
  

Wederom een nieuwsbrief van de NTF. Deze nieuwsbrief geeft weer een kort 

overzicht waar de NTF als vereniging mee bezig is.  
 

Voor de NTF-leden zelf: Een kleine rondgang geeft een zeer gemêleerd 

beeld van de markt, werkvoorraad en toekomstverwachtingen. Als NTF- 

bestuur willen wij nogmaals benadrukken dat juist door deze marktomstan-

digheden de leden gebruik zouden moeten maken van het netwerk dat 

door de NTF geboden wordt. Dit netwerk biedt een laagdrempelige toe-

gang om met andere leden samen te werken en zo vanuit ieder zijn kracht 

gezamenlijk de markt te betreden.  
 

Voor de NTF zelf: Door ingebed te zijn binnen de Metaalunie kan voortijdig 

op toekomstige technologische trends en veranderende regelgeving wor-

den geanticipeerd. Hiervoor heeft de NTF commissies welke bij voorkeur 

samengesteld zijn uit een bestuurslid en één of meerdere gewone leden.  

Deze commissies behandelen altijd onderwerpen die alle leden aangaan. 

Wij willen als NTF-bestuur daarom alle leden dringend vragen de lijst met 

commissies te bekijken en zich aan te melden bij het NTF-secretariaat om 

zitting te nemen. Door de taken efficiënt te verdelen over de leden kan de 

NTF optimaal profiteren van de individuele kennis en kunde van haar leden.  
 

Het NTF-bestuur blijft er naar streven interessante onderwerpen en excursies 

voor de leden te organiseren.  
 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief en hopen een ieder weer 

te ontmoeten op de ledenvergadering. 
 

Evert Kolk - voorzitter 
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NTF NIEUWSBRIEF 

In dit nummer o.a. 

 29 mei: NTF-ledenvergadering bij Heva 

 Secretaressewisseling  

 Tijdelijke commissie Garanties 

 Onafhankelijke (Private) Kwaliteitsborging 

 Branchebarometer vernieuwd 

 Internationalisering 

 NEN 2608 

 Opleiding NTF Matrix 

 Hulp gezocht voor diverse NTF-commissies 

 

Vrijdag 29 mei: NTF-ledenvergadering en bezoek aan Heva Me-

taalgaasweverij in Winterswijk 

 Wederom hebben we een interessant bedrijfsbezoek gepland. Op vrijdag 29 

mei brengen we een bezoek aan Heva Metaalgaasweverij in Winterswijk. 

We combineren dit bezoek met de voorjaars-ledenvergadering. 

 
Lees verder op pagina 2 

Secretaressewisseling 
Nadat Ans van Rijk het secretariaat een jaar lang enthousiast heeft onder-

steund, is zij vanaf 1 januari actief voor andere branches binnen de Koninklij-

ke Metaalunie. Door wisselende capaciteitsbehoefte van branches komt 

daardoor Hendrika van der Schaft terug naar NTF in de functie die zij tot en 

met 2013 bekleedde. 

Het bestuur bedankt Ans voor haar inzet in 2014 en verwelkomt Hendrika 

terug. 

 
Van de voorzitter 

‘Een netwerk biedt een laagdrempeli-

ge toegang om met andere leden 

samen te werken’. 

Versterking gezocht in de 

volgende commissies: 

 

- Garantie 

- PR 

- Opleiding 

mailto:info@trappenfabrikanten.nl
http://www.trappenfabrikanten.nl/
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Vrijdag 29 mei: ledenvergadering en 

bezoek aan Heva Metaalgaasweverij in 

Winterswijk 
..vervolg van pagina 1 

De planning is nog niet volledig afgerond, maar 

zal niet veel afwijken van onderstaand schema:  

 

Ledenvergadering 29 mei: 

Locatie: In of in de buurt van Winterswijk. 

12.00-14.30: NTF-ledenvergadering met een 

externe spreker over het thema 

bedrijfsoverdrachten. 

