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In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:
• Wijziging NTF-bestuur
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• NTF-netwerkbijeenkomst 2021 en

nieuwjaarsbijeenkomst 2022
• Invoeringsdatum nieuwe omgevingswet uitgesteld
• Cao-onderhandelingen Metaal en Techniek
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Voorwoord
Voor velen van ons is het er toch van gekomen
om lekker op vakantie te gaan. Op vakantie
gaan, maar ook bijeenkomsten bijwonen in
familiair- of zakelijkverband is allemaal weer
mogelijk. Na bijna twee jaar online vergaderen,
heeft ook het NTF-bestuur elkaar weer eens
fysiek ontmoet en wel tijdens de vergadering
van 8 september jl. Het NTF-bestuur heeft op
uitnodiging van de voorzitter Evert Kolk een
bezoek gebracht aan het nieuwe pand waar
Dijkhof Trappen en Treden haar activiteiten nu
uitvoert. Op deze nieuwe locatie hebben we de
plannen voor de komende periode vastgesteld.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over deze
voorgenomen plannen.

projecten en wat een hoogstaande kwaliteit
wordt er geleverd door de NTF-leden. Vaak zit
er achter die mooie foto’s van het
eindresultaat nog mooiere verhalen. Om die
verhalen met elkaar te delen, heeft het toch de
voorkeur om echt fysiek met vakbroeders bij
elkaar te zijn en daarom verheugd het mij om
nu al aan te kondigen dat we op 26 november
2021 weer een NTF-bijeenkomst organiseren.
Het programma wordt nog samengesteld maar
reserveer de datum alvast in uw agenda.
Ik hoop u allen weer eens ‘live’ te zien en te
spreken.
Ron den Toom

Ondanks dat er nog geen nieuw kabinet is
gevormd, draait de economie op volle toeren.
Zeker in onze branche gaat het goed en de
grootste uitdagingen zijn de verkrijgbaarheid
van materiaal en de ‘dagprijzen’ die betaald
moeten worden voor het beschikbare
materiaal. Daarnaast wordt een verdere groei
van de economie beperkt door het ontbreken
van voldoende vakmensen. Maar dat er veel
vakmensen in onze branche rondlopen, merk ik
wanneer ik weer eens op LinkedIn een
informatief rondje maak. Wat een mooie

branchemanager NTF
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Wijziging NTF-bestuur
In de bestuursvergadering van 8 september heeft Patrick Teeuwsen aangegeven dat hij (tijdelijk) zijn
bestuursfunctie neerlegt. Patrick heeft wegens tijdgebrek daartoe moeten besluiten.
Uiteraard respecteren wij als bestuur deze beslissing en we bedanken Patrick voor de goede
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Nieuwe leden
Vroba Engineering uit Tienhoven aan de Maas is per 1 september lid geworden
van de NTF. Frank Montrée (eigenaar) richtte zich in het verleden op het
tekenwerk voor de staalbouw. Frank geeft aan zich steeds meer te richten op
kleinere constructiedelen zoals trappen en mede daardoor was het voor hem duidelijk om het
lidmaatschap aan te gaan. We zien uit naar een prettige samenwerking.

NTF-netwerkbijeenkomst 26 november 2021
We mogen weer en pakken de koe bij de horens! Op vrijdag 26 november a.s. wordt de eerste
bijeenkomst gehouden voor de NTF-leden, waarbij ook de partners van de leden worden
uitgenodigd.
Noteer deze dag dus alvast in uw agenda. Het programma wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt.

NTF-nieuwjaarsbijeenkomst/ledenvergadering 21 januari 2022
De tijd gaat snel! Daarom kondigen we alvast de ledenvergadering aan die we in 2022 gaan houden.
Deze vergadering wordt gecombineerd met een nieuwjaarsborrel.
Noteer vrijdag 21 januari 2022 alvast in uw agenda!

