
 
 

Het nieuwe jaar gaan we goed van start! Vrijdagmiddag 14 februari vindt 
vanaf 14:30 uur de NTF-informatiebijeenkomst plaats bij CURA Glass in Lopik. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we een toelichting op het gebruik van glas 
in de trappenindustrie. De glasparelslingerproef wordt gedemonstreerd en 
we worden rondgeleid door de fabrieken van CURA Glass (voorheen Glas-
groep Spliet & De Waal Buchsbaum). Lees verder op pagina 2 

 

NTF-informatiebijeenkomst vrijdag 14 februari bij  

CURA Glass, Lopik 

 

Van de branchemanager(s) 
Beste NTF-leden, 
 

Tot mijn spijt moet ik jullie mededelen dat ik per 1 januari 2014 de trappenclub 
ga verlaten. Ik blijf wel werkzaam binnen de Metaalunie. 
Inmiddels heb ik er alweer 6 jaar opzitten als branchemanager van de NTF.  
Een periode waarin de NTF steeds verder geprofessionaliseerd is tot een ver-
eniging die meer gewaardeerd wordt door externe partijen. Dit alles is bereikt 
doordat de leden van de NTF maximale inspanning hebben geleverd in alle 
facetten die de trappenfabrikanten raakt.  
Mijn motto ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’ is door de NTF-
leden zeer goed opgepakt en, mede door de goede samenwerking, zijn on-
derwerpen zoals onder andere Bouwbesluit 2012, NEN 2608 en NEN EN 1090 
zeer constructief aangepakt.  
Mijn opvolger als branchemanager is Miko Wijnands, een professionele bran-
chemanager die de fijne kneepjes van het vak kent. Vol vertrouwen draag ik 
dan ook mijn werkzaamheden aan Miko over.  
De fijne samenwerking met het NTF-bestuur, waarbij ook altijd tijd was voor 
sociale aspecten, zal ik zeker missen. Ik maak hiermee van de gelegenheid 
gebruik om het bestuur te bedanken voor de collegiale samenwerking. In het 
bijzonder wil ik de drager van de NTF, Kees Mol, bedanken voor de prettige 
samenwerking. Hoewel de NTF duidelijke doelstellingen heeft, is het niet ge-
makkelijk om deze met elkaar te halen. Onder leiding van Kees hebben we 
alle doelstellingen weten te behalen, omdat hij de eenheid binnen de NTF 
altijd in stand heeft gehouden, ook in tijden van crisis. Mijn waardering hier-
voor. Tijdens de informatiemiddag bij CURA Glass ben ik zeker nog aanwezig.  
Tot dan! 
Ron den Toom 
 

Nieuwe branchemanager  

De eerste nieuwsbrief van 2014, dé gelegenheid om mijzelf kort te introduce-
ren als nieuwe branchemanager van de NTF. Mijn naam is Miko Wijnands, 40 
jaar en ik woon in Utrecht. 
Na een studie HTS en Technische Bedrijfskunde aan de universiteit heb ik een 
brede werkervaring opgedaan. Ik ben begonnen in de techniek bij school- 
en projectmeubelfabrikant Marko in Veendam, daarna in de farmaceu-
tische industrie bij OPG Groothandel in Utrecht, als consultant bij Finext en in 
de financiën bij Douwe Egberts. Sinds 2008 ben ik in dienst bij de Metaalunie 
als branchemanager van een aantal branches: het veiligheidskeurmerk voor 
mobiel intern transportmateriaal (VEBIT), de elektronica, de graveer- en sign-
branche en een branche die voor sommigen wellicht niet onbekend voor-
komt: het NGK, het gilde van kunstsmeden.  
 