 

Vervolgens naar Heva Metaalgaasweverij Lo-

rentzstraat 7, Winterswijk 

 

15.00: Ontvangst 

15:15-15.45: Presentatie/introductie door  Heva 

15:45-16.30: Rondleiding door de productie 

 

Aansluitend gaan wij in de buurt naar een res-

taurant voor een diner en sluiten we de dag af. 

 

Binnenkort versturen wij het aanmeldingsformu-

lier. Reserveer deze dag alvast in de agenda! 

 

Tijdelijke Commissie Garanties: 

op zoek naar collega’s! 
Tijdens de NTF-jaarver-

gadering vorig jaar in Duis-

burg gaf Hans Konijn een 

presentatie over de erva-

ringen die hij heeft opge-

daan met het geven van 

garanties op werk en waar 

je op moet letten. Zo heeft 

een ander NTF-lid door 

schade en schande on-

dervonden dat het verstandig is een bepaling 

op te nemen dat garantie (bijvoorbeeld na 

faillissement van de opdrachtgever) niet over-

draagbaar is. En zo zullen verschillende NTF-

leden bepalingen hebben opgenomen door 

ervaringen in het verleden. 

 

Als NTF-bestuur willen we een tijdelijke commissie 

in het leven roepen die de verschillende garan-

tiebepalingen binnen NTF naast elkaar legt om 

een overzicht te maken welke verstandig zijn om 

op te nemen. 

 

Met twee of drie bijeenkomsten zou het doel 

bereikt moeten zijn. We zijn op zoek naar 3 col-

lega’s om hieraan deel te nemen. Meld je aan 

bij het NTF-secretariaat of vraag bestuur of se-

cretariaat om meer informatie. 

 

Onafhankelijke (private) kwaliteitsbor-

ging 
Momenteel wordt er druk gewerkt aan een 

grondige herziening van het stelsel voor het 

bouwtoezicht in ons land. Inzet van de ingreep is 

dat vanaf 2016 private partijen bouwplannen 

gaan toetsen aan het Bouwbesluit. Gemeenten 

blijven verantwoordelijk voor het afgeven van 

vergunningen en de handhaving. Hiermee 

wordt een andere manier van kwaliteitsborging 

geïntroduceerd met als tweeledig einddoel: 

beter functionerende gebouwen én een betere 

bescherming van opdrachtgevers en gebruikers 

van gebouwen tegen fouten en onvolkomen-

heden tijdens de bouw. 

 
Deze private kwaliteitsborging vraagt om een 

intensieve samenwerking tussen alle betrokke-

nen bij overheden en marktpartijen. Maar: 

 

 Hoe geef je die samenwerking dan vorm en 

inhoud?  

 Wie dragen straks functionele verantwoorde-

lijkheid, wie de eindverantwoordelijkheid en 

hoe liggen de aansprakelijkheden?  

 Ontstaan er meer óf andere risico’s en hoe 

dek je die af?  

 Welke producten zullen er gebruikt worden en 

van welke kwaliteit?  

 

Op deze en meer vragen komen wij terug. NTF 

volgt, in samenwerking met de Metaalunie, de 

ontwikkelingen op de voet. 

 

Branchebarometer 
Eind november is de nieuwe NTF-Branche-

barometer gepresenteerd. Vult u hem ook in? 

Wat is verbeterd? 

De vragen zijn vernieuwd om beter informatie te 

vergaren hoe u presteert ten opzichte van uw 

branchegenoten. Via het invullen van de Ex-

celsheet kunt u deze benchmark zelf maken.*) 

Het invullen duurt nog steeds maar 1 tot 2 minu-

ten! 

 

*) Handleiding voor het maken van de bench-

mark via de Excelsheet 

 

1. Elke maand ontvangt u een email van 

Formdesk om de branchebarometer in te 

vullen. 