Cao-onderhandelingen Metaal en Techniek
Op 31 augustus jl. zijn de onderhandelingen gestart om tot een nieuwe Cao
Metaal en Techniek te komen. De afgelopen maanden is door de
Metaalunie een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de wensen en
ideeën van de leden met betrekking tot het cao-overleg, o.a. via een breed
uitgezette ledenenquête en onze werkgeversdialogen. De uitkomsten
daarvan zijn besproken in onze Commissie Sociale Zaken en de Raad van Bestuur. De standpunten
van de Metaalunie zijn vervolgens besproken in het overleg van de Federatie Werkgeversorganisaties
Techniek (FWT). De FWT heeft een gezamenlijke voorstellenbrief opgesteld. Deze brief vormt de start
van het cao-overleg met de werknemersorganisaties, die op hun beurt eveneens hun voorstellen
inbrengen.
Op 31 augustus en 7 september zijn de eerste bijeenkomsten geweest. Over de inhoud van de
gesprekken en de voortgang van het onderhandelingsproces kunt u lezen op het ledengedeelte van
de Metaalunie website www.metaalunie.nl/Actueel/CAO-2021.

Invoeringsdatum nieuwe omgevingswet uitgesteld
Demissionair minister Ollongren heeft in mei van dit jaar de Eerste en Tweede
Kamer geïnformeerd dat de invoeringsdatum van de nieuwe omgevingswet een
half jaar wordt uitgesteld. De wet zou in januari 2022 in werking worden gesteld,
echter dit is gewijzigd in 1 juli 2022.
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Wat betekent dit voor de NTF?
De wet op de Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), die aan de omgevingswet is gekoppeld,
treedt daardoor in werking op 1 juli 2022. De Wkb hebben wij al diverse keren op
ledenvergaderingen besproken en toegelicht. De kern van de Wkb is dat er een technische
bouwtoets
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die alle onderdelen van het proces controleert. Deze borger wordt door de eigenaar van het
uiteindelijke bouwwerk aangesteld om zodoende meer bescherming aan de eigenaar te geven.
De borger zal het ontwerp, de berekeningen, de uitvoering en de oplevering op juistheid moeten
controleren. Bij voorkeur zal hij gebruik gaan maken van bedrijven die, bijvoorbeeld door een
branchekeurmerk, deze controle zelf (als branche) geborgd hebben. Wij hebben daarom als NTF
besloten om te onderzoeken hoe wij, eventueel in samenwerking met andere branche, tot een
kwaliteitsstandaard te komen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kwaliteitsstandaard voor de Trappenbouwers
Tijdens de laatste NTF-bestuursvergadering van 8 september jl. was één van de onderwerpen het
borgen van kwaliteit van producten die wij als trappenfabrikanten maken. Met het wijzigen van de
omgevingswet zal onze branche een bepaalde waarborg moeten hebben, waarbij de NTF-leden
kunnen aantonen dat de kwaliteit van de producten aan de voorgeschreven regels voldoen.
Indien een branche een vastgestelde kwaliteit van haar leden eist en dit kan borgen, dan voert een
toezichthouder een controle uit op dit proces. Als dit proces wordt goedgekeurd, dan heeft de
branche en haar leden een voorkeurspositie tijdens het bouwproces.
Omdat in de nieuwe omgevingswet een eigenaar een controleur (borger) aanstelt, is het voor de
eigenaar een stuk voordeliger (zowel technisch als financieel) wanneer de borger weinig tijd moet
besteden aan de kwaliteit. Indien een borger kan zien dat de branche een kwaliteitsstandaard heeft,
zal een samenwerking met één van de brancheleden absoluut de voorkeur hebben.
De NTF wil een werkgroep samenstellen, waarin besproken wordt wat de risico’s
in het bouwproces zijn van ontwerp tot oplevering. De NTF-werkgroep zal zich in
eerste instantie richten op het samenstellen en monteren van een trap of bordes.
We zoeken hiervoor praktisch ingestelde leden die hier een steentje in willen
bijdragen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat via
info@trappenfabrikanten.nl.
Voor meer informatie over deelname, kunt u contact opnemen met Ron den
Toom via toom@metaalunie.nl.

