vloe-
rendag die onze collega’s van de 
hoofdsector Vloeren & Terrazzo op 
8 oktober organiseren. 

We ervaren als sectorbestuur dat 
brainstorm-bijeenkomsten in klei-
nere groepen als positief worden 
ervaren. Met het bestuur willen we in 
de komende tijd graag bij afdelings-
bijeenkomsten aansluiten om zo sig-
nalen op te pikken over wat we voor 
onze leden kunnen en moeten bete-
kenen. Misschien dat hieruit zelfs wel 
regiobijeenkomsten ontstaan om zo 
meer verbinding te krijgen. En 
natuurlijk om plannen te maken voor 
volgend jaar. Want iedereen zal 
begrijpen dat in dit najaar waar-
schijnlijk alles op een laag pitje door 
suddert. 

Maar blijf positief denken en houd het 
glas halfvol (behalve als je dorst hebt). 
We zijn er voor jullie, de leden, open 
en transparant! ‘Veenendaal’, onze 
kantoormedewerkers, de hoofd- en 
sectorbestuurders zijn beslist geen ‘ver 
van mijn bed show’. Zit je ergens mee, 
trek dan aan de bel en we kijken of we 
je ergens mee van dienst kunnen zijn 
in deze onstuimige en toch voor de 
meesten drukke tijd.

(EN ALS DAT NIET LUKT, DIEN JE HET EVEN 
OM TE SCHENKEN IN EEN KLEINER GLAS)
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EEN CORONA-PROOF 
VLOERENDAG 2020 

“Vloerenbedrijven hebben in de afgelopen maanden 
geen dag thuis gezeten”, zegt Van der Zande. “Iedereen 
is vol gas aan het werk. En dan zouden we onze 
Vloerendag moeten afblazen? Ik vind dat onzin. Juist 
de vloerenbranche is in staat om op een innovatieve 
manier met uitdagingen om te gaan. Dat is ons 
dagelijks werk. Nou, dan kunnen we ook echt wel 
een veilig evenement organiseren.” Waarmee Van 
der Zande maar wil zeggen dat hij geen moment 
getwijfeld heeft of de befaamde Vloerendag dit najaar 
wel kon doorgaan. “Zeg nou zelf: hoe moeilijk is het 
om 1,5 meter afstand te houden? Dat is echt niet zo 
ingewikkeld hoor. Er kan al weer zoveel, de terrassen 
bij mij in Den Bosch zitten alweer wekenlang vol. 
Natuurlijk, we houden ons aan de regels. En als het 
niet zou mogen of praktisch niet zou kunnen, hadden 
we het afgeblazen. Maar er is nu geen aanleiding om 
het niet te doen. Ik vind dat we het aan onze stand 
verplicht zijn om de rest van Nederland te laten 
zien dat we zoiets op een veilige manier kunnen 
organiseren. En dus wordt de Vloerendag 2020 

een veilige, leuke, creatieve, innovatieve en uiterst 
informatieve editie.” 

Het betekent ook dat er zaken anders zijn dan 
voorgaande jaren. Zo wordt iedereen geacht zich aan 
de anderhalve meter regel te houden en geen handen 
te schudden. “En we zorgen ervoor dat er mensen op 
de Vloerendag aanwezig zijn die de bezoekers daar op 
een vriendelijke manier aan herinneren. Mensen van 
de firma Grapperhaus, hahaha. Geintje natuurlijk,” 
zegt Van der Zande met zijn kenmerkende gevoel voor 
humor. Verder staan de standhouders met niet meer 
dan één persoon in de stands en is er een speciale, 
duidelijk aangegeven, looprichting door de hal. En 
tijdens de lezingen staan de stoelen op ruime afstand 
van elkaar. Van der Zande vindt het belangrijk dat de 
Vloerendag toch doorgaat. “Niet alleen om te laten 
zien waartoe we in staat zijn, maar ook omdat we 
onze leden al sinds de Nieuwjaarsreceptie in januari 
niet meer gezien hebben. Als je niet regelmatig iets 
organiseert, verlies je het contact met je leden. NOA 

In maart moesten we besluiten om de jaarlijkse Vloerendag uit 
te stellen naar het najaar. Gedurende de zomermaanden is er 
veelvuldig overlegd of en hoe we dit voor de sector zo belangrijke 
evenement op een veilige manier konden laten doorgaan. En 
we zijn eruit: op 8 oktober laat de vloerenbranche zien dat ze 
zich niet gemakkelijk uit het veld laat slaan. Voorzitter van het 
hoofdsectorbestuur Vloeren & Terrazzo Eric van der Zande legt uit 
wat u kunt verwachten. 
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Armand Landman / a.landman@noa.nl

is er natuurlijk voor de belangenbehartiging van 
onze leden, maar we zijn ook een sociale club. Als 
je leden en collega-ondernemers niet meer kunt 
ontmoeten, niet meer met elkaar kunt praten en 
lachen en niet meer van elkaar kunt leren, dan wordt 
het bestaansrecht wel erg dun. Ik verheug me er dus 
gigantisch op om iedereen weer te zien. En ik wil bij 
deze dan ook iedereen oproepen om zich massaal aan 
te melden en op 8 oktober naar Nijkerk te komen. Wij 
zorgen voor de veiligheid, maar de bezoekers maken 
het leuk!”

Van der Zande maakt van de gelegenheid gebruik om 
zijn licht te laten schijnen op de economische situatie 
in de sector. “Iedereen is nu nog lekker aan het werk, 
maar ik ben natuurlijk niet blind. De voortekenen 
zijn niet gunstig als we nu stil blijven zitten. Er komt 
iets aan waar we ons tegen zullen moeten wapenen. Ik 
hoop daarom echt - en roep ze bij deze op - dat vooral 
lagere overheden als gemeenten en provincies heel snel 
hun verantwoordelijkheid nemen. Want we hebben 

in Nederland een tekort aan huizen. En dat gaat niet 
om een paar woninkjes maar om honderdduizenden. 
Zorg er dus voor dat projecten niet stilvallen, dat er 
projecten naar voren worden gehaald, verleen meer 
en sneller vergunningen en verhoog de leges en de 
grondprijzen niet. We moeten echt vooruit nu!”
Gebeurt dat niet dan voorziet Van der Zande een 
neerwaartse spiraal. “En als we tijdens een nieuwe 
crisis weer de helft van onze vakkrachten gaan 
verliezen, zoals tijdens de laatste crisis, dan kan het 
licht uit. Dat overleven we niet als sector. Je kunt niet 
iedere tien jaar de helft van al je mensen verliezen. Dat 
gaat niet heel lang goed.” 

Stof genoeg dus om tijdens de Vloerendag op 
donderdag 8 oktober onder het genot van een hapje 
en een drankje over door te discussiëren. “Daar is de 
Vloerendag voor bedoeld.”   

Verplichte online registratie
Door de coronamaatregelen zijn we verplicht aan heel veel regels te voldoen. En die regels 
zijn er voor uw en onze gezondheid, dus houden we ons daar natuurlijk ook aan. Er komt 
daarom een eenrichtingsverkeersroute, zodat u langs alle exposanten wandelt en niets mist. 
Op die manier is het voor iedereen veilig de Vloerendag bij te wonen. De enigste verplichting 
is om vooraf online te registreren. Daarbij kan iedere bezoeker zelf zijn/haar gewenste 
aankomsttijd opgeven. En kunt u inschrijven voor de lezingen die u wilt bijwonen. Op die 
manier kan iedereen komen en kunnen we ook de 1,5 meter regel gemakkelijk naleven. Schrijf 
direct in via www.vloerendag.nl.

“Onze sector kán dit op een veilige 
en creatieve manier organiseren! 
Natuurlijk kunnen we dat!”

ERIC VAN DER ZANDE



GERT VAN DER MEULEN 
NIEUWE DIRECTEUR NOA
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Afgelopen maanden bleek voor Jaco Uittenbogaard dat 
alle werkzaamheden voor zowel de Aannemersfedera-
tie Nederland (AFNL) als voor NOA niet meer te com-
bineren vielen. Daarbij had het bestuur van AFNL de 
wens om weer fulltime een directeur te willen. Dat gaf 
het bestuur van NOA een nieuwe uitdaging: de vereni-
ging zit nog middenin een transitie en dat maakt het 
voor een nieuwkomer niet eenvoudig om op alle fron-
ten direct te kunnen schakelen. Daarom is intern beke-
ken wat de mogelijkheden zijn. 

