NUTTIG EN
GEZELLIG!

Bijeenkomsten van de NOA Sector Grootbedrijven
leveren nieuwe inzichten en ideeën op. Ze inspireren de bezoekers en bevorderen de synergie.
Daarom noemen we ze ook wel Inspiratiesessies.

Jack Gelissen:
‘Je kunt pas kennis in je
onderneming vermenigvuldigen als je ook kennis in
SGB durft te delen.’

DAAROM WAARDEREN AFBOUWONDERNEMERS
DE INSPIRATIESESSIES ZO!
NOA Sector Grootbedrijven richt zich op de grotere
afbouwbedrijven binnen de ledengroep van NOA, dé
ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland. De bedrijven ontmoeten elkaar 4 x per jaar
tijdens bijeenkomsten die met recht Inspiratiesessies
mogen worden genoemd. Ze delen kennis met elkaar,
ze bespreken vraagstukken en laten zich door experts
bijpraten over specifieke thema’s. Een bedrijfsbezoek
en een buitenlandse reis zijn ook vaste elementen van
het jaarprogramma. De bijeenkomsten worden door
de afbouwondernemers om verschillende redenen zo
gewaardeerd. Het informele en gezellige karakter
ervan wordt door iedereen op prijs gesteld.

Daarom worden door de bijeenkomsten zo graag
bezocht:
• Herkenbare problematiek Afbouwondernemers
herkennen en bespreken vergelijkbare vraagstukken.
• Leerzaam Ze doen er kennis op over actuele branchethema’s, productinnovaties en nog veel meer.
• Versterkt wij-gevoel De collegialiteit wordt erg
gewaardeerd. Men neemt niet alleen, men deelt ook
informatie, ervaringen en oplossingen.
• Vakgenoten De afbouwondernemers helpen
elkaar en doen er goede contacten op.
• Relevante thema’s De juiste balans tussen nuttig
en gezellig.

IEDERE BIJEENKOMST
IS ANDERS
Er is geen bijeenkomst hetzelfde. De organisatie
spant zich in om actuele en relevante thema’s te
kiezen. De gastheer of -vrouw is altijd anders en vaak
heel verrassend. Bedrijfsbezoeken geven een kijkje
in de keuken van collega’s, toeleveranciers of geheel
andere organisaties. De bijeenkomsten zijn interactief
en er is altijd voldoende aandacht voor de inwendige
mens. Dit zijn enkele ingrediënten:
• Alleen relevante thema’s
• Bedrijfsbezoek
• Werkbezoek
• Vergaderen
• Inspirerende sprekers
• Ontmoeten andere afbouwondernemers
• Netwerken / samenwerken
• Ervaringen / oplossingen delen
• Jaarlijkse studiereis
• Gezellige borrel
• Samen dineren

Richard Haarmans:
‘Bij SGB worden actuele
onderwerpen behandeld die
echt aansluiten op mijn
business. Hierdoor word ik
er écht toe gezet om soms
ook over taaie stof na te
denken. Zo helpen de Inspiratiesessies me om allerlei
ondernemersaspecten te
verbeteren.’

		

MAAKT ZICH HARD VOOR DE AFBOUW

NOA heeft als overkoepelende organisatie een
belangrijke verantwoordelijkheid binnen de afbouwbranche. De organisatie ontwikkelt continue de juiste
middelen om de collectieve en individuele belangen
van haar leden te behartigen richting overheid, opdrachtgevers en vakbonden bijvoorbeeld. Een sterke
cohesie tussen de NOA-leden onderling geeft NOA

ook een belangrijk deel van haar meerwaarde. De
bijeenkomsten van NOA Sector Grootbedrijven zijn
daar een mooi bijvoorbeeld van. Deze bijeenkomsten
voorzien in nuttige informatie, ze zijn gezellig en
versterken de onderlinge band. Een effect dat de
slagkracht van de NOA - en daarmee haar leden significant groter maakt.

