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JAARVERSLAG BOVATIN
2020 – 2021
WAT DEED DE BOND HET AFGELOPEN JAAR VOOR U?

Sinds een paar jaar ziet u in het BOVATIN jaarboekje ook een activiteiten-jaarverslag.
Het jaarverslag zoals dat traditioneel op de BOVATIN jaarvergadering behandeld
wordt, is vooral een financiële verantwoording. Echter, los van het feit dat de financiën
van de bond op orde zijn en horen te zijn, het gaat natuurlijk om wat de BOVATIN doet
voor zijn leden en voor de branche. En daarom in dit boekje ook een verslag van de
activiteiten van de bond: wat deed BOVATIN zoal voor zijn leden, wat deed BOVATIN
voor de tegelbranche en de bouw? Vanzelfsprekend – dit jaarverslag kan niet alle
activiteiten van de bond beschrijven. Maar we willen niet nalaten om u een beeld te
geven van de diversiteit van het werk van de bond en zijn leden!

BOVATIN, OMDAT…

Nu is dit boekje niet uitsluitend bestemd voor de (geassocieerde) leden van BOVATIN,
maar ook voor de andere belangrijke partners in de bouw zoals opleiders, fabrikanten,
handelsorganisaties, bouwbedrijven, architecten, ontwikkelaars, leveranciers,
overheden en toezichthouders. In deze verantwoording geven wij u, onze leden, maar
ook u, al degenen die met ‘onze’ tegelzetters te maken hebben, graag een kijkje in
wat BOVATIN doet: zaken die tot doel hebben om simpelweg bij te dragen aan de
concurrentiepositie van onze leden (BOVATIN-beleidsplan: ‘wat kunnen onze leden
door hun lidmaatschap beter, goedkoper en effectiever bereiken dan als individueel
bedrijf?’) - maar ook: zaken die bijdragen aan het succes van de tegelbranche en zelfs
aan dat van de gehele bouwketen – en dus ook aan het succes van de anderen die dit
boekje ontvangen. In het concept-beleidsplan ‘BOVATIN richting 2022 en verder’ zijn
dan ook de volgende prioriteiten benoemd:
• Completere dienstverlening aan ALLE type tegelzetbedrijven.
• Beperkte portefeuilles maakt instroom tot bestuurswerk gemakkelijker.
• Permanente ledenwerving en promotie als kerntaak; heldere profilering van
de voordelen.
• Voordelen Wet Kwaliteitsborging voor KOMO-certificering.
• Continue marketing voor ‘meerwaarde van tegels’.
• Naamsbekendheid inzetten voor leden: ‘BOVATIN als merk voor vakwerk’.
• Instroom en behoud leerlingen samen met leden aanpakken.
• BOVATIN als zelfstandig lid van één sterke koepel na fusie NOA en
aannemersfederatie.
Bij deze toekomstvisie wordt ook het ‘spaargeld’ van BOVATIN betrokken: de brancheorganisatie heeft in de achterliggende decennia meer reserves opgebouwd dan in feite
strikt noodzakelijk, en dit geld dient de leden ten goede te komen. Tijdens gesprekken in
de regio heeft het bestuur dan ook met leden in die regio’s over deze visie van gedachten
gewisseld; de meeting in Midden- en West-Nederland volgt nog. In de visie is dan ook
een ’Investeringsplan’ opgenomen, waar bovenstaande doelen mee gerealiseerd kunnen
worden. Ook is een beroep gedaan op het O&O-fonds Bouw- en Infra.
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1.