 

2. Nadat Formdesk van alle deelnemers de 

gegevens ontvangen heeft ontvangt u van 

Formdesk een email met daarin 3 zaken: 

 

a. de door u gegeven waardering van de 

antwoorden op de verschillende vra-

gen. 

b. een link met daarin de totale percenta-

ges van alle invullers per vraag. 

c. een branchegemiddelde voor alle vra-

gen samen. 

 

3. Als u de 10 getallen van bovenstaande lid a. 

en lid c. invult in de Excelsheet bouwt u een 
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grafiek op waarin u kunt zien hoe u in de 

loop van de tijd presteert afgezet tegen het 

branchegemiddelde. 

 

Heeft u hierover nog vragen, mail dan naar het 

NTF-secretariaat of bel 030-6053344.  

 

Mocht u technische problemen ondervinden bij 

het invullen of wilt u een wijziging van de con-

tactpersoon doorgeven, geef dat aan ons door.  

 

In de barometer over maart (de eerstvolgende 

keer) zullen wij met deze nieuwe werkwijze gaan 

werken. Voor die tijd ontvangt u van ons de 

Excel-invulsheet en nogmaals bovenstaande 

beknopte handleiding. 

 

Internationalisering:  

Export zaligmakend? 

 
Tijdens de laatste ledenvergadering in Duisburg 

gaf Leo Kok een presentatie over zakendoen in 

het buitenland en over Duitsland in het bijzon-

der. Hoewel iedereen van mening is dat er veel 

kansen liggen (in bijvoorbeeld) Duitsland, is ook 

iedereen het erover eens dat door andere re-

gelgeving of de onbekendheid met regelgeving 

ervoor zorgt dat een bedrijf goed voorbereid 

moet zijn. 

 

NTF wil graag uw aandacht vestigen op een 

paar initiatieven en bijeenkomsten om u hierop 

voor te bereiden.  

 

 De SIB-subsidieregeling (zie bijlage). Deze 

regeling omvat het verkennen van (een) ex-

port markt(en). De regeling voorziet in circa 3 

dagen gratis advies door een ervaren export-

adviseur. In een aantal gesprekken met de 

ondernemer en/of zijn medewerkers wordt 

scherp wat u wilt. In de rapportage krijgt u dan 

een gericht actieplan met gegevens waar u 

direct op kan doorpakken 

 

Mocht u interesse hebben, dan is bij het secre-

tariaat een deskundige bekend, iemand die 

jaren voor adviesbureau PKM gewerkt heeft 

en als algemeen directeur ervaring heeft met 

de uitvoering van diverse exportstrategieën. 

Voorwaarden zijn dat het aanvragende bedrijf 

minder dan 250 medewerkers in dienst moet 

hebben en dat de omzet naar het buitenland 

<50% van de totale omzet moet zijn. 

 

Het is wel zaak heel snel aan te vragen indien 

u mee wil doen. De subsidiepot is doorgaans 

snel leeg. 

 

 Road2Germany 

Succesvol zakendoen in Duitsland 

 

 Evenement 

Verschillen in Zakendoen Nederland - België 

 

 Ondernemers Plaza 2015 in Kalkar 

 

NTF heeft inmiddels zitting in een aantal 

NEN commissie, hoe gaat deelname in 

zijn werk? 
De markt wenst harmonisatie zodat de consu-

ment een eerlijke vergelijking kan maken van de 

producten die er op de markt beschikbaar zijn. 

Op die manier ontstaat met een norm ook een 

stuk gereedschap waarmee onder andere kwa-

liteit geborgd kan worden.  

 

Het NEN is een stichting die neutraal en onaf-

hankelijk is en die ervoor waakt dat normen aan 

de wettelijke regels voldoet. NEN stelt geen 

normen op, NEN brengt ook geen marktpartijen 

bij elkaar, de markt wenst en het NEN bestuurt, 

adviseert en bewaakt de wettelijke regels. 

 

NEN is een stichting zonder winstoogmerk, dus 

iedere normcommissie moet financieel zichzelf 

bedruipen, het NEN maakt een begroting en 

voert hierover de boekhouding en zorgt ervoor 

dat aan alle wettelijke administratieve verplich-

tingen wordt voldaan. Door de verkoop van de 

normen wordt een deel van de kosten van het 

NEN gefinancierd, hierover beslist het bestuur 

van het NEN.  

