
Interessant nieuws voor leden van afdeling Brabant Mid-West 
 
Alle nieuws voor leden van Bouwend Nederland afdeling Brabant Mid-West (en infraleden in het afdelingsgebied) wordt ook geplaatst op de 
afdelingswebsite www.brabantmidwest.nl en de LinkedIn afdelingspagina www.linkedin.com/company/bouwendnederland-afdelingbrabantmidwest 
 
Wilt u ons iets laten weten of heeft u vragen of opmerkingen, mail of bel dan naar verenigingsmanager Petra Landmeter (zie contactgegevens onderaan). 

 

 

 

Nieuwe aanvraagtermijn SLIM-subsidie gestart / mogelijk tot 31 maart ! 
Ben wil je MKB’er en wil je een leerrijke werkomgeving creëren en investeren in de groei en ontwikkeling van je medewerkers en het bedrijf?  
>> Voor info check de link: Mkb-ondernemer? Vraag voor 31 maart SLIM-subsidie aan - Bouwend Nederland 
 

Weetjes uit de Contactgroep Personeel  
Een nuttige online bijeenkomst van de Contactgroep leerde ons dat rookruimtes per 1-1-2022 echt verwijderd moeten zijn en dat je als werkgever geen 
loon hoeft uit te betalen als het niet-werken (vanwege corona) in de risicosfeer van de werknemer ligt.  
>> Lees hier voor meer weetjes bijv. over de transitievergoeding 
 

BENG en meer, vragenuurtje  
Vanwege veel praktijkvragen die worden gesteld over BENG (energieprestatie gebouwen en nieuwbouwwoningen), TOjuli, NTA8800 etc., houdt het 
Lente-Akkoord maandelijks een vragenuurtje. Het volgende online vragenuur is op 23 maart van 10.00 tot 11.30 uur en je kunt je opgeven via deze 
website.  
>> Lees door experts beantwoorde vragen uit het vorige vragenuur hier. Meer handige links naar factsheets e.d. vind je hier. 
>> Handige checklists bewijslast vind je in de bijlage bij deze mail. 

 

E-learning portal en Wkb begeleiding 
Afgelopen week is de e-learning portal gelanceerd. Hierin vind je onder andere het handboek en begeleidingstrajecten voor de Wet Kwaliteitsborging. 
Het afdelingsbestuur beraadt zich nog op welke wijze wij onze leden nog meer kunnen ondersteunen in de voorbereiding op de Wkb. Heb je hier ideeën 
over of wil je daarover met ons meedenken, meldt het ons dan a.u.b.  

 

Corona: richtlijnen en aanwijzing 
Op de website vind je nog altijd actuele informatie over alle richtlijnen, corona-clausules om op te nemen in overeenkomsten, Zie nu ook de aanwijzing 
waarin mogelijkheden zijn weergegeven om extra kosten i.v.m. corona of bouwtijdverlenging wilt verhalen of doorberekenen.   
>> Voor meer vragen daarover zie onderaan de notitie/aanwijzing. 

 

Plaats voor een Hbo-stagiaire? Maar ook tips voor een goede begeleiding van mbo- en snuffelstages 
Er zijn momenteel veel bouwkunde studenten. Daarom vragen we jullie hulp (zowel aan klein als groot bedrijf) na te denken of je een student een 
stageplek kunt bieden. Laat het ons weten. 
Je kunt ook overwegen om deel te nemen aan Bouwteam; een initiatief van de BouwSchool Breda met Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. 
>> Lees hier meer over de oproep en link door naar de flyer voor hbo-stages. 
>> En wil je een snuffelstage voor middelbare scholieren organiseren, klik hier. 

Reserveer alvast deze data  
Op 1 april mogen onze leden de online bijeenkomst over Cyber Security van afdeling Limburg volgen. Wil je nog deelnemen, meld het Petra.  
Noteer voor onze eigen afdelingsbijeenkomsten alvast onderstaande data (telkens vanaf 15.30/16.00 uur): 

• 23 juni – over bouwteam en ketensamenwerking 

• 23 september – de uitgestelde algemene ledenvergadering/bijeenkomst bij Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk 

• 14 oktober – over duurzaamheid, BENG, klimaat en milieu 

• 1 december – over innovatie, Nu Bouwen aan Morgen 
 
Alle afdelingsleden ontvangen de uitnodigingen automatisch. 
 
En vergeet de Bewust Veilig Dag op 24 maart a.s. niet. Digitaal aan het programma (escape-room) deelnemen, klik hier. Een Bewust-Veilig-krant in 6 
talen is vanaf vandaag van de website Bewustveilig.com te downloaden om te verspreiden onder de medewerkers op je bouwplaats. 
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