BELANGENBEHARTIGING, INFORMATIE EN
ADVIES VOOR INDIVIDUELE LIDBEDRIJVEN

1.1 WAAR KUN JE ALS LID TERECHT VOOR ADVIES?
Voor veel leden misschien wel de belangrijkste reden om te kiezen voor lidmaatschap
van ‘hun’ brancheorganisatie en niet voor een algemene ondernemersbond: het feit dat
je er bij vragen en problemen, ook specifiek op jouw vakgebied, niet alléén voorstaat. In
het afgelopen jaar hebben 21 leden BOVATIN ingeschakeld voor juridisch advies; hierbij
ging het bijvoorbeeld om advies op het gebied van wetgeving, verwerkingsvoorschriften,
arbeidsverhoudingen of belastingen. In een aantal gevallen ging het om ondersteuning
bij een procedure of om een bemiddeling bij een (dreigend) geschil, waarbij soms
externe deskundigheid wordt ingeschakeld. Eén maal is een zaak voorgelegd aan de
SGOT. Er zijn geen kwesties voorgelegd aan de Geschillencommissie Consumenten in
verband met BOVATIN Garantie. Er zijn ongeveer 300 technische vragen behandeld van
zowel tegelzetbedrijven als van externe bedrijven en consumenten. Ook hebben er 30
locatiebezoeken voor onafhankelijk technisch advies plaatsgevonden. Deze expertises
leverden, terugkijkend, in de meeste gevallen een oplossing waar beide partijen mee uit
de voeten konden; in een aantal gevallen werd een technische oplossing gevonden, en in
andere gevallen kon bemiddeling tot een oplossing leiden.
1.2 INFORMATIE
Alle BOVATIN-leden en relaties ontvangen het kwartaalblad BOVATINfo, met daarin
product- en marktinformatie plus artikelen over onderwijs, bedrijfsvoering en de
technische, esthetische en maatschappelijke kanten van het tegelvak zelf. Het blad
kent een al jaren groeiende populariteit, hetgeen zich onder andere uit in extra
aandacht van adverteerders. In het blad wordt ook extra aandacht besteed aan het
grensgebied tussen technische ontwikkelingen en mode, in de katern ‘Thema’s &
Trends. Immers, modetrends zijn dan wel niet het terrein van de tegelzetter, maar
iedere modetrend (bijvoorbeeld drains, XXL- en XXS-formaten, 3D, slabs, ‘willekeurige’
tegelpatronen) stelt wel eigen eisen aan het vakmanschap van de tegelzetter – en de
verkoper. En ook aan het kennisniveau van de architect en van de werkvoorbereider.
Ook ontvangen de leden een digitale maandnieuwsbrief, met daarin actuele
berichten, videoberichten plus bedrijfskundige informatie toegesneden op de
gespecialiseerde aannemer. De website www.bovatin.nl heeft gemiddeld 25 – 50
bezoekers per dag, waarvan ruim de helft vaste bezoekers. De site is vooral een gids
in de branche, met doorverwijzingen, maar specifieke verwerkingsvoorschriften en
andere ‘tegel’zaken vindt u er wel. Ook het nieuws van de Bond wordt op deze site
gepubliceerd. En u vindt ook steeds meer informatie op de ingebedde BOVATINFacebookpagina, Twitter en Instagram.
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Juist de samenwerking tussen leden, met de opleiders, de geassocieerde leden,
de Aannemersfederatie, EUF, Ceramics of Italy, NOA, Stichting AFNL-NOA,
onderzoeksinstellingen, scholingsinstituten en ook met andere brancheorganisaties
leidt tot resultaten. Resultaten waarvan u de vruchten plukt!
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1.3 BOVATIN GARANTIE!
BOVATIN kiest voor een ‘geborgd garantiestelsel’, met extra zekerheid voor
particuliere klanten, als een meerwaarde voor de concurrentiepositie van BOVATINleden. Samen met NOA en de Consumentenbond heeft BOVATIN er inmiddels
voor gezorgd dat de leden iedere particuliere klant de voordelen van deze BOVATIN
garantie kunnen bieden.

