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Inhoudsopgave
Actueel
CORONA: VOLG DE GEDRAGSREGELS, GÉÉN KERST- OF NIEUWJAARSBORREL
Langs deze weg doen we, in overeenstemming met de oproep van premier Rutte tijdens zijn
toespraak van 14 december, een klemmend beroep op u om de bestaande gedragsregels in het
kader van Corona daadwerkelijk in acht te nemen. We moeten met elkaar alles uit de kast
halen om te zorgen dat iedereen in Nederland de regels naleeft.

3

Aanmelden bij bpfBOUW nu digitaal
Elk jaar melden ruim 1500 nieuwe werkgevers zich aan bij bpfBOUW. Dat deden ze tot
voor kort via een aanmeldformulier met zo’n 40 vragen. Dit is nu verleden tijd.
Aanmelden bij bpfBOUW gaat nu helemaal digitaal.

4

Terugkijken Webinar Wet Kwaliteitsborging
Maandag 7 december heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, NVBU
en Kwaliteitborg BV een Webinar uitgezonden over de Wet Kwaliteitsborging.
Voor diegene die dit Webinar gemist hebben is er de mogelijkheid om het alsnog te bekijken.

5

Financiële ondersteuning; subsidie- en financieringswijzer RVO
De Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.
Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

5

Vernieuwde KiK-tool detecteert kans, grootte én gevolgen bouwrisico’s
De KiK-tool, de softwareapplicatie die onderdeel is van het door BZK toegelaten Wkb-instrument
KiK, is ingrijpend vernieuwd.

5

Nieuw: Volandis Preventiegids – Online wegwijzer voor Bouw & Infra
Als werkgever in de Bouw & Infra ben je zuinig op je mensen. Je wilt dat ze straks gezond
met pensioen gaan. Maar hoe pak je dat precies aan? Hoe is jouw medewerker het beste
geholpen? En wie kun je daarvoor inschakelen? Maak voor én met je werknemers gebruik van
de nieuwe Volandis Preventiegids.

6

Veel meer achterstallige betalingen door coronacrisis
Het aantal facturen dat niet op tijd wordt betaald in Nederland is fors toegenomen tijdens de
coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat 56% van facturen sinds het begin van de coronacrisis
achterstallig is. Een jaar geleden was dat nog 32%.

6

Bereikbaarheid AFNL
Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten
om alle medewerkers vanaf 17 maart zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.
Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom
dus niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft.