Gert van der Meulen is al 19 jaar werkzaam bij NOA 
en heeft veel kennis over en contacten in de afbouw-

branche, bij aanpalende organisaties en ministeries. 
Het bestuur van NOA heeft er vertrouwen in dat Gert 
een goede invulling zal geven aan het directeurschap. 
“We leven - en ondernemen - op dit moment in een 
gekke wereld. Daarom is het extra belangrijk om onze 
leden optimaal te bedienen en daar wil ik me samen 
met alle NOA-collega’s vol voor inzetten”, geeft Van der 
Meulen zelf aan. Per 1 september heeft hij daarom de 
taken en verantwoordelijkheden als directeur van 
NOA aanvaard. 

Beleidssecretaris collectieve belangenbehartiging & individuele voorlichting 
Gert van der Meulen is per 1 september 2020 directeur geworden van NOA. Jaco 
Uittenbogaard, die sinds 1 februari 2019 het directeurschap combineerde met de 
directievoering voor AFNL, heeft zijn taken overgedragen aan Gert van der Meulen.

Nieuwe leden

Bouwonderneming Otten
Houtsnijdershorst 130
7328 VR  Apeldoorn
M 06 - 46 95 09 43

Capisciotti Stukadoorsbedrijf
Zwanebloembocht 100
1991 GA  Velserbroek 
M 06 - 48 26 34 45

Eektimmerman Stukadoorsbedrijf
Oude Twentseweg 8
7447 SB  Hellendoorn
T  0548 - 62 41 25

 
M.V.E. Stukadoor
Windvang 31
5126 VS  Gilze 
M 06 - 21 65 49 60

R. Joustra Bouw Support
Leimuiderdijk 284
2154 MR  Burgerveen 
M 06 - 15 00 11 20

Sierpleister en Stucbedrijf W. Raaijmakers
Tarantostraat 15
5632 RD  Eindhoven 
M 06 - 22 06 35 64



GERT VAN DER MEULEN 
NIEUWE DIRECTEUR NOA
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TWEETS
Wereldwijd worden er miljoenen tweets per dag 
verstuurd! Ook over de Afbouw wordt volop getwit-
terd. Wij maakten een selectie uit berichten die de 
afgelopen maand(en) zijn ge(re)tweet.
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Stucadoors- en Bouwbedrijf Stucwerk & Bouw
Breedspoor 54
2908 AA  Capelle aan den IJssel 
T 010 - 822 32 88

Stukadoorsbedrijf Joep Nas
Nertspad 9
1338 BH  Almere 
M 06 - 51 35 13 99

Stukadoorsbedrijf Noy van Rooij B.V.
Sambastraat 7
5802 NL  Venray 
M 06 - 28 14 44 42

Zeeman Afbouw B.V.
Schuineslootweg 48
7777 RB  Schuinesloot
M 06 - 15 20 65 59
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Armand Landman / a.landman@noa.nl

als daaruit zo duidelijk blijkt dat de vloer 
wel goed was. Ik denk dat dit komt omdat 
de deskundige wel getracht heeft om de 
vloer voor de opdrachtgever af te keuren. 
Alleen konden die argumenten (te weinig 
oppervlakte structuur, onregelmatig of 
de valpartijen) allemaal worden weerlegd 
door de eigen meetresultaten. Die stonden 
in een kleine tabel in het rapport verstopt, 
zodat die misschien in eerste instantie 
aan de aandacht van de opdrachtgever 
ontsnapt zijn. De opdrachtgever laat het er 
niet bij zitten en is in hoger beroep gegaan. 
Wie weet kan ik u dus over ongeveer een 
jaar weer een smeuïg vervolg geven op dit 
verhaal…

Ingeborg van Leusden
Van Gorcom advocaten
T 0318-500001
E  leusden@vangorcomadvocaten.nl
W www.vangorcomadvocaten.nl

EEN GEWAARSCHUWD MENS

Als een magazine in het teken van de Vloerendag staat, dan hoort daar een smeuïg 
vloerenverhaal bij. Zo dacht ik, toen ik begon aan deze bijdrage. En dat smeuïge 
vloerenverhaal heb ik voor u… 

EEN SMEUÏGE VLOERENZAAK   

Het gaat over een renovatievloer in een 
zwembad. De opdrachtgever laat de 
hele aanneemsom onbetaald, omdat 
de vloer volgens hem te glad zou zijn. 
De opdrachtgever stelt dat er veel 
valpartijen in het zwembad zijn en claimt 
daardoor schade te hebben. Ook meent 
de opdrachtgever dat de hele vloer zou 
moeten worden vervangen en hij wil die 
kosten vergoed hebben.

Vloer te glad?
Als bewijs legt de opdrachtgever een 
rapport van een deskundige aan de 
rechtbank voor, maar uit dat rapport blijkt 
juist dat de vloer helemaal niet te glad 
is. Uit de metingen van de deskundige 
blijkt dat de vloer ruimschoots voldoet 
aan de NEN-norm, die speciaal voor 
zwembadvloeren geldt. Ook de textuur 
van de vloer zou niet voldoen. Maar, er 
was ook op plekken gemeten waar de vloer 
“glad” zou zijn en ook daar voldeed de 
vloer aan de norm. Leuk detail is trouwens 
dat de opdrachtgever op ca. 300 plekken 
antislipstickers heeft geplakt, omdat de 

vloer daar niet goed zou zijn. Toen de 
rechter ons daar naar vroeg, hebben wij 
maar geantwoord dat het plakken van 
stickers niets zegt over de onderliggende 
vloer en wij ook op heel veel plekken 
stickers kunnen plakken. U zult begrijpen 
dat dit een hele interessante zitting is 
geworden.

Rapport van de deskundige
Want op de zitting hebben wij steeds 
weer verwezen naar het rapport van 
de deskundige en aangegeven dat hun 
eigen deskundige, die de metingen heeft 
verricht, vastgesteld heeft dat de vloer 
- ruimschoots - binnen de classificatie 
‘voldoende stroef ’ viel. De rechter was 
het met ons eens. De vloer was voldoende 
stroef en geschikt voor het gebruik. Dat er 
ongelukken zouden zijn gebeurd door de 
te gladde vloer heeft de opdrachtgever niet 
aangetoond, oordeelde de rechter. 

Hoger beroep
U zult zich misschien afvragen waarom de 
opdrachtgever dit rapport heeft ingebracht 
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Inschrijven?
Uw bezoek aan de Vloerendag regelt u 
via een verplichte registratie. Dit doet u 
simpel en snel op www.vloerendag.nl. 
Op 8 oktober meldt u zich bij de entree 
en een hostess helpt u verder.

Exposanten
Om de Vloerendag geheel corona-
proof te organiseren, maken we een 
eenrichtingsroute langs alle stands. Voor 
iedere bezoeker reuze handig, want op 
die manier kunt u geen enkele exposant 
missen. De route slingert ook tussen het 
groot materieel door. Normaliter hebben 
we daarvoor een buitenterrein, maar in 
de immense Loods van Hart van Holland 
kunnen we er een ‘inpandig buitenterrein’ 
van maken. De looproute eindigt op het 
eveneens inpandige terras. Daar kunt u 
uitgebreid netwerken. 