1.4 VEILIG DOORWERKEN
Samen met AFNL en Volandis is het protocol ‘Samen Veilig Doorwerken in Bouw &
Infra’ ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk gebleken om vrijwel zonder lockdown door
te bouwen en te tegelen. Maar vooral – er stonden handreikingen in dit protocol om
dit op een veilige manier te doen.
1.5 ONDERZOEK SLABS
Mede op verzoek van de
Italiaanse Confindustria
Ceramica heeft BOVATIN
een onderzoek gedaan naar
de grote plaatmaterialen,
ofwel slabs. Hieraan nam
ruim de helft(!) van de leden
deel. Onderwerpen waren
zowel vakkennis, werkwijzen
als voorkomende schades.
Uitkomsten waren dat
er waarschijnlijk beter
vertiocaal getransporteerd
kan worden; ook zullen
NITA en enkele fabrikanten
en handelshuizen extra
trainingen inplannen.

Hebt u wel eens schade na transport, tillen en/of verwerken van de slabs?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk!*

Nee
Ja, na het TRANSPORT van slabs naar Nederland
Ja, na het TILLEN op de werkplek
Ja, na het SNIJDEN lang een geleider
Ja, na het SLIJPEN van een rechte snede met een haakse slijper
Ja, na het maken van C-, L- en U-vormige UITSNEDEN
Ja, na het BOREN van gaten in een slab
Ja, na het POLIJSTEN en/of JOLLIËN
Ja, NADAT DE SLAB GEPLAATST was
Ander
0
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2. PROMOTIE!
WWW.MEERWAARDEVANTEGELS.NL

nu ook over vloerverwarming/koeling en warmtepompen!
BOVATIN heeft in 2020 en 2021 het publiek – en met name de consument die op het
punt staat om zijn woning te veranderen of in te richten – actief geïnformeerd over
de voordelen van tegels in combinatie met een klimaatregelende vloer. De campagne
was tot 2020 een algemene promotiecampagne, maar het feit dat Nederland
massaal aan de warmtepomp- en dus aan de laagtemperatuurs-vloerverwarming
ging, was een enorme kans voor de tegelbranche om de consument duidelijk te
maken dat er tegels hierdoor een ongeëvenaarde concurrentiepositie hebben
gekregen; dit vooral door hun ideale warmtegeleiding. De campagne is gestart in

Verwarmingsmiddelovertemperatuur ϑ m

augustus 2020, en zal in 2022 voortgezet worden; inmiddels hebben zo’n 5 miljoen
mensen het filmpje gezien, de website bezocht en/of op Facebook gereageerd.
Veel vertegenwoordigers van PVC- en laminaat-winkels reageerden behoorlijk fel
op Facebook, maar het argument van www.MeerwaardeVanTegels.nl – gebaseerd
op Duits onderzoek – blijkt lastig te weerleggen. Door de Energietransitie en het
sterk toenemend gebruik van de warmtepomp en dus lage temperatuurverschillen
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tussen kamer en koelings/verwarmingswater
kan de consument in feite niet meer om tegels
heen. Alleen – dat weten veel consumenten
nog niet, en veel architecten, aannemers,
opdrachtgevers en consumentenorganisaties
al evenmin. Samen met Stichting
Aannemersfederatie/NOA wordt bovendien
bij Rijksoverheid en politiek aangedrongen
op aanpassing van het Energielabel voor
Woningen (waar immers geen aandacht is
voor een goed warmteafgiftesysteem) en voor
het lager BTW-tarief voor het Klimaatregelend
tegelvloersysteem. Eind 2021 is zelfs een
deelcampagne speciaal op beleidsmakers
en politieke beslissers op dit onderwerp
ingericht, via Twitter en Facebook. Helaas is
de bijeenkomst met de Kamerleden, waar
dit onderwerp ook ter sprake zou komen,
inmiddels twee keer afgezegd. Maar hoe dan ook, de campagne lijkt resultaat te
hebben: er worden in Nederland circa 15% meer tegelvloeren verkocht, terwijl in het
buitenland dit aandeel is afgenomen… Wordt vervolgd!
2.2 SAMENWERKING BOVATIN / WORLD SKILLS NEDERLAND
BOVATIN en WorldSkills Netherlands, de organisator van vakwedstrijden in het (v)
mbo, hebben een samenwerking om het vak tegelzetten meer te promoten en
daarmee de instroom voor dit vakmanschap te verbeteren. Met vakwedstrijden, zoals
het NK Tegelzetten, worden de aantrekkelijke kanten van het tegelzettersvak getoond.
Op deze manier wordt, zo verwachten de contractanten, bovendien gestimuleerd dat
de tekorten in de beroepsgroep en op de arbeidsmarkt verminderen. Helaas hebben
de wedstrijden door corona nauwelijks plaatsgevonden.
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2.4 STER-RECLAMESPOT ‘BOVATIN-TEGELZETTERS DOEN HET OP 1,5 METER’
3,5 miljoen mensen konden, twee weken lang, in 35 uitzendmomenten rond het
Journaal, ‘Boer Zoekt Vrouw’ en andere programma’s op de publieke TV-zenders zien
dat tegelzetters hun werk in Coronatijd veilig verrichten. Ofwel: bestelt u ze gerust
bij u thuis… Want uw gezondheid loopt geen gevaar. De zendtijd werd beschikbaar
gesteld door de STER, BOVATIN zorgde voor het spotje. Reclame? Dat mocht niet.
Maar natuurlijk konden we wel met mooie tegelopstellingen laten zien dat nu niet de
‘schoonheid’ maar de ‘schoon-heid’, de hygiëne van tegels en de correcte werkwijze
van hun verwerkers (en de leerlingen!) een voordeel zijn. En OK, we lieten ook een
jonge ‘tegel-Adonis’ op een bijna mythische wijze een tegel splijten…

