
Wat de vakgroep Glas 
Branche Ondernemingen 
(GBO) voor u kan betekenen



Glastechnische helpdesk. De vakgroep GBO beantwoordt 
al uw vragen op het gebied van glas en glastechniek. Heeft 
u vragen over producten of glasnormen? Met onze kennis en 
kunde staan wij u gratis met raad en daad bij.

Ontvang deskundig advies1

Rekentool, vakcursussen, netwerk en meer. Met het lidmaat-
schap van de vakgroep GBO geniet u de voordelen van een col-
lectief. Zo biedt de vakgroep u een handige rekentool, waarmee 
u eenvoudig laat zien dat uw glas aan de norm voldoet. Volg één 
van onze vakcursussen gegeven door specialisten uit de branche. 
Maar profi teer ook van ons netwerk. Op onze bijeenkomsten ont-
moet u collega-bedrijven, ketenpartners en opdrachtgevers. 

Profiteer van onze 
dienstverlening
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Lobby en belangenbehartiging. De vakgroep GBO maakt 
zich sterk voor úw belangen op sociaal en technisch gebied. Wij 
hebben een eigen lobbyagenda. Zo maken we ons hard voor 
een glas-cao die uw belangen zo goed mogelijk recht doet. Maar 
bijvoorbeeld ook voor het verscherpen van de normen in het 
bouwbesluit, waaronder de NEN 3569 over doorval veiligheid.

Sta sterk met onze vakgroep4

GBO Vakcertifi caat. Als lid van onze 
vakgroep krijgt u het kwaliteitswaarborg 
GBO Vakcertifi caat. Zo kunnen klanten 
zien dat uw medewerkers GBO-gecertifi ceerd 
zijn en alles weten van glas, glaszetten en 
glasmonteren. Meer informatie vindt u op 
www.glasspecialisten.nl. 
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Meer redenen ontdekken om lid te zijn? Ga naar 
bouwendnederland.nl/word-lid-gbo om u aan te melden 
of bel met 079 – 3252 220 voor persoonlijk contact.
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Lid van Bouwend Nederland. Als lid van de vakgroep GBO 
bent u óók lid van Bouwend Nederland. En daarmee bespaart u 
tijd én geld. Door slim gebruik te maken van de fi nanciële leden-
voordelen, kunt u zelfs uw lidmaatschapsgeld terugverdienen. 
Ook profi teert u van de uitgebreide informatievoorziening en 
blijft u goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt. 

Bespaar met extra 
dienstverlening
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Maak uw vakmanschap zichtbaar