Corona-proof
Het gaat er natuurlijk om dat iedereen 
deze dag veilig kan bezoeken. Daarom 
wordt het wel een beetje anders dan 
anders. Iedere stand wordt maar door 
één persoon bemand, natuurlijk wordt 
overal de anderhalve meter afstand regel 
nageleefd en worden er extra hygiëne 
maatregelen genomen. Bij aankomst 
doet iedereen een gezondheidscheck, 
alvorens de beursvloer te kunnen 
betreden. En bovenal geldt: blijf thuis bij 
gezondheidsklachten, of als iemand in je 
sociale omgeving klachten heeft!

donderdag 8 oktober 2020
10.00 - 19.00 uur

  

10.00 uur Opening Vloerendag
11.00 uur Lezing: Betonverharding op bestelling
11.00 uur Lezing: Betonvloer… meer dan alleen maar 
 grondstoffen
11.35 uur  Lezing: Bouwbesluit voorkomt niet altijd klachten 
 over contactgeluid
11.35 uur Lezing: Hoe ontstaan scheuren… en wie is daar dan 
 verantwoordelijk voor?
12.10 uur Lezing: Alternatieven voor kunststofdeeltjes in 
 cementdekvloeren
12.10 uur Lezing: Beheersen / opvangen van scheurvorming in 
 Design gietvloer systemen
12.45 uur Lezing: Veilig storten bij tocht, wind of hitte
12.45 uur Lezing: Betonvloer… meer dan alleen maar 
 grondstoffen
13.20 uur Lezing: Wat kan het Vloerenbedrijf besparen door 
 de gratis PAGO
13.20 uur Lezing: Twee energieke dames lezen u de les!
13.55 uur Lezing: Bouwbesluit voorkomt niet altijd klachten 
 over contactgeluid
13.55 uur Lezing: Hoe ontstaan scheuren… en wie is daar dan 
 verantwoordelijk voor?
14.30 uur Lezing: Kunt u het zich veroorloven geen lid van 
 NOA te zijn?
14.30 uur Lezing: IR verwarming in de vloer. Kansen voor 
 vloerenbedrijven
15.05 uur Lezing: Betonverharding op bestelling
15.05 uur Lezing: Veilig storten bij tocht, wind of hitte
15.40 uur Lezing: Beheersen / opvangen van scheurvorming 
 in Design gietvloer systemen
15.40 uur Lezing: Wat kan het Vloerenbedrijf besparen door 
 de gratis PAGO
16.15 uur Lezing: Alternatieven voor kunststofdeeltjes in 
 cementdekvloeren
16.15 uur Lezing: Twee energieke dames lezen u de les!
16.50 uur Lezing: IR verwarming in de vloer. Kansen voor 
 vloerenbedrijven
16.50 uur Lezing: Kunt u het zich veroorloven geen lid van 
 NOA te zijn?
19.00 uur Afsluiting Vloerendag

Tijdens uw bezoek aan de Vloerendag in Hart van Holland te Nijkerk brengen NOA, 
exposanten en deskundige sprekers u volledig op de hoogte van de meest recente ont-
wikkelingen en trends. Er is natuurlijk ook volop ruimte om met vakgenoten in gesprek 
te gaan. U mag deze dag echt niet missen. Wij zetten het programma op een rijtje:

PROGRAMMA
VLOERENDAG
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11:00 & 15:05 uur
Ir. Gerard H.P Hol | Vitruvius Building Solutions 
- ‘Betonverharding op bestelling’
Eigenschappen van beton kunnen zodanig beïnvloed 
worden dat op het moment van storten afspraken 
gemaakt kunnen worden wanneer de coating kan wor-
den aangebracht. Er zijn met de opdrachtgever harde 
afspraken te maken over het moment van opleveren. 

14:30 & 16:50 uur 

René Mijling | Mijtech kunststofvloeradvies 
- ‘IR verwarming in de vloer. Kansen voor vloerenbedrijven’
Mooie kansen voor vloerenbedrijven in de tijd van energietransitie. 
Overdag levert de zon elektriciteit aan een thermische accu. Deze maakt 
deel uit van de infrarood (IR) vloerverwarming die weer deel uitmaakt 
van het kunststof gietvloersysteem. 

12:10 & 16:15 uur
Herwie Cornelissen | Bouwservice Ravenstein
 -‘Alternatieven voor kunststofdeeltjes in cementdekvloeren’
Basaltvezel wapening als alternatief voor kunststofvezels: Sterker en 
minder milieubelastend!

LEZINGEN 

11:00 & 12:45 uur
Jurjen Talsma | Kwaliteitsdienst 
Beton 
- Betonvloer... meer dan alleen 
maar grondstoffen
Een in samenwerking van het Beton-
huis en NOA op te stellen stortplan 
is de basis voor de monolietvloer die 
de opdrachtgever voor ogen heeft.

13:20 & 15:40
Margot Caspers | Volandis 
- ‘Wat kan het Vloeren-
bedrijf besparen door de 
gratis PAGO?’
De PAGO kan kostbare uitval 
van werknemers voorkomen. 
Margot Caspers vertelt hoe!

Met behulp van het inschrijfformulier 
op www.vloerendag.nl kunnen we 
gezamenlijk voldoen aan het corona 
protocol om goed te registreren wie 
wanneer waar is. Het is daarom verplicht 
om via de website in te schrijven als je 
de Vloerendag wilt bezoeken. Dat klinkt 
misschien streng, maar het is voor ieders 
veiligheid en gezondheid noodzakelijk. In 
principe wijst de inschrijving voor zich: je 
selecteert een tijdslot waarop je 8 oktober 
bij Hart van Holland wilt inchecken en 
vinkt in het programma overzicht aan 
welke lezing(en) je graag wilt bijwonen. 
Daarmee is jouw inschrijving voor de 
Vloerendag helemaal compleet. Natuurlijk 
ontvang je per mail een bevestiging van 
jouw inschrijving.

REGISTREER 
ONLINE
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Armand Landman /a.landman@noa.nl

Naast een goed gevulde beursvloer in Hart van Holland biedt de 
Vloerendag een uitgebreid kennisprogramma met tal van lezingen 
waarin de toekomst van de vloerenbranche centraal staat. Op deze 
pagina alvast een voorproefje van die lezingen.

HET VLOERENDAG 
KENNISPROGRAMMA

LEZINGEN 

11:35 & 13:55 uur
Jamie de Boer | Imbema Holland
 - ‘Bouwbesluit voorkomt niet altijd klachten over contactgeluid’
Ook als voldaan wordt aan de Bouwbesluiteisen over contactgeluid 
blijkt dat bewoners/gebruikers er dan nog steeds hinder van ervaren. 
Jamie de Boer van Imbema Holland geeft aan hoe dit op een eenvoudige 
manier voorkomen kan worden.  

12:10 & 15:40 uur 
René Mijling | Mijtech kunststofvloeradvies
 - ‘Beheersen / opvangen van scheurvorming in 
Design gietvloer systemen’
René Mijling, werkzaam bij een adviesbureau dat zich in 
kunststofvloeren heeft gespecialiseerd, geeft diverse 
technische oplossingen om scheurvorming en 
adervorming te voorkomen.

12:45 & 15:05 uur
Steven Brouwers | NGCM
 - ‘Veilig storten bij tocht, wind of hitte’
Hoe kunt u er voor zorgen dat u bij uitdagende 
weersomstandigheden risicoloos kunt storten? 

13:20 & 16:15 uur
Marcia Donkers | De Vloerenmakers & Liza Wouters | 
Wouters Totaal Afbouw 
- ‘Twee energieke dames lezen u de les!’
Twee jonge ondernemende afbouwvrouwen volgden de NOA-
ondernemersopleiding. Ze vertellen u wat zij leerden over de 
belangrijkste aandachtsgebieden van het afbouwvak. 

11:35 & 13:55 uur
Corné van der Steen | TechnoConsult 
- ‘Hoe ontstaan scheuren.... en wie is daar dan ver-
antwoordelijk voor?’
Als scheuren ontstaan, komt bijna altijd de vraag wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Tips om tevreden klanten 
en goede naam en faam te behouden, en rechtszaken te 
voorkomen, komen aan bod.

14:30 & 16:50 uur
Rob van Boxtel | NOA 
- Kunt u het zich veroorloven geen lid van NOA te zijn?
NOA neemt werk uit handen. NOA denkt mee, kent wetten 
en regels, levert kennis en slimme tools en brengt u in contact 
met de juiste mensen. 
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Admicom 51

Stichting Afbouwkeur 46

Anhydritec BV  27

ATC PDFadvies 31

Bostik B.V. 41

Bouwaktua 20   

Bremat Holland BV 72 

Carel Lurvink BV 30

Chemsta 1 Group Solution                       29  &  Buiten

COBA Afbouwproducten B.V.                  57  &  Buiten

Convez Benelux B.V.   54

Ecocem Benelux B.V.   5    

Forbo Eurocol Nederland BV  44

Gilde Software b.v. 45

Imbema Holland  56

IN2-Concrete BVBA 43

Kip Tapes 26

LC Trading 28

Mapei Nederland BV 10

Mix Master International 71 

Nieuwenhuis.nl  6

NOA 52

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw 42

NOA Verzekeringsdienst / WUTHRICH 8

Omnicol B.V. 25  &  74 

Overmat Industries BV 1 & 2  

Pure-Beton ByBjorn 24

Bouwservice Ravenstein 53  &  75

Reppel Bouwspecialiteiten BV 7

Savantis 42

Schoonewil Spuittechniek 61 

Stelcon 9

Tri-al 3 

Weber Beamix BV 55  &  62

Woodstock 4  

EXPOSANTENOVERZICHT
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Toekomstige collega’s in de 
vloerensector

CaluPaint nylon wisselrol

VLOERENDAG 2020
NOVITEITEN 

Zo'n 35 exposanten heten u op 8 oktober aanstaande van harte welkom op de uitgestelde 
NOA Vloerendag 2020. We verzamelden alvast een selectie van de leukste, mooiste, 
meest bijzondere, nuttigste en opvallendste innovaties en noviteiten die op 8 oktober in 
Veenendaal te zien zijn. 