3.

DE BRANCHE, DE STICHTING AFNL-NOA EN DE POLITIEK

3.1 STICHTING AFNL/NOA
Voor het grote publiek lijkt het soms alsof de belangen van ‘de bouw’ worden
behartigd door Bouwend Nederland. Dat is niet het geval. Bouwend Nederland staat
voor de grote bouwbedrijven, die vaak tegengestelde belangen hebben aan die van
de gespecialiseerde MKB-bouwbedrijven. Inmiddels begint die tegenstelling in de
politiek bekend te raken. BOVATIN heeft dan ook, samen met de Stichting AFNL-NOA,
regelmatig de Kamerleden of de Minister opgezocht, en inmiddels bezoeken deze ook
steeds vaker de vergaderingen van onze MKB-bouworganisaties . Dit heeft er mede
toe geleid dat ook een aantal politieke doelen ten behoeve van de gespecialiseerde
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2.3 LEDENWERVING EN ONDERZOEK
Ledenwerving is een constante geworden. Ook het afgelopen jaar zijn weer diverse
nieuwe leden toegetreden, hoewel ook een aantal leden door onder andere
bedrijfsbeëindiging zijn gestopt. Voornemen is om, na een onderzoek onder zowel
tegelzetbedrijven (al of geen lid) en consumenten naar wat men belangrijk vindt aan
respectievelijk een brancheorganisatie en een tegelzetbedrijf, een nieuwe campagne
te starten.
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MKB-aannemersbedrijven gerealiseerd konden worden of dat daar nog discussie over
is –discussies die zonder de Stichting AFNL-NOA misschien niet eens gestart zouden
worden. Zo was en is de Stichting AFNL-NOA een ‘luis in de pels’ als het gaat om:
• Maatregelen voor CO2-reductie en ‘van het gas af’ (voor de tegelbranche:
9% BTW-tarief op de klimaatregelende tegelvloer en een aanpassing van het
Energielabel voor Woningen op afgiftesysteem)
• Op de bouw afgestemde maatregelen en een hanteerbaar protocol vanwege
de coronapandemie
• Het coalitieakkoord en de Miljoenennota,
• De MKB-toets voor wet- en regelgeving (de afspraak dat nieuwe wetten eerst door
de bril van de MKB-ondernemer worden bekeken, om te kijken of die er niet door
‘gepakt’ wordt),
• Het wettelijk verkorten van betalingstermijnen door grote opdrachtgevers, en de
handhaving daarop
• Loondoorbetalingsplicht tweede ziektejaar
• WWZ-versoepeling van het ontslagrecht
• Realistische benadering AOW-leeftijd
• Fiscale maatregelen in VPB en IB
• Aanbesteden makkelijker maken voor MKB
• Opleidingen/toestroom gekwalificeerd personeel
• Uitwerking van het klimaatakkoord op maat voor het mkb, bijvoorbeeld ook als
het gaat om zero-emissiegebieden.
Hoe zo’n lijst tot stand komt? Door contact met de brancheorganisaties, maar ook
door langs te gaan op de werkvloer.