7

Bijlagen:
Indexen Risicoregeling GWW
Flyer Volandis preventiegids

Bereikbaarheid Aannemersfederatie Nederland kerst en oud-en-nieuw
Het kantoor van Aannemersfederatie Nederland is tijdens de aankomende
kerstvakantie niet bereikbaar van vrijdag 25 december 2020 tot en met
zondag 3 januari 2019.
Vanaf maandag 4 januari 2021 zijn wij uiteraard weer voor u beschikbaar.
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Actueel
CORONA: VOLG DE GEDRAGSREGELS, GÉÉN KERST- OF NIEUWJAARSBORREL
Langs deze weg doen we, in overeenstemming met de oproep van premier Rutte tijdens zijn
toespraak van 14 december, een klemmend beroep op u om de bestaande gedragsregels in het
kader van Corona daadwerkelijk in acht te nemen. We moeten met elkaar alles uit de kast halen
om te zorgen dat iedereen in Nederland de regels naleeft.
Géén kerst- of nieuwjaarsborrel
Kerst- of nieuwjaarsborrels met collega’s en relaties zijn niet noodzakelijk voor de uitvoering van
het werk. Je mag als werkgever deze borrels dan ook niet organiseren.
Protocol Samen Veilig Doorwerken
De overheid heeft scherpe maatregelen uitgevaardigd om het coronavirus terug te dringen. De
Bouw en Infra werken daaraan mee met het Protocol Samen Veilig Doorwerken.
Werkzaamheden in de bouw kunnen dan ook doorgaan, het toepassen van het protocol is
daarvoor strikt noodzakelijk.
Waar moet je bij het werk extra rekening mee houden?
- Voorkom nauwe contacten: maak gebruik van telefonisch of video-overleg in plaats van
persoonlijke afspraken.
- Neem een mondkapje mee. Het is nodig om deze te dragen als je in een bouwmarkt,
winkel of in een voor publiek toegankelijke ruimte (gemeentehuis, theater, etc.) moet
zijn. De voorschriften kunnen snel veranderen. Check voor je aan het werk gaat de
lokale maatregelen of kijk naar de informatie bij de ingang.
Verder blijft onverminderd gelden:
- Werk thuis als dat kan.
- Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten en laat je via de GGD testen.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Was vaak je handen.
- Nies en hoest in je elleboog.
- Beperk onnodige contacten:
o Reis zo veel mogelijk alleen in plaats van samen.
o Stel bijeenkomsten voorlopig uit als ze niet noodzakelijk zijn.
- Houd er rekening mee dat mensen bang of voorzichtig kunnen zijn. Werkzaamheden bij
kwetsbare particulieren mag je alleen uitvoeren als zij daar uitdrukkelijk toestemming
voor hebben gegeven.
Samen kunnen we veilig doorwerken, maar alleen als we ons allemaal aan de afspraken uit het
protocol houden!
Gebruik mondkapje
Als de bovenstaande basisregels gevolgd worden, blijft het gebruik van een mondkapje of face
shield niet nodig. Er zijn echter ook situaties waarin een mondkapje of faceshield in aanvulling
op de bovenstaande regels gebruikt moet worden:
1. Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.
2. Verplaatsingen in publieke binnenruimtes.
3. Werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.
Ook bij het werken bij particulieren achter de voordeur wordt bij het eerste persoonlijke contact
met de klant (beheerder of bewoner) een mondkapje of face shield gebruikt. Hierbij worden dan
met de klant afspraken gemaakt om veilig te kunnen werken, zonder verder gebruik te hoeven
maken van een mondkapje of face shield.
Hygiëne op de bouwplaats
Het is van het grootste belang aandacht te hebben én houden voor de hygiëne op de
bouwplaats omdat daarover verontrustende berichten bekend worden. Dit is mede van belang
omdat in het kader van arbobeleid de wet hierop is aangescherpt:
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Artikel 3.2a. Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie
covid-19
1. Dit artikel is, in aanvulling op artikel 3.2, van toepassing op de bestrijding van de epidemie
van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, of een directe dreiging daarvan.
2. Ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met
SARS-CoV-2 worden op arbeidsplaatsen, gelet op hoofdstuk Va van de Wet publieke