 

In Europa geldt de bouwproducten richtlijn en in 

Nederland wordt hieraan via de Woningwet en 

het Bouwbesluit handen en voeten gegeven. 

Hierin wordt onder andere gesteld dat een 

bouwproduct een waarschuwend karakter 

moet hebben, maar er staat niet in hoe dit dan 

zou moeten worden gedaan. Er wordt alleen 

een kader vastgelegd. Vervolgens wijst het 

Bouwbesluit verschillende normen aan waarin 

specifieke eigenschappen geregeld zijn, bij-

voorbeeld: 

 

Welke krachten er aangehouden dienen te 

worden op een hekwerk, dit is geregeld in de 

Eurocode 1. In de Eurocode 3 staat bijvoorbeeld 

welke berekeningen er vereist zijn indien je met 

het materiaal staal werkt en in de Eurocode 5 

staat dit omschreven voor constructies van hout. 

 

Voor glas in een constructieve toepassing, bij-

voorbeeld in een hekwerk, wijst het Bouwbesluit 

in Nederland de NEN 2608 aan en voor het 

voorkomen van letsel door glas wordt de NEN 

3569 aangewezen.  

 

Binnen de verschillende normen worden vaak 

ook weer andere normen aangewezen en het 

NEN houdt er toezicht op dat de verschillende 

normen netjes op elkaar aan blijven sluiten. Door 

de intreding van de Eurocode zijn veel NEN 

normen aangepast. 

 

Een NEN-norm bestaat uit een algemene groep, 

de normcommissie en vaak worden er techni-

sche commissies opgericht die specifieke zaken 

mailto:info@trappenfabrikanten.nl
http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/road2germany---succesvol-zakendoen-in-duitsland/?alias=road2germany&utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Gelre%2C+week+9&utm_content
http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/road2germany---succesvol-zakendoen-in-duitsland/?alias=road2germany&utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Gelre%2C+week+9&utm_content
http://www.nkvk.be/nl/evenementen/verschillen-in-zakendoen-nederland-belgia?utm_source=eDM-NB&utm_medium=eDM-NB&utm_campaign=eDM-NB-VIZ&utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Gelre%2C+week+9&utm_content
http://www.nkvk.be/nl/evenementen/verschillen-in-zakendoen-nederland-belgia?utm_source=eDM-NB&utm_medium=eDM-NB&utm_campaign=eDM-NB-VIZ&utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Gelre%2C+week+9&utm_content
http://metaalunie.nl/actueel/agenda/details/ctl/viewdetail/mid/717/itemid/799/d/20150324?utm_source=Mailexpert&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Gelre%2C+week+9&utm_content
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uitzoeken. Deze TC’s rapporteren aan de norm-

commissie en daar wordt vervolgens besloten 

wat er met de uitkomsten gebeurt.  

 

Het NEN zorgt er onder andere voor dat, voor-

dat een nieuwe norm uitkomt, de norm voor 

een vastgestelde periode wordt vrijgegeven 

voor commentaar. De normcommissie is ver-

plicht om te reageren op de commentaren die 

binnenkomen bij het secretariaat van de betref-

fende normcommissie. 

 

NEN 2608 Constructief Glas 
De NTF had tot en met ok-

tober 2014 zitting in de 

werkgroep Constructief 

Glas, maar omdat het werk 

van deze werkgroep is afge-

rond en de nieuwste norm 

NEN 2608-2014 officieel is 

gepresenteerd, is besloten 

om de werkgroep op te heffen. NTF is toen ge-

vraagd of zij verder willen deelnemen aan de 

normcommissie, tegen dezelfde kosten als voor-

heen aan de werkgroep werden berekend. 