www.AFNL-NOA.nl
3.2 NATUURSTEENCONVENANT: BOVATIN AAN TAFEL
Over het Natuursteenconvenant wordt al onderhandeld sinds 2016, en BOVATIN
was daar vanaf het begin bij. BOVATIN-voorzitter Gerard Reus nam deel aan deze
onderhandelingen, mede op verzoek als vertegenwoordiger van de ABN, ofwel
de NOA-hoofdsector Natuursteen. Hij heeft namens BOVATIN ondertekend als
‘supporting member’, aangezien de leden zelf niet rechtstreeks in de landen van
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3.3 SAMENWERKING, MAAR GEEN FUSIE MET NOA
BOVATIN heeft al enkele jaren een samenwerking met de NOA. En die blijft: zo wordt
onder andere sinds 2018 het secretariaat van BOVATIN door medewerkers van de
NOA verricht. De afgelopen periode is opnieuw intensief met NOA overlegd hoe een
fusie met NOA, echter met behoud van de identiteit van BOVATIN, vorm zou kunnen
krijgen. Een fusie bleek uiteindelijk geen goede keuze, en het fusietraject is gestopt –
maar de samenwerking blijft. BOVATIN-voorzitter Gerard Reus ziet nog steeds, diep
in zijn hart, NOA en de Aannemersfederatie het liefst fuseren : “Het zou mij een lief
ding waard zijn wanneer we straks één organisatie hadden die voor de belangen van
ALLE MKB-aannemers en de OZP-ers in de bouw staat. Stichting AFNL/NOA is een
mooie stap, maar eigenlijk… wil je in de Bouwkoepel echt een speler zijn, dan moet je
een blok vormen.” Inmiddels onderzoeken BOVATIN en NOA op welke onderdelen wèl
intensiever kan worden samengewerkt.

4.

OPLEIDING EN TRAINING

4.1 EEN KEUZEMODULE TEGELZETTEN OP HET VMBO!
Door middel van een nauwe samenwerking
willen de vijf opleidingsbedrijven van de
tegelbranche (ESPEQ, Almelo, Mierlo/Den
Bosch, Limburg, Utrecht) samen met BOVATIN
het opleidingsnetwerk weer ten volle gaan
benutten. De instroom vanuit de VMBO-scholen
in de regio neemt weliswaar toe, maar nog niet
genoeg. En daarom wordt er in voorlichting
en opleiding geïnvesteerd. “Hoogste tijd
om jongeren te laten zien en beleven wat
de tegelzetbranche hen kan bieden en welk
perspectief jonge vaklieden op de arbeidsmarkt
hebben!”. Resultaat van deze samenwerking?
Samen met de SPT’s heeft BOVATIN ervoor
gezorgd dat er sinds het afgelopen schooljaar
een module Tegelzetten op het VMBO gegeven
wordt. Zodat deze jongeren tenminste kunnen
kennismaken met het vak, en er wellicht voor
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herkomst inkopen, maar wel natuursteen verwerken en het BOVATIN-bestuur
zich er mede verantwoordelijk voor voelt dat er in Nederland ‘schone’ natuursteen
verwerkt wordt, ofwel natuursteen die op een verantwoorde, veilige manier en zonder
kinderarbeid of afpersing/slavenarbeid gedolven is. “BOVATIN-leden verwerken
immers niet alleen tegels, maar ook natuursteen,” weet Reus. “We staan ook achter
dit initiatief en achter het convenant, maar hebben van meet af aan bepleit dat
deelnemen aan het convenant niet mag betekenen dat de kosten voor deelnemende
bedrijven leiden tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die het niet uitmaakt waar
hun natuursteen vandaan komt.” Na een paar jaar blijkt daadwerkelijk dat bedrijven
hun inkoopbeleid op aanpassen op de doelen van dit convenant.
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zullen kiezen om tegelzetter te worden. Er hebben in het eerste jaar al zo’n 200
leerlingen de module gevolgd, en dit aantal lijkt te stabiliseren. 260 leerlingen volgden
sinds januari 2020 (2019: 203) de MBO-opleiding Tegelzetten, en 35 de opleiding
Allround Tegelzetter. 79 MBO-leerlingen deden examen voor Tegelzetten, 19 voor
Allround-Tegelzetter. En 307 leerlingen met een ander hoofdvak volgden het keuzevak
Wandtegels Lijmen.