In de afgelopen periode werden Savantis en 
NOA Opleidingsbedrijf Afbouw vaker bena-
derd door bedrijven die op zoek zijn naar 
nieuwe instroom van personeel en naar oplei-
dingsmogelijkheden. Graag willen de oplei-
dingsinstanties tijdens de Vloerendag met 
vloerenbedrijven spreken over hun wensen en 
mogelijkheden wat betreft het opleiden van 
nieuwe medewerkers. Op welke manier kun-
nen bedrijven een bijdrage leveren? Zijn vloe-
renbedrijven bereid om leer-/werkplaatsen ter 
beschikking te stellen aan nieuwe leerlingen? 
Over deze vragen gaan zij graag in gesprek om 
een goed beeld te krijgen van de behoeften in 

de sector. Vervolgens willen ze bekijken hoe 
schoolverlaters en werkzoekenden kunnen 
worden geïnteresseerd voor een opleiding en 
baan in de vloerensector. Tevens willen ze kij-
ken of er een of meerdere opleidingen en/of 
cursussen kunnen worden georganiseerd. 
Savantis en NOA Opleidingsbedrijf Afbouw 
hopen dat u op 8 oktober even komt praten bij 
hun stand om uw kijk op dit onderwerp te 
delen. U wilt toch immers ook genoeg en goed 
geschoold personeel, zowel nu als in de toe-
komst? 
Savantis en NOA Opleidingsbedrijf Afbouw: 
standnummer 42.

Vloeren, boten, zwembaden en speelattracties. 
Totaal verschillende producten die één aspect 
gemeen hebben: ze moeten strak in de lak zit-
ten. Binnen de kunststofverwerkende industrie 
is de afwerking van het eindproduct belangrijk. 
Pluisjes of andere onvolkomenheden moeten 
zo veel mogelijk voorkomen worden. Dat 
vraagt om rollers van topkwaliteit. Een goede 
roller geeft een mooi eindresultaat. De vacht 
van de CaluPaint nylon wisselrol is gebrand op 
de kern, zodat deze bestand is tegen tweecom-
ponenten producten en lost daardoor absoluut 
niet op. Deze rollers worden veel gebruikt voor 
het aanbrengen van epoxy, polyester lak en 

coating. Tijdens het productieproces worden 
de rollers maar liefst vier keer behandeld zodat 
ze geen losse haren vanuit de productie bevat-
ten. De schuine zijkanten zorgen ervoor dat er 
geen rolbanen zichtbaar zijn. De CaluPaint 
nylon wisselrol is verkrijgbaar van 7 centimeter 
tot en met 1 meter breed en in verschillende 
poolhoogtes. Een aantal van deze rollers biedt 
Carel Lurvink ook individueel verpakt in folie, 
koker of blisterverpakking aan om te voorko-
men dat ze beschadigen en vies worden. Kom 
de rollers bekijken en proberen op de stand.
Carel Lurvink, standnummer 30.



Pure-Beton ByBjorn

De pomptruck 2.0 van 
Weber Beamix

Weber Beamix heeft sinds dit jaar een nieuwe 
pomptruck: een innovatie op vloerengebied. 
Deze nieuwe pomptruck zal naast de huidige, 
bestaande pomptruck de vloerenmarkt gaan 
bedienen. Dankzij deze nieuwe pomptruck 
kunnen gietvloeren nog sneller, in dikkere 
lagen én op hogere verdiepingen worden aan-
gebracht. Cementgebonden (dikkere) gietvloe-
ren kunnen hierdoor nog eenvoudiger worden 
aangelegd. Weber Beamix ondersteunt al sinds 
2008 klanten bij uiteenlopende uitdagingen op 
vloergebied met haar eerste pomptruck. “Na 
twaalf succesvolle jaren werd het tijd voor uit-
breiding van ons equipment”, aldus Weber Bea-
mix. De nieuwe, geconfigureerde pomptruck 
heeft een nog grotere meng- en pompcapaciteit 
dan de reeds bestaande pomptruck. ‘Voor-

sprong door oorsprong’ zoals dat bij Weber 
Beamix genoemd wordt en centraal staat. Met 
de nieuwe pomptruck creëert Weber Beamix 
de mogelijkheid om de pomptruck ook in te 
zetten bij de kleinere en middelgrote vloerpro-
jecten. Door zijn hoge pompcapaciteit 
(13/15m³ per uur) wordt deze pomptruck veel 
gebruikt voor het aanbrengen van gietdekvloe-
ren zoals de Weber Vloeibare Zandcement. 
Maar alle top vloerproducten van Weber kun-
nen ook in combinatie met de pomptrucks 
worden ingezet. Bij de nieuwe pomptruck zal 
de focus op de cementgebonden gietdekvloe-
ren liggen en bij de bestaande pomptruck op 
de egalisaties.
Weber Beamix: standnummer 55 & 62.

Betonlook vloeren zijn helemaal van deze tijd 
en zijn niet meer weg te denken uit het interi-
eur van nu. PureBeton is een kant- en- klare 
pasta die is aangemaakt met kunstharsen, met 
als vulmiddel monoliet korrels. PureBeton 
wordt naadloos aangebracht waardoor de 
vloeren een lange levensduur hebben. Een 
unieke eigenschap van PureBeton is dat het 
product waterdicht is en daardoor ook 
geschikt is voor de natte ruimtes. De voorde-
len van een ByBjorn Betonlook vloer zijn de 
volgende: PureBeton is al binnen twee dagen 
te realiseren; het is een kunstharsgebonden 

product en daardoor vlekbestendig; naast de 
eigen kleurlijn ook in alle RAL en NCS kleuren 
te verkrijgen; het is geschikt voor natte ruimtes; 
het is eenvoudig aan te brengen, maar de 
ondergrond van de PureBeton vloeren moet 
dan wel vlak en hard zijn; bij een beschadiging 
aan de vloer of de wand is dit eenvoudig te her-
stellen. Doordat PureBeton wordt gekleurd 
door middel van een kleurmachine, krijg je voor 
99,9% dezelfde kleur waardoor er na een even-
tuele reparatie nagenoeg niets meer te zien is. 
PureBeton ByBjorn: standnummer 24.

➥
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Snel…Sneller...Snelst…!

Dé cementgebonden gietdekvloer

191803-17941_ecocem 1-2.indd   1 10-09-19   14:19

Eco2floor 

Trilling isolatie voor zwaar 
belastbare vloeren

Imbema introduceert een nieuw type vloerisola-
tie op de Nederlandse markt: serie Point. Zeer 
geschikt voor het wegnemen van trillingen in 
technische ruimtes, onder machines of indus-
trievloeren. Door het toepassen van deze isolatie 
in de vloer ervaart de gebruiker minder overlast 
van geluid en trillingen in het pand en blijft de 
vloer in betere conditie, omdat hij niet gaat 
scheuren (door de trillingen). Point wordt 
gemaakt van hoogwaardig rubber, gevormd in 
platen met aan de onderzijde een noppenstruc-
tuur. Door minder contactpunten op de onder-
vloer wordt de druk verdeeld en neemt het 
trillingen weg. De platen bestaan voor 95% uit 

gerecyclede grondstoffen. Dit materiaal levert 
onder een druk van 5.000 kg/m² nog steeds uit-
stekende prestaties en is daardoor ook geschikt 
voor industriële toepassingen. De bovenzijde 
van de platen zijn voorzien van een non-woven 
textiel en is geschikt voor ieder type dekvloer. 
Imbema levert voor ieder project een Akoestisch 
Prestatie Rapport. Voorafgaand aan projecten 
wordt hierin berekend welke akoestische waarde 
de vloer gaat behalen. Met hun unieke project-
begeleiding voor de partijen in de keten zorgt 
Imbema ervoor dat de prestaties in het rapport 
ook behaald kunnen worden.
Imbema Holland: standnummer 56.