 

De normcommissie heeft nu vooral als doel om 

bij te dragen aan een Europees geharmoni-

seerde norm voor constructief glas, en de me-

ningen in de verschillende Eurolanden zijn nog 

niet bepaald geharmoniseerd. 

 

Deelname aan een NEN-commissie heeft als 

voordeel dat de leden als eerste geïnformeerd 

zijn over de stand van zaken betreffende de 

normen en de stand van zaken, dus heeft de 

NTF besloten om voorlopig deel te blijven ne-

men aan de normcommissie. 

 

Klik hier voor het persbericht wat verschenen is 

op 21 oktober 2014 

 

Machinerichtlijn – NEN-EN-ISO-14.122-x 
Naast het Bouwbesluit vallen ook veel dingen 

onder de Machinerichtlijn, hierin wordt vooral 

veiligheid van machines geregeld. Het grote 

verschil tussen de Machinerichtlijn en het Bouw-

besluit is dat de Machinerichtlijn een Europese 

richtlijn is en zelfs wereldwijd geldt en het Bouw-

besluit uitsluitend voor Nederlandse bouwregels 

geldt.  

 

Een onderdeel van de Machinerichtlijn is de 

NEN-EN-ISO-14.122-x. Daarin worden de eisen 

voor toegangsmiddelen tot machines vastge-

legd. Voor de NTF is dit een belangrijke norm, 

omdat hierin bijvoorbeeld een kooiladder is 

omschreven. 

 
De NTF neemt deel in de normcommissie voor 

de Machinerichtlijn. Dit is een zeer brede norm 

waarvan het overgrote deel geen enkel raak-

vlak heeft met de NTF, maar, omdat de NTF 

deelneemt aan de normcommissie, heeft de 

NTF zich nu aangemeld voor de technische 

commissie die zich inhoudelijk bezighoudt met 

de NEN-EN-ISO-14122. Deze TC is erg interessant, 

omdat we instappen op de vooravond van een 

vernieuwde norm. Daarmee zit de NTF dus op 

de voorste rij en dat is extra mooi, omdat de 

Machinerichtlijn door de Europese regels de 

status ‘verplicht’ heeft gekregen in plaats van 

‘aangeraden’. De eerste taak van de TC zal 

vooral het vertalen van het Engels naar het 

Nederlands zijn. 

 

Het nadeel van deelname aan normcommissies 

is dat dit vooral iets is waarvoor je een lange 

adem moet hebben om serieus genomen te 

worden. Domweg omdat het vooral lang duurt 

voordat je alle experts een keertje hebt ont-

moet. Hoe actiever de NTF is, hoe sneller dit zal 

gaan. Het grote voordeel is het netwerk van 

experts dat je leert kennen, maar die ook de NTF 

leren kennen als een betrouwbare partner en 

natuurlijk het feit om als eerste geïnformeerd te 

zijn over de nieuwste stand van zaken. 

 

COBc 
Bouw- en Woningtoezicht, kortweg BoWoTo, 

heeft haar constructeurs verenigd in het COBc. 

COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies) 

toetst onder andere of de producten die wij als 

NTF op de markt brengen voldoen aan de wet 

en regelgeving. 

 

Op 6 november 2014 heeft de NTF zich in Me-

tropool in Hengelo ingezet op de studiedag van 

de COBc, waar meer dan 100 gemeentes aan 

deel hebben genomen. In ruil voor onze inzet 

hebben we een technisch inhoudelijk overleg 

gevraagd met het COBc met betrekking tot de 

wet- en regelgeving waar de NTF mee te maken 

heeft. Hierbij gaan we natuurlijk de NTF Matrix 

uitvoerig bespreken, maar ook willen we een-

voudige rekenregels afspreken. Het is niet het 

doel om de wet en regelgeving aan te passen, 

maar juist om binnen de wettelijke kaders zoveel 

mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Naast 

duidelijkheid en eenvoudige rekenregels wil de 

NTF ook gezamenlijk met COBc advies gaan 

leveren aan technische opleiders voor ons NTF 

vakgebied. 

