ONDERHOUDNL GLAS
DÉ MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJF

OnderhoudNL Glas maakt deel uit van Koninklijke OnderhoudNL,
de vereniging van ruim 2.500 (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.
Wie zijn wij?
OnderhoudNL Glas werkt aan de verbetering
van de positie van haar ca. 90 aangesloten
glaszetbedrijven. De bij OnderhoudNL Glas
aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in het
plaatsen van glas in al zijn verschijningsvormen.

• themabijeenkomsten en cursussen te organiseren die voor de bedrijven van betekenis zijn
• de bedrijven te informeren over actuele
ontwikkelingen in de branche
• de behoeften aan nieuwe producten en diensten,

Zij vertegenwoordigen 80% van de markt voor

die het glaszetbedrijf nog beter maken, te traceren

glasplaatsingen in Nederland. De bedrijven worden

en initiatieven te nemen om aan die behoeften

gekenmerkt door verantwoord omgaan met glas,

tegemoet te komen

veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden.
De opdrachtgever van een glasbedrijf krijgt deskundig advies, met vakmanschap als uitgangspunt.
De directe relatie tussen de ondernemer en
de opdrachtgever is bepalend voor het eindresultaat.

Kortom: OnderhoudNL Glas zorgt ervoor dat

De structuur van de bedrijven is gebaseerd op de

deze sector modern en up-to-date is en blijft,

combinatie van ambachtelijk vakmanschap en

om zo klanten professioneel en kundig van

gevoel voor de waarde van duurzaam materiaal.

dienst te kunnen zijn.

Wat doen wij?

Wat hebben wij bereikt?

OnderhoudNL Glas behartigt de belangen voor

• Afspraak in de CAO over consignatiediensten.

deze specifieke groep van ondernemingen door:

Hiermee kunnen glaszetbedrijven makkelijker

• bestuurlijke deelname aan de AF-Erkennings-

afspraken maken met hun personeel als het

regeling , NEN, CEN, ISO en STABU
• samenwerking met andere branches zoals

gaat om storingsdiensten.
• Teamtillen mogelijk gemaakt. De Arbowet 		

de Glas Branche Organisatie (GBO),

schrijft voor dat glas met een gewicht hoger

Kenniscentrum Glas (KCG) en de Nederlandse

dan 50 kilogram altijd met hulpmiddelen moet

Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

worden getild. Dankzij de inspanningen van

• contacten te onderhouden met het netwerk
van partners van Koninklijke OnderhoudNL
• te bevorderen dat er dag en nacht kan worden
gereageerd op vragen van klanten (24 uurs service)
• het glaszetvak te promoten bij jongeren
en potentiële werknemers in de branche

OnderhoudNL Glas is het in die gevallen waar
zwaarder moet worden getild dan 50 kilo,
onder voorwaarden mogelijk om met 4 man 		
maximaal 100 kilo te tillen. Voor praktijksituaties is hiervoor een handige checklist
voor de werkplek ontwikkeld.
>>

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Glas
• Promotiecampagne richting de consumentenmarkt met nadruk op energiebesparing
door isolatieglas.
• Omzetten van de tijdelijke regeling 6%-BTW

Wat kunt u nog
van ons verwachten?
• Voorlichtingsbijeenkomsten / workshops
over onder andere verbetering van bedrijfs-

op isolatiediensten inclusief glaszetten

processen, werkopname, communicatie en 		

naar permanente regeling.

glas-technische zaken

• Invoering van de nieuwe functie- en loonstructuur.
• Lagere transitievergoeding voor
kleinere werkgevers.
• Geen transitievergoeding bij ontslag
met wederzijds goedvinden.

• Landelijke Technische dag met diverse
sprekers en demonstraties
• Elektronische nieuwsbrieven met informatie
over wet- en regelgeving, nieuwe of veranderde
plaatsingsnormen etc..

Leden van OnderhoudNL Glas kunnen onder andere gebruik maken
van de volgende producten en diensten:
Folderserie

Handleiding glaszetten

“Wat u moet weten over …”: Consumenten-

Onmisbaar naslagwerk en aanvulling op

folders over veiligheidsglas, isolerend

normen en NPR-bladen.

glas en brandwerend glas.

Inkoopvoordeel
Korting op vlakglascontainerverhuur

Meest gestelde vragen over glaszetten
Boekje waarin de meest gestelde vragen van
de afgelopen jaren met antwoorden staan.

Cursussen en bijscholing
Kwaliteitsbeoordeling van

Glaszetten basis II

Vlakglasproducten

Glaszetten vervolg

Toelichtingen op Europese normen

Monteren van installatieglas praktijk

van vlakglasproducten zoals deze in

Monteren van installatieglas theorie

de bouw worden toegepast.

Gratis eerstelijns juridisch advies

Glasdeskundige Martin Krul als

bij contracten, inkoop, overname en

technisch aanspreekpunt

ontslag van medewerkers

(zowel per mail als telefonisch).
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Gratis eerstelijns technisch advies
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