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NOA telt zo’n 1.700 leden. Een ruime meerderheid van al die 
stukadoorsbedrijven, vloeren- en terrazzospecialisten, blokken-
stellers, plafond- en wandmonteurs en natuursteenbewerkers 
valt in de categorie eenmanszaak of klein- of middelgroot 
bedrijf. Maar er zitten ook afbouwbedrijven tussen die qua 
omvang en omzet een stuk groter zijn. Omdat de dagelijkse 
beslommeringen bij hen anders van aard zijn dan van de regu-
liere bedrijven, is ongeveer 25 jaar geleden voor die bedrijven en 
hun directeuren NOA Sector Grootbedrijven opgericht.

Inspireren
De directies en/of kader functionarissen van SGB-lidbedrijven 
komen vier keer per jaar bijeen. Belangrijke doelstelling van 
SGB is dat de deelnemers van elkaar leren. Daarom wordt van 
de deelnemers aan de SGB-bijeenkomsten wel verwacht dat ze 
bereid zijn om - in alle redelijkheid - ervaringen uit te wisselen 
en hun mening te geven. SGB beoogt het verkrijgen van nieuwe 
inzichten en ideeën, het inspireren en het bevorderen van syner-

gie. Het concept werkt al jaren en de bijeenkomsten worden 
daarom met recht ‘inspiratiesessies’ genoemd. Geen bijeenkomst 
was in de afgelopen jaren hetzelfde. SGB spant zich iedere keer 
weer in om actuele en relevante thema’s te kiezen en ze slaagt 
daar (bijna) altijd in! Vaak is er een bedrijfsbezoek aan gekop-
peld, waarbij een kijkje in de keuken van collega’s, toeleveran-
ciers of juist bij ondernemingen in geheel andere bedrijfstakken 
wordt gegund. De bijeenkomsten zijn altijd interactief, met 
ruimte voor vragen en opmerkingen en er is aandacht voor de 
inwendige mens.

Verrassend
Leden van SGB krijgen tijdens deze bijeenkomsten voldoende 
gelegenheid om ondernemersvraagstukken en bedrijfsorganisa-
torische zaken met collega’s te bespreken. Omdat leden allemaal 
in de afbouw opereren en van een zekere grootte zijn, zien we 
dat iedereen te maken heeft met (vaak) dezelfde problematiek 
en dus voor dezelfde uitdagingen staat. Zeker omdat niet ieder-
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een precies dezelfde ‘tak van sport’ beoefent en een eigen 
bedrijfsfilosofie heeft, levert dit per bijeenkomst altijd verras-
send andere ervaringen en aandachtspunten op. Leden durven 
elkaar tijdens bijeenkomsten waardevolle adviezen te geven en 
schromen niet om anderen deelgenoot te maken van knelpunten 
en missers in hun organisaties. Ook leggen leden onder-
linge relaties, die al zeer vaak hebben geresulteerd in het 
voor elkaar uitvoeren van werkzaamheden en in geza-
menlijk optrekken bij bouwprojecten. Voor alle bijeen-
komsten geldt dat voor iedereen herkenbare problematiek 
aan de orde komt, dat het leerzaam is, dat het wij-gevoel 
wordt versterkt, dat er vak- en branchegenoten aanwezig 
zijn en dat er een juiste balans is tussen nuttig en gezellig. 

Buitenland
SGB komt meer dan vier keer per jaar op een bijzondere 
plek bij elkaar. Eén keer per jaar gaan de leden van NOA 
Sector Grootbedrijven drie dagen met elkaar op studie-
reis naar het buitenland. Tijdens die drie dagen is er veel 
tijd en aandacht voor de plaatselijke cultuur, maar er 
komen ook altijd vakinhoudelijke onderwerpen aan de 
orde. Daarnaast wordt er wat opgestoken van buiten-
landse ervaringen of bouwinzichten. De sfeer tijdens die 
reizen is altijd informeel en gemoedelijk, de ervaring leert 
dat er veel kennis en ideeën worden uitgewisseld en dat 
zakelijke en persoonlijke relaties wordt uitgediept en ver-
sterkt. Tot op de dag van vandaag gaan bijna altijd alle 

leden mee op de buitenlandse studiereis, die idealiter van 
woensdagavond tot en met zaterdagmiddag duurt. In de afgelo-
pen jaren werden onder andere Parijs, Berlijn, Milaan, Stock-
holm, Praag, Barcelona, Sevilla en Edinburgh bezocht. 

Inspirerende sessies op aparte locaties.

Armand Landman / a.landman@noa.nl

Toelatingseisen 
voor NOA Sector Grootbedrijven
     • U moet NOA-lid zijn
     • U haalt een jaaromzet van meer dan 5 miljoen euro
     • U bent bereid ervaringen uit te wisselen en uw 
 mening te geven
     • Uw bedrijf staat goed aangeschreven in de branche
     • Lidmaatschap geldt voor directie en kader-
 functionarissen

Meer weten of lid worden? Neem dan contact op met 
Rob van Boxtel van het NOA-secretariaat. De contributie 
bedraagt € 2.300,- per jaar (inclusief 4 bijeenkomsten 
per jaar met diner en een geheel verzorgde driedaagse 
studiereis naar een buitenlandse bestemming).