 

Het spreekt voor zich dat een samenwerking 

met COBc een sterke sparringpartner voor de 

NTF oplevert. Andersom kan het COBc haar 

voordeel doen met duidelijke afspraken, waar-

door het toetsen voor COBc soepeler zal verlo-

pen en de kennis van experts binnen handbe-

reik ligt. Gezien de bezuinigingen op personeel 

bij de overheid is dit voor de COBc een grote 

besparing op de werkdruk. 

 

Begin maart zal het eerste vooroverleg plaats-

vinden tussen COBc en NTF. In dit gesprek wordt 

geïnventariseerd welke experts van COBc uit-

genodigd zullen worden voor het eerste echte 

debat. 

 

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Bouwnieuwsberichten/Norm-voor-constructief-glas-herzien.htm
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Klik hier voor de presentatie gegeven door René 

Schijf tijdens de COBc dag op 6 november 2014. 

 

Bouwomzet groeit in alle provincies 
Amsterdam - Komend jaar groeien de bouwom-

zetten met gemiddeld 17 procent. De woning-

bouw blijft de grote aanjager.  

De pijplijn aan projecten is met 17 procent ge-

groeid, zo blijkt uit de barometer van het EIB en 

Cobouw . Op basis van de verzameling bouw-

berichten van Cobouw is te zien dat de pijplijn 

aan woningbouwopdrachten de komende 

twaalf maanden 28 procent meer omzet gaat 

opleveren dan vorig jaar.  

 

Grootste groei in Randstad   

De Randstad-Noord laat de grootste groei zien. 

In de pijplijn voor komend jaar liggen 53 procent 

meer opbrengsten in het verschiet in vergelijking 

met een jaar geleden. Voor de nummer twee, 

de regio Noord, is de procentuele stijging met 28 

procent net iets hoger dan voor nummer drie 

Randstad-Zuid, dat 27 procent groeit.  

 

De bouw als geheel heeft vergeleken met vori-

ge maand 4,5 procent meer opdrachten binnen 

die naar alle waarschijnlijkheid binnen twaalf 

maanden tot omzet leiden. In alle provincies is 

er groei. Randstad-Zuid loop t met 5,7 procent 

voorop, Noord met 2,3 procent achterop.  

  

Utiliteit goed in regio Oost   

Utiliteitsbouw zit ten opzichte van vorig jaar met 

5,5 procent in de lift. Ten opzichte van vorige 

maand is de groei 2,7 procent. In de utiliteits-

bouw doet regio Oost het met een groei van 25 

procent opvallend goed. Gebouwen voor de 

industriële en energiebedrijven zorgen voor 52 

procent meer omzet. Het (ver)bouwen van 

winkels levert 14 procent meer op. Onderwijs 10 

procent. Voor landbouw (-58 procent) en kanto-

ren (-27 procent) ligt er veel minder omzet in het 

verschiet.  

 

GWW krimpt   

Gww is de grote dissonant. Sinds de zomer-

maanden krimpt de werkvoorraad in een rap 

tempo. Ten opzichte van een jaar geleden komt 

er 3,1 procent minder omzet aan.  

Bron: Cobouw | 04-03-2015 

 

Opleiding NTF Matrix 
De NTF Matrix is een sa-

menvatting uit de wet- en 

regelgeving die voor de 

NTF-leden een stuk ge-

reedschap biedt en voor-

al inzicht verschaft in de 

eisen. 

 

Eén stap verder is het berekenen van verschil-

lende onderdelen, wat nu nog vaak bij een 

constructeur wordt ondergebracht. Veel con-

structeurs houden zich niet bezig met NTF-werk 

omdat het geen onderdeel is van de hoofd-

draagconstructie. Maar, zoals de meeste NTF- 

leden zullen weten, is met de verplichting van 

CE- markering ook de verplichting van het aan-

tonen van de veiligheid en het gebruik een 

steeds terugkerend fenomeen geworden. 