Ecocem is al jaren koploper in de productie 
van duurzame oplossingen in de betonindus-
trie, waarbij CO2-reductie en gunstige MKI-
waardes centraal staan. Eco

2
floor is het nieuwe 

innovatieve product dat recentelijk op de 
markt is gebracht. Met eco

2
floor, gebaseerd op 

het gebruik van gemalen, gegranuleerde hoog-
ovenslak, combineert Ecocem de voordelen 
van de bestaande vloertechnologieën, zonder 
de nadelige eigenschappen. En met een enorme 
CO-reductie ten opzichte van een traditionele 
zandcementdekvloer als resultaat. Het is een 
toekomstgerichte gietdekvloer, het concept 
sluit perfect aan op de tendens naar circulair 
bouwen. Aan het einde van de levensduur kan 
een gebouw gesloopt worden, waarbij de 

eco
2
floor vloer simpelweg samen met het 

betonpuin gerecycled kan worden. Steeds meer 
aannemers zien de voordelen in van de duur-
zame gietdekvloer. Ecocem: “Eco

2
floor geeft 

veel minder overlast op de bouw en heeft een 
zeer lage krimp. Vloerenbedrijven kunnen tot 
wel 1.000 m2(!) per dag verwerken. Door het 
korte drogingsproces kan de afbouw veel snel-
ler starten dan in vergelijking met bijvoorbeeld 
een anhydrietvloer. Een ander groot voordeel 
ligt in het gebruik van eco

2
floor in de zoge-

naamde natte ruimtes zoals toilet en badkamer. 
De gehele oppervlakte dus eenvoudig en tijd-
besparend doorgieten met één product.” 
Ecocem Benelux: standnummer 5.

We moeten steeds sneller schakelen. Het is 
altijd weer vaste prik in een bouwproces; de 
stoffeerders, stukadoors, schilders, elektriciens 
of plafonneurs willen aan het werk, maar de 
cementdekvloer is nog niet droog. Dit levert 
aan beide zijden wel eens wat frustratie op. 
Chemsta droogtijdversnellers heeft de oplos-
sing. Bij gebruik van de Chemsta SPEED in uw 
zandcementdekvloer is deze met 5 dagen 
droog. Daarnaast is grote winst te behalen met 
het speciale versnelde opstookprotocol voor de 
vloerverwarming. Tijdens het drogen van de 
cementdekvloer is er een aangepast protocol, 
afgestemd op de gewenste droogtijd. Hierdoor 
kan de cementdekvloer daadwerkelijk worden 

bekleed nadat de droogtijd is verstreken, dus 
hoeft niet achteraf nog het standaard opstook-
protocol te worden afgewerkt. De Chemsta 
droogtijdversnellers zijn vrij van V.O.S. dus 
geen toxische stoffen, waardoor de producten 
niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Er 
wordt gewerkt aan een constante kwaliteitsver-
betering op gebied van techniek, milieu, Arbo 
en communicatie. Alle informatie over de pro-
ducten kunt u vinden op de website 
www.droogtijdversneller.nl. Het grootste voor-
deel is dat de Chemsta-producten gemakkelijk 
te verwerken zijn door de vloerenvakmannen. 
Chemsta, 1 Group Solution: standnummer 28 
& buiten.

➥



handjes vrij. Met name ten behoeve van 
uw Arbocontract, die veelal een opzegter-
mijn heeft van 3 maanden (bij een verval-
datum van 1 januari is dus actie voor 1 
oktober gewenst). Overleg over belangrijke 
aandachtspunten (bijvoorbeeld het soort 
abonnement en de situatie indien u lang-
lopende ziektedossiers heeft) met betrek-
king tot een mogelijke wijziging van 
arbodienst kunnen wij dan direct met u 
kortsluiten. Ook voor informatie en advies 
over andere zaken kunt u ons vrijblijvend 
benaderen. Het steunpakket en Bijzonder 
Beheer zijn bij ons namelijk niet gewijzigd!

Blijf gezond.      

Peter Schoonderwoerd
NOA Verzekeringsdienst
T  030-25 49 114
E  peter.schoonderwoerd@wuthrich.nl
W www.wuthrich.nl

  

De insteek van het antwoord op deze vraag 
zal verschillend zijn. Duidelijk is in elk 
geval wel dat minder bedrijven voor steun 
in aanmerking komen en de vergoedingen 
stap voor stap minder worden. Inmiddels 
is bekend dat het pakket per 1 oktober a.s. 
in werking treedt en tot volgend jaar 
zomer zal doorlopen.

Inzicht marktontwikkelingen
Wel of geen steun, iedereen zal alert moe-
ten zijn op de marktontwikkelingen. Ban-
ken verwachten een faillissementsgolf en 
doen er alles aan om de bezetting op de 
afdeling Bijzonder Beheer te bemensen. 
Ook kredietverzekeraars zien inmiddels 
aanzienlijk meer meldingen van betalings-
achterstanden en faillissementen binnen 
hun administratie. Dat er ook marktont-
wikkelingen zijn die van invloed zijn op 
verzekeringen, zal u de afgelopen jaren niet 
ontgaan zijn. Ook de NOA Verzekerings-
dienst tracht u hierin mee te nemen. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld sinds 1 september 
jl. nieuwe voorschriften van het Keurmerk 
CCV Voertuigbeveiliging en Opsporings-
systemen. Deze nieuwe voorschriften heb-

ben invloed op verzekeringsaanvragen/
verlengingen voor voertuigen (hieronder 
ook te verstaan motoren en werkmateri-
eel). Het is van belang dat bij elke aan-
vraag wordt bekeken welke eisen de 
verzekeraar stelt en of hieraan voldaan 
wordt. Het niet voldoen heeft gevolgen. Of 
geen dekking, of hogere eigen risico bedra-
gen. Inzicht in de markt welke verzekeraar 
het meest flexibel is op het gebied van 
acceptatie, is ook een taak die bij uw tus-
senpersoon hoort. 

Ziekteverzuimverzekeringen
De komende maanden zullen de bedrijven 
met personeel weer te maken krijgen met 
ontwikkelingen aangaande ziekteverzuim-
verzekeringen. Inmiddels bestaat er een 
goed beeld van de ervaring die wij en ver-
zekeraars hebben opgedaan met de nieuw 
per 1 januari 2020 geïntroduceerde MKB 
Ontzorgverzekering. Een combinatie van 
een uitgebreide verzekeringsdekking 
gekoppeld aan arbodienstverlening. Wenst 
u hierover meer informatie, neem dan tij-
dig contact op. Mocht u interesse hebben 
in een vrijblijvend voorstel, maak dan de 

NOA VERZEKERINGSDIENST

Ten tijde van het schrijven van dit artikel lees ik in een landelijk dagblad een 
artikel waarbij is aangegeven dat het door het kabinet ingevoerde voorstel 
Steunpakket 3.0 uitsluitend voor bedrijven geldt die echt klem zitten. Bent u 
hier blij mee?

STEUNPAKKET 3.0
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>> Vooraf   
 
 
Registreer altijd online voor het 
bijwonen van een bijeenkomst, 
zonder registratie is deelname 
niet mogelijk. 
 
Kies, indien van toepassing, een 
tijdslot voor jouw aankomsttijd. 
 
Neem kennis van de protocollen 
en richtlijnen ten tijde van 
registratie en bij wijziging 
hiervan. 
 
In geval van wijziging en/of 
aanvulling van protocollen en 
richtlijnen, informeren we de 
bezoeker, persoonlijk of via  
e-mail. 
 
Lees onze bevestiging en 
bijbehorende informatie goed 
door. 
 
Blijf thuis bij milde 
gezondheidsklachten. Blijf thuis 
als huisgenoten koorts hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
>> Tijdens de bijeenkomst 
 
 
Beperk, indien van toepassing, 
het bezoek tot het gekozen 
tijdslot. 
 