gezondheid alsmede de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, tijdig de
daarvoor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen getroffen.
3. Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder geval:
a. het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
b. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding
van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats; en
c. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke
maatregelen en voorzieningen.
Meer informatie
Ter ondersteuning van het protocol zijn er diverse, handige documenten ontwikkeld.
Ook zijn er diverse infographics beschikbaar die u verder kunnen helpen in uw bedrijfsvoering; u
kunt deze vinden via bijgaande link: https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/postersinfographics/infographics/
Nadere informatie over coronagerelateerde onderwerpen kunt u terugvinden op de website
www.helpdeskcorona-bt.nl
Helpdesk Corona Bouw, Infra en Installatietechniek
Sinds 30 maart is de Helpdesk Corona gestart voor een ieder met vragen over veilig
doorwerken tijdens de coronacrisis. Een centraal loket voor vragen, informatie en meldingen.
Deskundigen geven advies via het gratis telefoonnummer 085 – 080 1544, e-mail en chat. De
helpdesk ondersteunt het recent verschenen protocol ‘Samen veilig doorwerken’.
Vraag, meld en deel
Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid van de
helpdesk. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen opgenomen en kun je handige informatie
downloaden, zoals de posters van de Rijksoverheid en een praktische toolbox. De helpdesk is
er eveneens voor meldingen van situaties op de werkvloer die niet opgelost worden. Ter
inspiratie staan op de website ook voorbeelden van bedrijven die zorgvuldig omgaan met de
veiligheid en gezondheid.
Ook kunt u op de website van de coronahelpdesk de meestgestelde vragen en antwoorden
rondom het coronavirus en de bouw-en infrasector vinden via deze link: Veelgestelde vragen
Helpdesk Corona Bouw en Techniek (helpdeskcorona-bt.nl)
Deskundig team
Het belang van ieders gezondheid is groot, daarom krijgt men direct een deskundige aan de lijn.
De helpdesk bestaat uit tal van arbodeskundigen uit de sectoren Bouw & Infra en
Installatietechniek. Het team is samengesteld uit: arbeidshygiënisten, arbeidsepidemiologen,
bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen, ergonomen en DIA-adviseurs. Het team
volgt de richtlijnen van het RIVM en de NCvB. Aan de adviezen kunnen geen rechten worden
ontleend.
Contactgegevens helpdesk
Bel gratis: 085 – 080 1544
Website: www.helpdeskcorona-bt.nl
E-mail en chat via website: www.helpdeskcorona-bt.nl
Aanmelden bij bpfBOUW nu digitaal
Elk jaar melden ruim 1500 nieuwe werkgevers zich aan bij bpfBOUW. Dat deden ze tot voor
kort via een aanmeldformulier met zo’n 40 vragen. Dit is nu verleden tijd. Aanmelden bij
bpfBOUW gaat nu helemaal digitaal.
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Eind 2019 stelde bpfBOUW aan werkgevers en administratiekantoren de vraag: Hoe ervaart u
het aanmelden bij bpfBOUW? Werkgevers vertelden toen dat ze het aanmelden erg ingewikkeld
vonden. Ook wilden ze graag beter op de hoogte worden gehouden tijdens het aanmeldproces.
Met digitale aanmelding komt bpfBOUW werkgevers tegemoet
Het resultaat is betere begeleiding en sneller duidelijkheid voor nieuwe werkgevers. Op basis
van slechts enkele vragen wordt beoordeeld of de werkgever zich bij bpfBOUW moet
aansluiten. Hierdoor heeft de werkgever binnen 3 werkdagen duidelijkheid. Pas na deze eerste
bevestiging wordt de werkgever gevraagd om aanvullende gegevens. Zo rondt de werkgever,
door in te loggen met eHerkenning, zijn aanmelding af.
Meer begeleiding bij het aanmelden en starten met aanleveren
Werkgevers en administratiekantoren worden nu gedurende de aanmelding per mail op de
hoogte gehouden. Ook is er een handig stappenplan, waarmee de eerste gegevensaanlevering
makkelijker wordt gemaakt.
Het nieuwe aanmeldproces scheelt de werkgever dus tijd. Tijd die hij nu in zijn bedrijf kan
steken.