 

Vanwege de steeds korter wordende levertijden 

is het belangrijk dat iedere zichzelf respecteren-

de tekenaar van trappen en balustraden ten 

minste weet waar de gevarenzone begint. Het 

meeste rekenwerk is niet moeilijk en de NTF biedt 

een opleiding aan voor de mannen en vrouwen 

die zich voor een eerste stap hierin willen ver-

diepen. 

 

Eerst zal aan de hand van de NTF Matrix worden 

vastgesteld met welke krachten er gerekend 

moet worden en welke verplichte onderdelen 

aanwezig moeten zijn. Dan zal een eenvoudige 

balustrade worden berekend en daarbij komen 

de verschillende varianten aan bod. Er wordt 

ook gerekend aan de bevestigingsmiddelen en 

aan de hand van een rekenpakket worden ook 

ankers in beton berekend. Er zal veel aandacht 

worden gegeven aan achtergrondinformatie. 

Het is niet echt moeilijk, maar door de vele vari-

aties is het vooral complex. 

 

In principe is deze beginnerscursus geschikt voor 

iedereen die over een gezonde portie verstand 

beschikt. De cursus is vooral interactief en moet 

daarom in kleine groepjes plaatsvinden om 

voldoende in te kunnen spelen op de individue-

le cursisten. 

 

De cursus duurt 2 dagdelen van 4 uur, verdeeld 

over 2 dagen. Bij voorkeur van 15.00-17.00 uur, 

dan een pauze en vervolgens van 18.00-20.00 

uur. De cursus kan in het bedrijf zelf plaats vin-

den of op een centrale plaats in het land.  

NTF kan een deelnamecertificaat afgeven. 

 

Prijzen en data worden binnenkort bekendge-

maakt. Voor veel cursussen kan via de PTT rege-

ling van het OOM financieel worden onder-

steund. Kijk voor meer informatie op de OOM-

website. 

 

Nieuwe leden, opzeggingen 

Opzeggingen: 

 Van Rijsoort Buigwerk bv, Klaaswaal 

 Constructiewerken Wauben & Co bv, Den 

Haag 

 

NTF-bestuur bezoekt NTF lid Blonk Staal 

Schoonhoven BV 
De afgelopen bestuursvergadering waren we 

op uitnodiging van Matthijs Blonk bij Blonk Staal 

Schoonhoven BV, waarvoor onze dank. Het lijkt 

een traditie te worden want ook hier werden we 

hartelijk ontvangen met koffie en koek. Geza-

menlijk even bijgepraat over de huidige dage-

lijkse gang van zaken, waarna we door Matthijs 

voor een rondleiding door de fabrieken en kan-

toren werden meegenomen. 

Blonkstaal Schoonhoven BV vindt zijn oorsprong 

in 1956 in Haastrecht. Daar groeide het bedrijf in 

de begin jaren '70 uit zijn jasje en verhuisde naar 

zijn huidige locatie in Schoonhoven. De werk-

http://www.sbrcurnet.nl/uploads/media_item/media_item/137/60/Ren__Schijf-1415709318.pdf
http://www.oom.nl/OOM-regelingen/Persoonlijke_trainingstoelage_voor_werknemers
http://www.oom.nl/OOM-regelingen/Persoonlijke_trainingstoelage_voor_werknemers
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plaats bestaat uit 2 aaneengesloten bedrijfshal-

len waar de werknemers van Blonk Staal hun 

werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamhe-

den zijn staalconstructies, stalen brandwerende 

kozijnen, specials en natuurlijk de ons aller be-

kende diverse trappen en balustraden. 

 

Ook produceren zij ‘branchevreemde’ pro-

ducten zoals stalen dilitatievoegconstructies 

voor bruggen en viaducten en het zogenaam-

de CableProtection systeem voor bouwkranen, 

wat inhoudt dat dieven geen kans meer heb-

ben om de koperen elektriciteitskabels van 

bouwkranen te stelen. Alles in eigen beheer 

door Blonk Staal te meten, tekenen, produceren 

en te monteren. 