 
Neem de hygiënemaatregelen in 
acht. Desinfecteer bij het 
betreden en verlaten van de 
locatie/zaal telkens de handen. 
 
Hou de 1,5 meter afstand in acht 
en schud geen handen. 
 
 
Meld je na aankomst bij de 
registratiebalie/receptie, zonder 
registratie geen toegang. 
 
Volg op de locatie de 
gecommuniceerde richtlijnen. 
 
Volg te allen tijde de instructies 
van de locatie, zij zien toe op 
naleving van de protocollen en 
richtlijnen. 

 
                      

  Richtlijnen voor het veilig 
bezoeken van bijeenkomsten 
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“De Vloerendag is inmiddels een fenomeen geworden 
in de vloeren- en terrazzobranche”, vertelt Rob. De 
eerste jaren moest het idee van een kleine, compacte 
beurs echt wel groeien, tot iedereen merkte hoe goed 
de sfeer er was. Elkaar ontmoeten, bijpraten, samen 
een biertje drinken; dat wordt net zo gewaardeerd als 
alle noviteiten en de informatieve gesprekken met 
exposanten. En het lezingenprogramma natuurlijk, dat 
ik stug blijf organiseren ook al zit niet altijd elke zaal 
tot de nok toe gevuld.”

“Dat is nu een voordeel, want we moeten de dag 
zodanig organiseren, dat iedereen goed de anderhalve 
meter afstand regel kan naleven. Dat is gelukt. 
Weliswaar moeten we er voor verkassen, want het 
was altijd een goede traditie om de Vloerendag in het 
NOA-pand te organiseren. Maar het is nu echt beter 
om het bij Hart van Holland in Nijkerk te doen. Dat is 
een ruim opgezette locatie, met professionele mensen 
die kunnen zorgen voor ieders veiligheid. In het NOA-
huis, waar normaliter de NOA-medewerkers zorgen 
voor koffie, broodjes en een biertje tappen aan de bar, 
is dat dit jaar gewoonweg niet verstandig.”

“Maar het betekent ook dat ik voor deze Vloerendag 
meer uit handen moet geven en daar ben ik niet zo 
goed in”, lacht Rob. “Ik hou heel graag zelf de touwtjes 
in handen, want dan kan ik lekker tot op het laatste 
moment proberen het nog beter te maken. Met de 
protocollen die gevolgd moeten worden, kan dat nu 
echt niet. Daarom vind ik het best spannend. Ik kan 
er echt van wakker liggen of er net zoveel mensen 

komen als afgelopen jaren. En of iedereen het wel net 
zo gezellig zal vinden? Want uiteindelijk doen we het 
daar wel voor: na maanden voorbereiding willen we 
leden, toeleveranciers en andere professionals uit de 
vloerenbranche een fantastische dag bezorgen. Dat 
hebben we 14 keer gedaan en wil ik ook de vijftiende 
editie waarmaken. Ook als de Vloerendag in ‘de 
nieuwe afstandsmaatschappij’ ruw en ongepolijst moet 
worden georganiseerd. Ik hoop op een topdag!” 
 

De vijftiende editie van de Vloerendag wordt een hele bijzondere. Rob van Boxtel heeft 
bijna alle Vloerendagen geregeld die door de jaren heen zijn georganiseerd, maar voelt 
voor deze dag toch wel wat extra spanning. “Aan de ene kant heb ik er weer ontzettend 
zin in, maar aan de andere kant voel ik ook - hoe zal ik het noemen - coronadruk.” 
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  Richtlijnen voor het veilig 
bezoeken van bijeenkomsten 

Veiligheid voor alles

De zorgen van de organisatie zijn natuurlijk 
niet ongegrond. Er worden nog niet veel grote 
evenementen georganiseerd, waar tegelijkertijd 
zoveel mensen rondlopen. Alleen als iedere 
bezoeker prettig meewerkt aan de nieuwe regels 
kunnen we de veiligheid garanderen. Dat geldt 
voor de Vloerendag in het bijzonder, maar ook 
voor andere bijeenkomsten die we komende tijd 
zullen organiseren. Daarom hebben we richtlijnen 
gemaakt, zodat iedereen simpel kan checken hoe 
onze NOA-bijeenkomsten veilig bezocht kunnen 
worden.

ORGANISATOR ROB VAN BOXTEL 
OVER DE 15E EDITIE VAN DE VLOERENDAG
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Het derde steunpakket en de aanpassingen op de huidige 
maatregelen zijn gericht op de toekomst en op nieuw 
werk. Naast de in dit artikel genoemde maatregelen voor 
ondernemers bevat het pakket een aanvullend sociaal 
pakket, waarin de nadruk ligt op de overstap van het hui-
dige werk naar nieuw toekomstbestendig werk. 

Verlenging NOW
De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van 
Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd met negen 
maanden, tot en met juni 2021. Elke drie maanden zal de 
maatregel aangepast worden. Per tijdvak zullen we hier-
onder de voorwaarden en subsidie vermelden. Onderne-
mers kunnen de NOW 3.0 vanaf half november 
aanvragen en deze geldt dan met terugwerkende kracht 
vanaf 1 oktober. De precieze voorwaarden worden op dit 
moment uitgewerkt. Om gebruik te kunnen maken van 
NOW 3.0 maakt het niet uit of eerder al aanspraak is 
gemaakt op NOW 1.0 of 2.0. Voor elk tijdvak kunt u kie-
zen of u een aanvraag doet. Net als bij NOW 1.0 en 2.0 
krijgt de ondernemer 80% van het subsidiebedrag met-
een uitgekeerd en de overige 20% bij de vaststelling ach-
teraf. Belangrijk om te weten is dat de vaststelling van de 
NOW 3.0 pas na afloop van de drie tijdvakken volgt, dus 
in de zomer van 2021.  

Tijdvak 1: 1 oktober t/m 31 december 2020
In het eerste tijdvak is subsidie mogelijk voor 80% van de 
loonsom, bij een omzetverlies van 100%. In NOW 1.0 en 
NOW 2.0 was dit maximaal 90% van de loonsom. Bij een 
lager omzetverlies is de subsidie 80% van het betreffende 
omzetverlies. Voorbeeld: als u 50% omzetverlies heeft, 
dan is de subsidie in dit eerste tijdvak 40% van de loon-
som. Bij NOW 1.0 en NOW 2.0 was dit 45%.

De subsidie in NOW 3.0 is verlaagd, omdat de maximaal 
tien procent van de loonsom die men nu minder ont-
vangt, wordt ingezet voor (om)scholing van medewer-
kers. Er wordt nog bekend gemaakt hoe hier precies 
invulling aan wordt gegeven. Ook nieuw bij de NOW 3.0 
is het vrijstellingspercentage. Dit houdt in dat u in het 
eerste tijdvak 10% in loonsom kunt dalen zonder gevol-
gen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld door natuurlijk verloop van personeel, door 
ontslag of door werknemers een (tijdelijke) daling in 
loon te vragen (een zogenoemd vrijwillig loonoffer). De 
boete die bij NOW 1.0 en NOW 2.0 gold voor bedrijfs-
economisch ontslag, vervalt in NOW 3.0.

Tijdvak 2: 1 januari t/m 31 maart 2020
In het tweede tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 
70% van de loonsom (bij omzetverlies van 100%). Ook 
wordt de eis van minimale omzetdaling verhoogd van 
20% naar 30%. In het tweede tijdvak wordt het vrijstel-
lingspercentage (de mate waarin u in loonsom kunt 
dalen met behoud van de tegemoetkoming) 15%. 

Tijdvak 3: 1 april t/m 30 juni 2020
In het derde tijdvak wordt de subsidie verlaagd naar 60% 
van de loonsom (bij omzetverlies van 100%). In dit tijd-
vak wordt het maximale subsidiebedrag per werknemer 
verlaagd naar eenmaal dagloon (€ 4.769,-), dit was bij 
NOW 2.0 nog tweemaal dagloon. Het vrijstellingspercen-
tage (toegestane daling in loonsom met behoud van de 
tegemoetkoming) wordt in het derde tijdvak 20%. 