Terugkijken Webinar Wet Kwaliteitsborging
Maandag 7 december heeft Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, NVBU en
Kwaliteitborg BV een Webinar uitgezonden over de Wet Kwaliteitsborging.
Tijdens dit Webinar stond de MKB-aannemer centraal. De deelnemers werden bijgepraat over
de laatste ontwikkelingen. Er werd inzage gegeven in de laatste status van het
Consumentendossier. Tevens werd de rol van de kwaliteitsborger behandeld en werd verteld
waar u nu al rekening mee kunt houden om in 2022 goed te kunnen anticiperen op de Wkb.
Voor diegene die dit Webinar gemist hebben is er de mogelijkheid om het alsnog te bekijken via
de volgende link: https://bit.ly/Webinar_Wkb_December

Financiële ondersteuning voor uw plannen via de Subsidie- en financieringswijzer van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De Subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.
Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.
Meer informatie over de Subsidie- en financieringswijzer treft u hierbij aan; lees hier meer over
deze Subsidie- en financieringswijzer
Indien u subsidie wilt aanvragen dan kan dit via de volgende link; Subsidie aanvragen?
Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst
Vernieuwde KiK-tool detecteert kans, grootte én gevolgen bouwrisico’s
De KiK-tool, de softwareapplicatie die onderdeel is van het door BZK toegelaten Wkbinstrument KiK, is ingrijpend vernieuwd. De KiK-tool is de eerste applicatie die specifiek is
ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico
tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de
basis legt voor een efficiënte borging.
De innovatie van de tool kwam tot stand op basis van een uitgebreide evaluatie van de eerste
versie. Kwaliteitsborgers die al met KiK werken, partijen uit de bouwkolom en de
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) leverden feedback. KOMO, KiK en BRIS
realiseerden vervolgens de KiK-tool 2.0 op basis van praktijkinzichten én (markt)wensen.
Samen het doel bereiken
De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te
vergroten. De tool bood in zijn eerste versie al functionaliteit voor de onder de Wkb verplichte
risicoanalyse bij bouwprojecten. Nu maakt de KiK-tool ook zichtbaar wat je moet doen om zulke
risico’s te managen. Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes en
aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit
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binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk
verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen. De KiK-tool is
vanaf nu op aanvraag beschikbaar. Kijk op de KiK-toolwebsite voor informatie en voor het
aanvragen van een demo.
Bouwbesluit centraal
De KiK-tool stuurt de gebruikers door een proces waarbij toetsing aan de eisen van het
Bouwbesluit centraal staat. Op basis van de hierop volgende risicobeoordeling omschrijft de tool
acties voor het borgingsplan. De KiK-tool biedt vervolgens mogelijkheden om acties te koppelen
aan personen, bewijsmateriaal van de as-built situatie digitaal te verzamelen en besluiten vast
te leggen. Als resultaat genereert de KiK-tool uiteindelijk, met één druk op de knop, alle
wettelijke rapportages die vereist zijn.
Aanbevolen door 30 (branche)organisaties
KiK-tool wordt ondersteund door de brede coalitie van (branche)organisaties die vanaf het begin
achter KiK staat. Nu instappen bij KiK? Neem contact op via info@kik-komo.nl.

Nieuw: Volandis Preventiegids - Online wegwijzer voor Bouw & Infra
Als werkgever in de Bouw & Infra ben je zuinig op je mensen. Je wilt dat ze straks gezond
met pensioen gaan. Maar hoe pak je dat precies aan? Hoe is jouw medewerker het beste
geholpen? En wie kun je daarvoor inschakelen? Maak voor én met je werknemers gebruik van
de nieuwe Volandis Preventiegids.
Selectie dienstverleners duurzame inzetbaarheid
Via het bedrijfs- en/of brancherapport in mijnVolandis zie je hoe goed je al op weg bent met
duurzame inzetbaarheid. Ook welke acties je kunt starten om deze te verbeteren. Wil je
hiermee aan de slag met je team? Of wil je een individuele medewerker laten coachen? Dan
kun je je laten ondersteunen door specialisten. In de Volandis Preventiegids vind je de
geselecteerde aanbieders voor de Bouw & Infra overzichtelijk op een rij. Deze handige tool vind
je in het werkgeversportaal mijnVolandis. Heb je nog niet eerder ingelogd? Registreer je dan
eerst.
Voordelen Preventiegids
 Overzicht coaching, cursussen en toolboxen over veilig werken, leefstijl, loopbaan, stress
en meer.
 Door Volandis geselecteerde dienstverleners voor Bouw & Infra.
 Gebruikersvriendelijke zoekfunctie, bijvoorbeeld op regio.
 Praktische tool, ontwikkeld in samenspraak met bouw- en infrabedrijven.
Groeiend aantal dienstverleners
De komende periode vindt er een verrijking plaats van het aantal dienstverleners in de Volandis
Preventiegids. Houd de gids in de gaten als de dienstverlener die jij zoekt er nog niet tussen
staat. Heb je goede ervaringen met een dienstverlener die niet mag ontbreken in de gids?
Bedrijven kunnen zich als dienstverlener aanmelden via: preventiegids.volandis.nl
Meer informatie
Maak gebruik van deze handige tool! Ga naar de preventiegids via volandis.nl/preventiegids. De
gids is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (EU).
Vragen of meer informatie over de Volandis Preventiegids? Neem contact op met team DIA
Bedrijven: tel. 0341 - 499 299 of mail naar diabedrijven@volandis.nl
Veel meer achterstallige betalingen door coronacrisis
Het aantal facturen dat niet op tijd wordt betaald in Nederland is fors toegenomen tijdens de
coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat 56% van facturen sinds het begin van de coronacrisis
achterstallig is. Een jaar geleden was dat nog 32%.
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Voor de Betalingsbarometer voor West-Europa onderzocht kredietverzekeraar Atradius de
betalingsmoraal van 2.603 ondernemingen in 13 landen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat
56% van de facturen sinds de start van de coronacrisis achterstallig is. Een jaar geleden was
dat nog 32%. Nederland heeft van alle Europese landen de hoogste score voor wat betreft de
toename van het aantal dagen dat een vordering uitstaat. Het aantal dagen is met maar liefst
10% gestegen volgens 49% van de respondenten in Nederland. Zij geven aan dat zij gemiddeld
25 dagen langer moeten wachten voordat hun facturen worden betaald.
Uitstellen betaling aan eigen leveranciers
Ondanks de forse stijging is bijna de helft van de ondernemingen bereid klanten een langere
betalingstermijn te bieden dan vóór de coronapandemie. Zo nam de betalingstermijn tijdens de
pandemie met 21 dagen toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Door de verslechterde betalingsmoraal hebben veel ondernemingen maatregelen getroffen om
liquiditeitsproblemen te voorkomen. Zo stelden bijna vier op de tien ondernemingen betalingen
aan hun eigen leveranciers uit. Voor de rest van West-Europa geldt dit voor een derde van de
ondernemingen.
Beoordelen van kredietwaardigheid
Voor 30% van de Nederlandse ondernemingen geldt dat zij werknemers in de afgelopen
periode moesten ontslaan. Ook vroegen drie op de tien ondernemingen
aanvullende financiering aan. Zo’n 45% van de Nederlandse respondenten gaf aan sinds het
begin van de coronacrisis te zijn gestart met het rechtstreeks inwinnen van informatie van
klanten om zo hun kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Zij maken hier meer gebruik van
dan van bankreferenties.
Bereikbaarheid AFNL
Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, heeft AFNL besloten
om alle medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken.
Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar en blijft onze dienstverlening beschikbaar. Schroom dus
niet en gebruik onze dienstverlening als u vragen heeft. Wel willen wij u vragen in plaats van de
bekende telefoonnummers de volgende nummers te bellen. In verband met de drukte die wij op
dit moment ervaren kunt u het beste een e-mail sturen, zodat wij daar spoedig op kunnen
reageren.
Secretariaat
Koela
Chatzoudis