 
 

In dit nummer 

• Van de branchemanager(s) 

• NTF-informatiebijeenkomst 14 februari 

• Ledennieuws 

• Oproep deelname BrancheBarometer  

• Wijziging Bouwbesluit 2012 heeft (soms) 
gevolgen voor de NTF-Matrix 

• NEN EN 1090-1: op 1 juli verplicht om 
hieraan te voldoen 

FEBRUARI 2014  NUMMER 01 

Nederlandse Trappen Fabrikanten        t. +31 (0)30-605 3344 

p/a Koninklijke Metaalunie         f. +31 (0)30-605 3208 

Postbus 2600          ntf@metaalunie.nl 

3430 GA Nieuwegein         www.trappenfabrikanten.nl 

 

 

NTF NIEUWSBRIEF 

Miko Wijnands 

Ron den Toom 



 

 

PAGINA 2 NTF NIEUWSBRIEF 

 

 

Hekwerken Lisse BV   

 
Gansoord 9  

2165 BA Lisserbroek 

Nieuwe NTF-leden: 

Hekwerken Lisse BV, Lisserbroek 

In 2013 heeft Henk van Tol van Hekwerken Lisse BV zich ingeschreven als lid 
van de NTF.  
 

We zijn druk bezig om ons ledenbestand te vergroten. Indien u ideeën heeft 
om het ledenbestand uit te breiden, of weet u iemand die zich wil aanslui-
ten, laat het ons weten via ntf@metaalunie.nl.  
 

Uw nieuws ook hier?  
Stuur uw ledennieuws naar ntf@metaalunie.nl 
 

Ledennieuws: nieuws van en voor leden 

Tijdens deze bijeenkomst krijgen we een toelichting op het gebruik van glas 
in de trappenindustrie. De glasparelzakslingerproef wordt gedemonstreerd 
en we worden rondgeleid door de fabrieken van CURA Glass (voorheen 
Glasgroep Spliet & De Waal Buchsbaum).  
 
Verder krijgen we een demonstratie van Hilti met betrekking tot het boren 
van gaten en het gebruik van ankers. Een belangrijk thema in deze demon-
stratie is het reduceren van kwartsstofuitstoot tijdens het boren. Ook dit on-
derwerp wordt in deze nieuwsbrief behandeld. 
 

Het volledige programma ziet er als volgt uit: 
 
14:30 uur: Ontvangst bij CURA Glass in Lopik 
15:00 uur:  Korte uitleg over het bedrijf & het principe van de productie van 
 gelaagd glas  
15:15 uur: Rondleiding in de fabrieken van CURA Glass. Hier zien we het 
 complete proces van het maken van gelaagd glas. 
15:45 uur: Presentatie van CURA Glass, waarbij de toepassing en regelge-
 ving kort worden toegelicht en een ‘glasparelzakslingerproef’ 
 demonstratie. 
16:15 uur: Presentatie Hilti, over veilig werken bij vrijkomen kwartsstof en 
 plaatsen van ankers. 
17:00 uur: Informeel gedeelte. Gelegenheid om met elkaar kennis te maken 
 onder het genot van een hapje en een drankje. 
17:30 uur: Stamppotbuffet. We sluiten de middag af met een buffet zodat u 
 niet met een lege maag naar huis gaat. 
 

Aanmelden kan tot 7 februari via ntf@metaalunie.nl 
 

Adresgegevens CURA Glass Lopik: 
2e Industrieweg 6 
3411 ME Lopik  
t. 0348-484300  
www.cura-glass.nl 
 

NTF-informatiebijeenkomst vrijdagmiddag 14 februari 

CURA Glass, Lopik 

en 

Inmiddels heb ik mijn eerste NTF-vergadering gehad (Publiciteitscommissie) 
bij Goldsteen in Den Bosch en ik zag ik dat leden van de NTF ook de meest 
creatieve, ambachtelijke ontwerpen kunnen maken. 
Bij deze wil ik mijn voorganger Ron den Toom bedanken voor het goede 
werk dat hij de afgelopen jaren verricht heeft voor de branche. Mijn eerste 
indruk is dat het een hechte, actieve en ambitieuze club is. Voor hem was 
het door andere werkzaamheden helaas niet meer mogelijk de NTF erbij te 
houden, maar dat zal hij zelf nog toelichten.  
Ik verwacht dat ik velen van jullie de hand kan schudden tijdens de interes-
sante informatiemiddag op vrijdagmiddag 14 februari a.s. bij CURA Glass in 
Lopik. Tot ziens! 
Miko Wijnands 

 



 

 

PAGINA 3 NTF NIEUWSBRIEF 

 