NIET IEDEREEN KAN AAN DE BIJEENKOMSTEN DEELNEMEN
De leden die NOA Sector Grootbedrijven ontvangt op
de Inspiratiesessies hebben hun sporen verdiend in
de afbouwbranche waar o.a. stukadoorsbedrijven,
vloeren-, natuursteen- en plafond- en wandmontagebedrijven toe behoren. Vaak ontstaat er een bijzondere synergie tussen die verschillende disciplines
binnen de sector. Er zijn al mooie samenwerkingen
uit voortgekomen. We verwelkomen graag afbouwondernemers die komen luisteren maar vooral ook
hun eigen ideeën en ervaringen inbrengen. Daarnaast hanteren we een omzetnorm van € 5 miljoen.
De deelnemers dienen lid te zijn van NOA. Alleen
directie- en/of managementleden mogen aanschuiven. Dit zijn de toelatingscriteria op een rij:
• Lid NOA
• Omzet ≥ € 5 miljoen
• Directie en kaderfunctionarissen
• De bereidheid om in redelijkheid
ervaringen en meningen te delen
• Goede naam en faam bij collegabedrijven

> AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar Rob van Boxtel, de secretaris van SGB, via
r.vanboxtel@noa.nl Daarna wordt er snel contact met u opgenomen.
> CONTRIBUTIE
De jaarlijkse bijdrage is €2.300,- ex. BTW. Inclusief:
• Deelname aan bijeenkomsten (door één of
twee personen uit uw bedrijf) met aansluitend
diner (standaard aanvangstijd 13:00 uur).
• Deelname aan de buitenlandse reis met één of
twee personen.

Rinio van der Ven:
‘Fijn dat we ‘grote-bedrijven-problemen’ bij
de Inspiratiesessies met elkaar kunnen delen.
Je discussieert en leert er van collega’s. Dat gebeurt regelmatig met hulp van echte experts.’

DE JAARLIJKSE STUDIEREIS WIL NIEMAND MISSEN
Eens per jaar neemt NOA Sector Grootbedrijven haar
leden mee op reis. Tijdens de driedaagse studiereis
krijgt de plaatselijke cultuur aandacht maar er is ook
ruimte voor vakinhoudelijke onderwerpen. De sfeer
is informeel en gemoedelijk. De zakelijke relaties
worden versterkt, kennis wordt uitgewisseld en er
ontstaan volop nieuwe ideeën. Uiteraard wordt de

bijeenkomst culinair omlijst door de lokale keuken.
Opvallend is dat bijna altijd alle leden deelnemen aan
deze plezierige trip. Veelal is de reis van woensdagavond tot zaterdagmiddag. Een greep uit de voorgaande Europese reisdoelen: Parijs, Berlijn, Milaan,
Stockholm, Praag, Barcelona, Stuttgart, Sevilla,
Boedapest, Edinburgh.

Theo Wouters:
Rinio van der Ven:
‘Bij Sector Grootbedrijven
‘Fijn dat we ‘grote-behou je feeling met de
drijven-problemen’ bij de
markt, herken je trends,
Inspiratiesessies met elkaar
werk je gezamenlijk aan
kunnen delen. Je discussieert
verbetering. Door SGB hoef
en leert er van collega’s.
je niet afzonderlijk het wiel
Dat gebeurt regelmatig
uit te vinden voor je ondermet hulp van echte
neming. Samen sta je sterk.’
experts.’

LEDENOVERZICHT
• Boeve Afbouw BV
• De Bruyn Intergips Afbouw BV
• DRT Vloeren B.V.
• Eurogips BV
• Gepla BV
• Groot Afbouwbedrijf BV
• Van den Heuvel Afbouwgroep BV
• Stucadoorsbedrijf L&L BV
• MAT Afbouw BV
• Van Oort Lijmbouw
• Vloerenbedrijf van Rijbroek B.V.
• Rikkert BV
• Schuurmans Afbouwsystemen BV
• Spaansen Vloeivloeren BV
• System Flex BV
• Van der Ven Vloertechniek BV
• Verhoeven Montage BV
• Ter Woerds Afbouw BV
• Wouters Totaal Afbouw BV
• Xella Cellenbeton Nederland BV

DOE MEE!
Neem contact op met Rob van Boxtel, medewerker
en secretaris van NOA Sector Grootbedrijven. Hij is
tevens verantwoordelijk voor de Inspiratiesessies.

Rob van Boxtel:
‘Fijn dat we ‘grote-bedrijven-problemen’ bij de
Inspiratiesessies met elkaar
kunnen delen. Je discussieert

Tot gauw!

en leert er van collega’s.

Bestuur NOA Sector Grootbedrijven,
Harry Boeve,
Marco Mooren,
Jan van den Heuvel
Toon van den Aker

Nieuweweg 226, 3905 LT Veenendaal
Telefoon: 0318 547373
Mobiel: 06 22 49 55 09
E-mail: r.vanboxtel@noa.nl
Website: www.grootbedrijven.nl

Dat gebeurt regelmatig
met hulp van echte
experts.’