Mobiel
nummer
06-21838650

E-mail

Bereikbaar

secretariaat@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij

Algemeen/
Mobiel
Verenigingszaken nummer

E-mail

Jaco
Uittenbogaard

uittenbogaard@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij

CAO/ Corona/
Arbeidsrecht/
Sociale
Zekerheid
Martin van der
Veen
Alie Dijkstra

06-25322983

Bereikbaar

Mobiel
nummer

E-mail

06-23537511

vanderveen@aannemersfederatie.nl Ma t/m vrij

06-12456076

dijkstra@aannemersfederatie.nl

Ledenbulletin december 2020

Bereikbaar

Ma, di,
woemorgen en
do

Pagina 7 van 8

Pers/
Mobiel
Communicatie/ nummer
Lobby
Rielèn van der
06-46746693
Hoek

E-mail

Bereikbaar

vanderhoek@aannemersfederatie.nl Ma, di en do

Staat uw onderwerp hier niet bij, stuur dan een e-mail naar secretariaat@aannemersfederatie.nl
U kunt ook nog terecht op de website van de AWVN en de website van VNO-NCW met
informatie voor werkgevers, en de website van het RIVM voor de actuele situatie van de
coronacrisis in ons land. Voor nadere informatie kunt u via deze link, https://www.mkb.nl/corona,
ook nog terecht op de website van MKB Nederland. Ook het speciaal ingerichte coronaloket van
de Kamer van Koophandel levert veel nadere informatie, www.kvk.nl/coronaloket.
Tenslotte vragen wij u om, als u specifieke vragen heeft over de coronacrisis, dit ook door te
geven aan de collega’s van de helpdesk zodat wij goed op de hoogte blijven van wat er leeft
onder ondernemers en zo nodig aanvullende maatregelen van het kabinet kunnen vragen.
Ook helpt onze helpdesk u graag verder; secretariaat@aannemersfederatie.nl
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