Verlenging Tozo
Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd 
en in fases aangepast. Vanaf 1 oktober 2020 komt er een 
vermogenstoets op beschikbare middelen. Dat houdt in 
dat als u meer dan € 46.250,- aan direct beschikbaar geld 
hebt (contant geld, spaarsaldo, aandelen, obligaties etc.) u 
niet meer voor deze regeling in aanmerking komt. Ver-
mogen in uw woning of bedrijfspand, machines, voorra-
den en pensioen tellen hiervoor niet mee. Vanaf 1 januari 
2021 komt er voor zelfstandigen ondersteuning vanuit de 
gemeente om weer aan de slag te gaan. Dit kan als zzp’er 
of in loondienst. De precieze invulling hiervan wordt nog 
bekend gemaakt, maar het zal gaan om ondersteuning bij 
coaching, voor advies en scholing. Vanaf 1 juli 2021 
wordt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 
weer van toepassing en dan vervalt de Tozo. 

Verlenging TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd 

De steunmaatregelen vanwege corona worden voor bedrijven ook na 
1 oktober 2020 voortgezet. Mede op nadrukkelijk verzoek van veel bran-
cheorganisaties, waaronder NOA, heeft het kabinet besloten tot een nieuwe 
ronde van steunmaatregelen. Helaas lijkt het einde van de coronacrisis nog 
niet in zicht. En ook moet er voor de zogenaamde laat-cyclische sectoren, 
waaronder de afbouw in dit geval ook behoort, nog financiële steun zijn als 
de negatieve gevolgen van corona worden ondervonden. 

  

STEUNMAATREGELEN CORONA OOK  NA 1 OKTOBER VOORTGEZET



en het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar 
€ 90.000,- per drie maanden. De eerste regeling van TVL 
was het een maximum van € 50.000,- voor vier maan-
den. In het komende kwartaal, 1 oktober 2020 tot en met 
31 december 2020, kunnen bedrijven met een omzetver-
lies van 30% of meer in aanmerking komen. Dit wordt 
voor de periode vanaf januari 2021 verhoogd naar 40% 
en vanaf 1 april 2021 verhoogd naar 45%. De andere 
voorwaarden van de TVL veranderen niet. Helaas geldt 
wel een dikke ‘maar’: deze regeling is alleen van toepas-
sing op specifieke sectoren (bijvoorbeeld Horeca). Hier-
voor geldt een lijst met SBI-codes, waarmee bedrijven bij 
de KvK staan ingeschreven. De afbouwsector valt hier 
niet onder en bedrijven kunnen hier dus geen gebruik 
van maken.

Kredietmaatregelen
De kredietregelingen uit de eerdere noodpakketten wor-
den verlengd. Het gaat om:
• De Klein Krediet Corona-garantieregeling tot en met 

31 december 2020;
• De coronamodule in de Borgstelling MKB tot en met 

31 maart 2021;
• De coronamodule in de Garantie Ondernemingsfi-

nanciering tot en met 31 december 2020;
• De Corona Overbruggingslening loopt af op 1 oktober 

2020.

Belastingmaatregelen
Een andere maatregel is dat u tot 1 oktober 2020 belas-
tinguitstel kunt aanvragen; het uitstel loopt tot uiterlijk 
31 december 2020. U krijgt vervolgens twee jaar de tijd 

(tot en met 31 december 2022) om de opgebouwde 
belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente blijft 
staan op 0,01 procent tot en met 31 december 2021. De 
belastingrente (die betaald moet worden als u te laat of 
niet betaalt, of onjuist aangifte doet) gaat wel weer naar 
4%, dus let er in dit geval op dat u wel tijdig aangifte 
doet. 

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Om de economie weer een boost te geven, zijn investerin-
gen nodig. Daarom worden overheidsinvesteringen naar 
voren gehaald (bijvoorbeeld voor woningbouw) en 
komen er maatregelen om investeringen van bedrijven te 
stimuleren. Deze worden op Prinsjesdag (dinsdag 15 sep-
tember 2020) gepresenteerd. De vermogenspositie van 
bedrijven wordt opgekrikt via een herkapitalisatiefonds 
en er wordt geïnvesteerd in startups en scale-ups, onder 
andere via extra kapitaal voor de ROM’s (Regionale Ont-
wikkelingsMaatschappijen). 

Dit derde steunpakket is echt noodzakelijk, omdat met 
name laat-cyclische sectoren pas later de gevolgen van de 
coronacrisis zullen voelen. Het zou niet juist zijn als 
bedrijven dan niet meer op steun van de overheid terug 
kunnen vallen. Of dit nieuwe pakket voldoende zal zijn, 
moet natuurlijk nog blijken. Het is ongewis hoe het virus 
zich zal gedragen en of er na 30 juni 2021 wederom een 
nieuw pakket aan maatregelen nodig zal zijn. Uiteraard 
volgt NOA de ontwikkelingen op de voet en houden wij 
u op de hoogte.

  

STEUNMAATREGELEN CORONA OOK  NA 1 OKTOBER VOORTGEZET

Gert van der Meulen / g.vandermeulen@noa.nl
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Anderhalf jaar na oplevering begon de vloer van een sportschool vervaarlijk te golven. 
Bovendien gingen dikke rubberen vloertegels - rondom de plek waar bodybuilders met 
zware gewichten in de weer zijn - ‘schotelen’. Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) werd 
gevraagd een kijkje te komen nemen en een oordeel over de vloer te vellen. Al snel was 
duidelijk dat de onderaannemer niet volgens de geldende richtlijnen had gewerkt. 

René Rieborn, senior technisch adviseur 
bij TBA en vloerenspecialist, trof in het tot 
sportschool omgebouwde kantoorpand 
inderdaad een flink golvende vloer aan. 
“Na aanleg van een verend opgelegde 
cementgebonden dekvloer heeft de sport-
school zelf door het pand verschillende 
vloerafwerkingen neergelegd: van zeil tot 
dikke rubberen tegels op plaatsen waar met 
zware gewichten wordt gewerkt. In deze 
vloerafwerkingen waren oneffenheden 
zichtbaar.” Rieborn ziet een vloer met een 
totaal oppervlak van 1400 vierkante meter 
die als volgt is opgebouwd: over de con-
structievloer is een isolatiepakket van 20 
millimeter dikte gelegd en daaroverheen is 
de cementgebonden dekvloer van 50 milli-
meter gestort. “Volgens de huurder ver-
toonde de dekvloer direct na oplevering al 
scheuren”, zegt Rieborn. “Die zijn toen her-

steld. Anderhalf jaar later begon op te val-
len dat er onder de vloerafwerking meer 
mis was.” Tijdens zijn inspectie in de sport-
school ziet Rieborn op meerdere plaatsen 
een golvend oppervlak in de vloerafwer-
king. “Bij het belopen was ook een geluid 
hoorbaar dat ik herkende als het geluid van 
vergruisde mortel. Alsof je over een grind-
pad loopt.” 

Gewichten
Op plekken in de sportschool waar veel 
met gewichten wordt gewerkt, liggen dikke 
rubberen tegels. De tegels zijn bedoeld als 
schokabsorptie voor de zware gewichten 
die de atleten soms met daverend geweld 
op de vloer laten stuiteren. Op zich geen 
vreemde plaats voor een beschadigde 
ondervloer. Rieborn ziet er een golvend 
oppervlak in de 3 á 4 centimeter dikke 

vloerafwerking en de tegels zijn er gaan 
‘schotelen’: de hoeken krullen op veel plek-
ken omhoog en schuiven soms over de 
naastgelegen tegels. Maar Rieborn treft de 
golvende oppervlakken ook aan op plaat-
sen waar niet met gewichten wordt 
getraind. Rieborn: “Bijvoorbeeld bij de 
koffiebalie.” De technisch adviseur besluit 
om de vloerafwerking op verschillende 
plekken te openen om te zien hoe de dek-
vloer erbij ligt. Bijna overal blijkt de dek-
vloer verbrokkeld. Inderdaad, meer een 
grindpad dan een strakke en egale vloer. 
Bij nadere beschouwing ziet Rieborn dat er 
in de mortel een vezel is toegepast. Maar 
die vezel heeft de schade niet kunnen voor-
komen. En wat Rieborn ook opvalt: in de 
gehele vloer, dik 1400 vierkante meter, ziet 
hij geen enkele dilatatie. En dat zet hem 
aan het denken. 