 

DRINGENDE OPROEP 
De NTF BrancheBarometer Trappenindustrie:  

DOE MEE! 
De NTF BrancheBarometer Trappenindustrie is een maandelijkse peiling 
van de ontwikkelingen in de trappenindustrie. Aan de hand van enkele 
korte vragen, die deelnemende bedrijven online invullen, wordt een ba-
rometer gemaakt die laat zien hoe de branche ervoor staat. Alle bedrij-
ven die actief zijn in de trappenindustrie, nodigen wij uit deel te nemen 
aan de BrancheBarometer. Deelname en inzicht in de resultaten zijn bei-
den gratis. 
 

Wat krijgt u ervoor terug?  
De BrancheBarometer geeft een betrouwbaar beeld van hoe de bedrij-
vigheid in de branche zich ontwikkelt. U krijgt voor uw bedrijf belangrijke 
managementinformatie, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de totale 
orderportefeuille in de markt. Daarnaast kunt u de prestaties van uw be-
drijf spiegelen aan de gemiddelden in de branche. 
 

Wat moet u ervoor doen?  
De opzet is eenvoudig. Zodra u zich heeft aangemeld krijgt u elke 
maand automatisch een mailtje met een link naar een online vragenlijst. 
Daar beantwoordt u een aantal korte vragen (10 in totaal). Eén van de 
vragen is bijvoorbeeld: “Is het aantal orders bij uw bedrijf meer, minder of 
hetzelfde als vorige maand?” Het invullen van de vragenlijst kost slechts 
enkele minuten en levert veel nuttige informatie op, niet alleen voor u 
maar voor de hele branche. 
 

En uw privacy? 
Door de samenwerking met de onafhankelijke enquêtesite Formdesk.nl is 
uw anonimiteit gegarandeerd. Zowel de branchevereniging als MCB kan 
de antwoorden op geen enkele manier herleiden tot u als deelnemer. 
www.trappenfabrikanten.nl 
 

Spiegel uzelf aan de markt  
Doe mee met de gratis NTF BrancheBarometer Trappenindustrie: 

• Ga vandaag nog naar www.formdesk.nl/ntf/abonnee en meldt u aan. 
• Vervolgens krijgt u elke maand per e-mail het verzoek om enkele vra-

gen in te vullen. 
• Na een paar dagen ontvangt u een overzicht van uw eigen antwoor-

den, gespiegeld aan de branche. U ziet snel en overzichtelijk hoe u het 
doet ten opzichte van het branchegemiddelde. 

• Wilt u niet meer deelnemen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. 
 

De barometer is een initiatief van de branchevereniging NTF, gesponsord 
door metaalleverancier MCB. Kijk voor meer informatie op 
www.trappenfabrikanten.nl. Uw medewerking aan dit onderzoek is be-
langrijk. Hoe meer bedrijven meedoen, des te relevanter zijn de resulta-
ten! Meldt u snel gratis aan. 
 

We hebben nog maar een paar deelnemers extra nodig en dan wordt 
er een persbericht vanuit Formdesk opgesteld. Dit persbericht wordt in 
verscheidene vakbladen geplaatst. Goed voor de naamsbekendheid 
dus. 

Vergaderdata 2014 NTF-bestuur  
Tijdens de ledenvergadering d.d. 17 oktober jl. hebben we het voorstel gedaan om de bestuursvergaderingen op locatie 
te organiseren. Het idee is om bij de lidbedrijven te vergaderen. Doel van het vergaderen bij de NTF-leden is om nog 
meer binding met de leden te hebben. De eerste vergadering zal bij Stieva Metaalbewerking in Aalsmeer plaatsvinden. 
Voor de overige data zijn we nog naar ‘onderdak’ op zoek. Wilt u voor een van de vergaderingen als gastheer optreden, 
laat het via ntf@metaalunie.nl weten. 

• Donderdag 6 maart 15:00-17:00 uur locatie: Stieva Metaalbewerking, Aalsmeer 
• Donderdag 22 mei  15:00-17:00 uur locatie: n.n.t.b. 
• Donderdag 4 september  15:00-17:00 uur locatie: n.n.t.b. 