Na de vergadering bedankt het bestuur Matthijs 

en Blonk Staal voor het ontvangst. 

Voor de volgende bestuursvergadering zijn we 

uitgenodigd door Berry Donkers van G&S Staal-

werken. 

 

Wij blijven nog op zoek naar NTF leden die ons 

als bestuur willen ontvangen voor een bestuurs-

vergadering. Als iemand dit leuk lijkt, graag 

aanmelden bij John van Rooij, 06-53539457 of bij 

het NTF-secretariaat. 

 

Duurzaamheidscommissie 
De NTF-Duurzaamheidscom-missie volgt de ont-

wikkelingen van de LCA/milieudatabase nauw-

lettend, maar is op korte termijn niet van plan 

hier energie in te steken. Daarnaast volgt de 

commissie een recent initiatief, de Milieubaro-

meter. 

 

De Milieubarometer is een online meetinstru-

ment dat de milieuprestatie en de bijbehorende 

kosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zicht-

baar maakt. Ook kunt u klimaat bewuster on-

dernemen, door de ingebouwde CO2 meter. Wij 

houden u hierover op de hoogte. Voor meer 

informatie zie: 

www.milieubarometer.nl en 

Hoe werkt de milieubarometer 

 

VERSTERKING GEZOCHT 

- NTF PR-commissie 
Na het aftreden van John van 

Rooij uit de PR-commissie zijn we 

op zoek naar vervanging . De PR-

commissie is o.a. verantwoordelijk 

voor de NTF-nieuws-brief, -website 

en andere uitingen. Veel van het werk zal uitge-

voerd worden door het secretariaat, maar de 

lijnen worden uitgezet door de commissie. Tijds-

besteding: circa 3 bijeenkomsten per jaar (duur: 

ca. 1,5-2 uur). 

- NTF-Opleidingscommissie 
Na het aftreden van Kees Mol uit de Oplei-

dingscommissie zijn we op zoek naar vervan-

ging. Cursussen en opleidingen zijn belangrijk 

voor NTF. Ten eerste om noodzakelijke kennis te 

verspreiden en ten tweede voor de begroting 

van de vereniging. De tijdsbesteding per jaar is 

ca 6-8 uur, bestaande uit voornamelijk telefo-

nisch contact en emailverkeer. 

 

Voor meer informatie of aanmelden. neem 

contact op met het NTF-secretariaat. 

 

NTF bezoek aan Metal Deployé (Frank-

rijk) in het najaar 
In 2014 zijn we op bezoek geweest bij GSI-SLV in 

Duisburg, voor dit najaar staat een bezoek aan 

Metal Deployé in Montbard (Frankrijk) gepland. 

Een producent van strekmetaal en onderdeel 

van de ROTO groep. 

 

Binnenkort worden meer details over dit bezoek 

bekend. Klik hier voor de website van Metal 

Deployé en een informatief filmpje 
 

Oproep van het secretariaat 
NTF wil de website www.trappenfabrikanten.nl 

graag meer aankleden met goede foto’s van 

trappen/balustrades. Eind vorig jaar hebben we 

ook een oproep geplaatst en dat heeft zeker 

een aantal goede foto’s opgeleverd, maar het 

mogen er meer zijn. Let bij de foto’s vooral op: 

 

 voldoende pixels (bestandgrootte >1Mb) 

 compositie 

 belichting 

 bij voorkeur ‘liggende’ foto’s 

 

We zien de foto’s graag tegemoet!  

 

 

 

 
 

Colofon 
Een uitgave van  NTF. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief 

 kunnen geen rechten worden ontleend. 
Secretariaat NTF   

p/a Koninklijke Metaalunie,  
Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein 

Bezoekadres: 
Einsteinbaan 1, 3439 NJ  Nieuwegein  

T. +31(0)30-6053344  - F. +31(0)30-6053208  
info@trappenfabrikanten.nl www.trappenfabrikanten.nl 
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http://www.milieubarometer.nl/
https://vimeo.com/37797606
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