BIM-werkgroep NTF
De BIM-werkgroep van de NTF heeft goede vorderingen gemaakt. In de
aankomende werkgroep bijeenkomst van 1 oktober a.s. gaat de werkgroep de
eerste opzet van de ILS (24 standaarden) terugbrengen naar 10 gebruikelijke en
praktisch goed toepasbare basisafspraken.
In het eerste kwartaal van 2022 wordt er een bijeenkomst gehouden voor alle
NTF-leden, waarin u volledig uitgelegd krijgt hoe u de standaarden kunt inzetten.
Het wordt een bijeenkomst die zeer interessant is voor uw tekenaars. De
tekenaars van uw bedrijf zijn meer dan welkom en het is zeker de investering
waard om tekenaars deel te laten nemen aan deze bijeenkomst. Er is nog geen definitieve datum
bekend. Zodra de datum bekend is wordt dat tijdig bekendgemaakt bij de NTF-leden.

3

NIEUWSBRIEF NTF

Tot slot veiligheid
Veiligheid is een actief onderwerp in trappenindustrie en in de bouw in het algemeen. Met name
veilig werken, waarmee bedoeld wordt dat u werknemers een veilige werksituatie hebben, krijgt veel
aandacht. In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we u regelmatig geïnformeerd over de nieuwe
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Maar de veiligheid van bouwwerken is vooral gebaseerd op een kwaliteit van de geleverde
producten. Vakmanschap en de juiste middelen en materialen zijn hier de grondstof om tot een
goede kwaliteit te komen. Dat dit niet altijd goed gaat blijkt uit de ongelukken die in de media zijn
gekomen.
Ongeluk balkonhek in Den Haag:
Op 2 juli jl. is een jonge vrouw overleden, omdat een balkonhek deels afbrak. De vrouw is van
driehoog naar beneden gevallen en is aan de gevolgen daarvan overleden. De NTF is direct na dit
ongeval op de hoogte gesteld door de inspectie. De voorzijde van het balkonhek is volledig
afgebroken.
Bron Telegraaf:
Het slachtoffer viel rond 19.45 uur van driehoog naar beneden en overleefde dat niet. Getuigen vertelden dat
de vrouw op het balkon had staan roken toen het balkonhek afbrak. Het dodelijke ongeluk vond plaats vlak bij
een supermarkt, die op dat moment open was. Daardoor zagen veel mensen het gebeuren. Er wordt nog
aanvullend technisch onderzoek gedaan om vast te stellen hoe het balkonhek heeft kunnen losraken.

Een tweede voorval gebeurde recentelijk in Oudenbosch, waarbij het volledige balkon van de gevel is
geraakt.
Bron: Brabants Dagblad
Aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee balkons van
een appartementengebouw naar beneden gestort. Er raakte niemand gewond. De burgermeester van
Halderberge zegt geschrokken te zijn door de gebeurtenissen en zegt te gaan zorgen dat de eigenaar van het
pand maatregelen neemt.
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NTF-leden staan voor kwalitatief hoogstaand werk
Regelmatig zien we mooie, kwalitatief hoogstaande projecten van leden op LinkedIn voorbijkomen.
Indien u meer publiciteit wilt, kunt u foto’s en een korte omschrijving van het project naar het NTFsecretariaat sturen. Deze foto’s kunnen dan op de website worden geplaatst en in de nieuwsbrief
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worden opgenomen (die ook door architecten gelezen wordt) of op LinkedIn verder worden gedeeld.
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U kunt de foto’s sturen naar info@trappenfabrikanten.nl.
+31 (0)30 605 3344
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Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de branchegroep Nederlandse Trappen Fabrikanten (NTF). NTF een branchegroep van de Metaalunie.
Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Ron den Toom, branche-manager van NTF. Aan de inhoud
van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