• Donderdag 6 november  15:00-17:00 uur locatie: n.n.t.b.  
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Op LinkedIn is recentelijk door Berry Donkers terecht opgemerkt dat de trap-
pen- en balustrade industrie rekening moet houden met de wijziging die op 
1 maart 2013 is doorgevoerd in het Bouwbesluit. Artikel 2.19 (openingen) en 
2.20 (opklimbaarheid) zijn gewijzigd en deze wijzigingen kunnen gevolgen 
hebben voor de uitvoering van het ‘hek’. 
 

Wellicht ten overvloede, omdat u de discussies op Linkedin nauwlettend 
volgt, willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over deze wijziging. 
 

De NTF-Matrix is nog steeds correct. Echter de wijziging in het Bouwbesluit 
betreft een aanpassing van de regelgeving voor alle ruimtes welke bestemd 
zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar, m.u.v. industriefuncties en bouwwerken 
geen gebouw zijnde.  
 

Deze wijziging betreft zone B, dus tot een hoogte van 70 cm boven de vloer. 
 

 

Bijvoorbeeld: 
• In een kantoorruimte waar normaal gesproken alleen personeel rondloopt, 
 kan nog steeds een knieregelhekwerk worden toegepast, mits deze ruimte 
 niet toegankelijk is voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
• In een winkel, waar het voor de hand liggend is dat er kinderen jonger dan 
 12 jaar rond kunnen lopen, mag geen knieregelhekwerk worden toege-
 past. Vanaf de vloer (+0 niveau) tot 700 mm mogen er geen openingen 
 zijn waar een kogel met een diameter van 100 mm doorheen kan.  
 

De NTF Technische Commissie zal de NTF-Matrix zo spoedig mogelijk aanpas-
sen aan de nieuwste eisen en u wordt op de hoogte gebracht zodra de 
nieuwe versie verschijnt. 
 

Tip! Komt u vreemde dingen tegen in de Wet en Regelgeving, geef dit dan 

door aan het NTF-secretariaat. Voor vragen betreffende het toepassen van 
de regelgeving kunt u contact opnemen met het secretariaat t. 030-6053344 

Wijziging Bouwbesluit 2012 heeft (soms) gevolgen voor 

de Matrix 

NEN EN 1090-1 
Inmiddels zal het u bekend in de oren klinken dat in het kader van Europese 
wetgeving en de richtlijn Bouwproducten (CPD) er een Europees geharmo-
niseerde productnorm is opgesteld (NEN-EN 1090-1), waarvan de co-existen-
tieperiode oorspronkelijk 31 juni 2012 zou aflopen. De co-existentieperiode is 
nu verlengd tot 31 juni 2014. Op 1 juli 2014 bent u verplicht om aan de NEN 

EN 1090 te voldoen. 
  

Tijdens de NTF-ledenvergadering in Duitsland in oktober 2013 hebben we 
stilgestaan bij het feit dat het volgen van deze norm met bijbehorende certi-
ficatie een verplichting is. Deze verplichting stellen wij niet als branche, maar 
is in de Nederlandse wetgeving bepaald. 
  

Het is goed om te zien dat tijdens de laatste cursus FPC veel NTF-bedrijven 
deelnamen aan deze praktische workshop. De deelnemers van de cursus 
helpen elkaar en delen ervaringen uit. Indien u uw ervaringen wilt delen met 
anderen, kunt u dit uiteraard ook doen via de nieuwsbrief. Uiteraard kunt u 

voor vragen of opmerkingen contact opnemen met het NTF-secretariaat.  

Op 1 juli 2014 bent u verplicht om aan 

de NEN EN 1090 te voldoen  
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Het nieuwste fenomeen in de bouwwereld waar we met de montage allemaal mee 
te maken gaan krijgen heet KWARTSSTOF! 
 
Regels omtrent blootstelling aan kwartsstof op de bouw zijn niet nieuw, echter sinds 
enkele maanden is de aandacht hiervoor sterk toegenomen. 
 
Midden 2013 hebben een groot aantal aannemersbedrijven een intentieverklaring 
getekend om hier zorgvuldig mee om te gaan en sinds oktober 2013 controleert de 
arbeidsinspectie landelijk zeer intensief op de bouwplaatsen. 
 