EEN TE DUNNE VLOER 
VOOR KRACHTPATSERS
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Buigtreksterkte
Want bij het aanleggen van een zwevende 
isolerende dekvloer - officieel een verend 
opgelegde dekvloer - is de NEN 2742 van 
toepassing. In deze norm zijn algemeen 
geldende ontwerpeisen omtrent onder 
andere buigtreksterkte en dikte voor een 
niet-hechtende dekvloer vermeld. Rieborn: 
“In de tabel die in de NEN-norm staat - en 
die we hebben overgenomen in de TBA-
publicatie ‘Isolerende dekvloeren; aan-
dachtspunten bij ontwerp en uitvoering’
 - staat precies hoe dik een vloer moet zijn 
met een bepaalde sterkte. Een cementge-
bonden dekvloer heeft, voor zover daaraan 
geen speciale kwaliteit verbeterende hulp-
stoffen aan zijn toegevoegd, een beperkte 
buigtreksterkte van hooguit 1,0 tot 1,5 N/
mm². Volgens de tabel zou in deze sport-
school dus een cementgebonden dekvloer 

met een minimale dikte van 95 millimeter 
toegepast moeten zijn. Maar hij was maar 
50 millimeter dik.” En de NEN-norm 
schrijft ook voor dat de maximale afmeting 
van een vloerveld in een verend opgelegde 
cementgebonden dekvloer 80 vierkante 
meter mag zijn. Dit om scheurvorming te 
voorkomen. Bij een groter oppervlak moe-
ten dilatatievoegen worden aangelegd. 
“Maar hier had de onderaannemer 1400 
vierkante meter vloer gestort, zonder ook 
maar één dilatatie. Dat is vragen om pro-
blemen.” 

Herstel
De conclusie van Rieborn is dan ook snel 
getrokken: de dekvloer is te dun en niet 
gedilateerd. Ook stelt hij dat lokaal herstel 
van de dekvloer weinig zinvol is, omdat het 
schadeproces zich zeer waarschijnlijk zal 

voortzetten op de ongerepareerde vloerde-
len. “Herstel van de cementgebonden dek-
vloer is eigenlijk alleen realiseerbaar door 
deze in z’n geheel te vervangen”, vertelt 
Rieborn. “Hierbij moet wel rekening wor-
den gehouden dat er een aanpassing nood-
zakelijk is van het peil: de cementgebonden 
dekvloer dient immers minimaal 95 milli-
meter dik te zijn.” Mocht het nu niet 
mogelijk zijn om het peil van de vloer aan 
te passen dan raadt Rieborn een superplas-
tificeerder aan met een minimale waarde 
van F4 (buigtreksterkte 4,0 N/mm²). “De 
speciesamenstelling zal in overleg met de 
leverancier van de superplastificeerder 
moeten worden samengesteld. Bovendien 
zullen er dilataties in de vloer moeten wor-
den opgenomen zoals beschreven in de 
norm.”

Armand Landman / a.landman@noa.nl

Op de website van TBA kunt 
u de publicatie ‘Isolerende 
dekvloeren - aandachtspunten 
bij ontwerp en uitvoering’ 
downloaden. Daarin staan alle 
waarden voor onder andere 
stijfheid, vlakheid, sterkte en 
belasting netjes opgesomd. 
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De directies van Weber Beamix en Strikolith zijn 
verheugd dat sinds 1 september jl. - met terugwer-
kende kracht naar 1 januari 2020 - de aandelen van 
Strikolith BV zijn overgenomen door Weber Beamix 
uit Eindhoven, onderdeel van de Saint-Gobain groep 
uit Frankrijk. Door de krachtenbundeling verstevigt 
Weber Beamix haar positie op de Benelux markt als 
producent en leverancier van bouwmaterialen voor de 
ruw- en afbouw.
Bas Huysmans, CEO Weber Benelux: “Door de 
complementariteit van Strikolith ontstaat een breed, 
diep en dus volledig assortiment van producten en 
oplossingen voor onze bestaande en potentiële klan-
ten in de bouw. Daarnaast krijgen we middels ons 
gezamenlijke gevelisolatie assortiment ongekende 
mogelijkheden om de uitdagingen die bij de energie 
transitie horen in te vullen.” 
Stefan van Strien, algemeen directeur en eigenaar 
van Strikolith: “Onderdeel worden van Saint-Gobain 
betekent geweldig nieuws voor Strikolith en haar me-
dewerkers. Weber Beamix past perfect bij ons, gezien 
de gelijksoortige waarden en bedrijfscultuur. Ook 
Weber Beamix is enorm toegewijd aan het leveren 
van topkwaliteit en hecht veel waarde aan een sterke 
relatie met de klant.” 

Saint-Gobain Weber 
Beamix en Strikolith 
bundelen krachten
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Opstap Personeelsdiensten en UWV hebben na 
meerdere succesvolle trajecten hun samenwer-
king officieel bekrachtigd: gezamenlijk helpen zij 
uitkeringsgerechtigden duurzaam aan een baan. In 
de doelgroep vallen mensen met een WW-uitkering 
van maximaal zes maanden. Deze mensen krij-
gen een praktisch gericht leertraject aangeboden 
om zo een nieuwe toekomst in de bouwsector te 
kunnen starten. De regionale adviseurs van UWV 
hebben een belangrijke rol om de juiste mensen te 
informeren en enthousiasmeren, waarna Opstap 
met de mensen en opleidingspartijen aan de slag 
gaat. De intensieve samenwerking kan, naast de 
diverse landelijke initiatieven, nieuwe instroom 
voor de bouwsector genereren en zij-instromers 
en mensen met een grotere afstand tot de arbeids-
markt nieuwe kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie: hoogenberk@opstapnaarwerk.nl.

Samenwerking 
Opstap en UWV

6 OKTOBER
Leer lastige gesprekken voeren 
met NOA Jong Management

8 OKTOBER
Vloerendag in Hart van 
Holland/De Loods

28 OKTOBER
OZP Café regio Zwolle

6 NOVEMBER
Hoofdsector Natuursteen 
- Najaarsbijeenkomst

AGENDA



Sterk
Staaltje 
Service

Tel. +31(0)162 51 47 50 strikolith.com

In iedere fase van een bouwproject 

staan wij je bij met raad, daad en 

producten waarop je kunt bouwen.



Om een ideale woon- en werkomgeving te 
creëren biedt Knauf oplossingen die voldoen 
aan de wensen en behoeften van gebruikers. 
Daarbij heeft Knauf voortdurend oog voor 
verduurzaming en de eisen van verwerkers. 
De veelzijdigheid van Knauf Brio droge 
dek vloeren is daar een goed voorbeeld van. 

De nauwkeurige pasvorm, de hoge stabiliteit en het 
handzame formaat van de lichtgewicht elementen 
zijn sterke eigenschappen van de Knauf Brio droge 
dekvloer. Een veelzijdige plaat, want nu de vraag naar 
vloer verwarming voor woningen, kantoren en renovatie 
snel toeneemt, is Knauf Brio met vloerverwarming een 
effi ciënte keuze.

Perfecte basis voor vloerverwarming
De 23 mm massieve gipsvezelplaten zijn bij uitstek 
geschikt voor de installatie van vloerverwarming. 
Het leidingwerk kan rechtstreeks worden ingefreesd 
in de gipsvezelplaten. De goede warmtegeleidende 
eigenschappen van de Brio dekvloer zorgen voor 
een comfortabele warmte-afgifte over het gehele 
vloer oppervlak. In de totaaloplossing biedt het systeem 
een stabiele basis voor vrijwel iedere vloerafwerking, 
inclusief behoud van brandwerende en geluids-
isolerende prestaties.

Stap voor stap naar het beste resultaat
Dankzij de duidelijke, gedetailleerde verwerkings-
brochure van Knauf is rechtstreeks infrezen van leiding-
werk in een Brio dekvloer geen ingewikkelde klus.
Bekijk voor het leggen van een brio dekvloer 
onze instructievideo's op knauf.nl/masters en klik 
op Klusmasters.

KNAUF BRIO DEKVLOEREN
Nu ook geschikt voor vloerverwarming

Kijk voor meer informatie of de brochure op 
knauf.nl/brio

Bekijk alle instructievideo’s

 op knauf.nl/masters 
in je vak!Word een master
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