Wat is kwartsstof? 

Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten, dus in veel 
bouwmaterialen. Kwartsgehalte verschilt per soort (natuur)steen of 
samengesteld bouwmateriaal. Hoe hoger het kwartsgehalte van het materiaal, 
hoe hoger de concentratie kwartsstof die bij bewerking vrijkomt. Kwartsstof is 
heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Het bestaat uit hele kleine 
onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen. 
 
Bij het bewerken van kwarts houdend materiaal, zoals het boren in en zagen 
van beton, frezen van sleuven in bouwblokken en doorslijpen van stenen en 
tegels, komt kwartsstof vrij. Blootstelling aan kwartsstof kan schadelijk zijn voor 
de gezondheid. 
 
Daarvoor moet u deze volgorde van maatregelen aanhouden: 
 
• Kies de minst schadelijke werkmethode; 
• Gebruik gereedschap met afzuiging en/of watertoevoer;  
• Zorg voor voldoende ventilatie en een schone werkruimte; 
• Voer werkzaamheden waarbij kwartsstof vrijkomt uit in een aparte ruimte en 

zorg voor taakroulatie; 
• Deel persoonlijke beschermingsmiddelen uit. 

 
De wettelijke grenswaarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m3 bij een 8-urige werkdag. Voor de Risico-
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet u de blootstelling aan kwartsstof beoordelen. 
 
Over dit alles komt Hilti ons bijpraten op 14 februari 2014 bij CURA Glass dus zorg dat je erbij bent! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwartsstof 

Technische column 
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Om tot goede resultaten in de gestelde doelen te komen, hebben we besloten om binnen de NTF met 
Commissies te gaan werken. Het deelnemen aan een commissie is voor ieder NTF-lid mogelijk, maar ook zeer 
gewenst. Indien u interesse heeft voor deelname aan één van de onderstaande commissies, dan kunt u dat 
mailen naar ntf@metaalunie.nl 
 
Voor de goede orde publiceren nogmaals de organisatiestructuur van de NTF: 
 
Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:  
Evert Kolk (voorzitter) 
Hans Konijn 
Kees Mol 
John van Rooij  
Miko Wijnands (branchemanager) 
 
De bestuursleden zijn werkzaam in de trappenindustrie.  
 
In het uitvoerend orgaan van het NTF-bestuur zijn de diverse commissies al dan niet ad hoc ingesteld. Alleen 
het bestuur is bevoegd om commissies op te stellen en opdracht te geven en is uiteindelijk verantwoordelijk 
voor de resultaten die een commissie boekt. 
 

Bestuur: 

• Algemeen beleid  
• Beleid Bouwbesluit en overige regelgeving 
• Beleid publiciteit en ledenwerving 
• Duurzaamheidsbeleid 
• Beleid opleidingen en cursussen 
• Sociaal beleid (ledenvergaderingen, locaties, etc.) 
 
Commissies: 

Technische commissie: 
• Toepasbaar maken van het Bouwbesluit in de vorm van een handboek en matrix. 
• Vaststellen relevante regelgeving trappenfabrikanten. 
• Technische vraagstukken die betrekking hebben op de branche. 
• Rapporteert aan bestuur.  
 
Publiciteitscommissie: 
• Werving nieuwe leden. 
• Publicaties in vakbladen. 
• Uitvoering social media. 
• Rapporteert aan bestuur. 
 
Opleidingscommissie: 
• Vaststellen welke cursussen nodig zijn om het kwaliteitsniveau van de branche op peil te houden. 
• Organiseren van deze cursussen. 
• Inhoud van de cursus te bepalen (dit in samenwerking met de TC). 
• Rapporteert aan bestuur. 
 
Duurzaamheidcommissie: 
• Voorbereiden en begeleiden van de opzet van een LCA. 
• Opdracht aan LCA deskundige nauwlettend begeleiden. 
• Resultaten rapporteren aan bestuur. 
 
Ad hoc commissie montageplannen: 
• Samenstellen van een standaard montageplan voor de trappenbranche. 

 

 

Commissies NTF 
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