4.2 CHRIS VAN HERPEN BOVATIN FONDS I.O.
Helaas overleed in 2020 degene die bijna eigenhandig het tegelzetten heeft
teruggebracht op het VMBO, en dit bij Ministeries en onderwijsinstellingen voor
elkaar gebracht heeft: BOVATIN-secretaris en voorzitter commissie Onderwijs
Chris van Herpen. Het BOVATIN-bestuur heeft, gezien Chris’ wel zeer bijzondere
verdiensten voor BOVATIN en het onderwijs in het bijzonder, het voornemen om, in
overleg met onder andere het S.P.T. Den Bosch, een ‘Chris van Herpen BOVATIN-fonds’
(exacte naam n.t.b.) in het leven te roepen: een speciaal fonds dat gelden vrijmaakt voor
opleiding en bevordering van het tegelvak. Een fonds dat, net als zijn naamgever – met
wie dit ook zo was afgesproken - af en toe het onmogelijke mogelijk kan maken voor
zowel instellingen, werkgroepen e.d. als voor jongeren die hun droom als tegelzetter
willen realiseren.

4.3

NITA IN BEDRIJF – MEDE DOOR CORONA HELAAS
DE GEHELE ‘TEGELROADSHOW’ AFGEBLAZEN…

NITA heeft een opdracht: zorgen voor bij- en
nascholing, samen met de geassocieerde leden.
Ook van showroommedewerkers. Dus is een complete ‘Roadshow’ georganiseerd, waar veel tijd in
is gestoken. Maar – deels omdat de branche het te
druk had, deels omdat Corona zand in de raderen
gooide – de Roadshow is integraal afgelast.
En ook de trainingen voor showroommedewerkers – met een paar honderd inschrijvingen!
– moest afgelast worden… Die training voor
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4.4 JAARDAGEN: AFGEBLAZEN…
Twee maal is getracht om het 70-jarig bestaan van BOVATIN, bij MOSA in Maastricht,
feestelijk te vieren. Uiteindelijk is de Jaarvergadering een Teams-vergadering
geworden… We zoeken in 2022 een nieuwe gelegenheid om het 70-jarig bestaan te
vieren. Want dat feestje moet gevierd worden!

5.

ONTMOETING MET DE GEASSOCIEERDE LEDEN

Uniek in de bouw. Zo kun je de collegiale samenwerking van BOVATIN en zijn
geassocieerde leden toch wel noemen. Sinds 2014 ontmoet deze groep van inmiddels
26 partijen elkaar tweemaal per jaar rond een aantal thema’s. Want – het mogen dan
wel concurrenten zijn, de handelsbedrijven en de lijm- en tegelfabrikanten realiseren
zich maar al te goed dat het grootste marktaandeel niet bij de concurrent, maar bij
concurrerende materialen is te vinden. En zo is met deze groep destijds de al eerder
genoemde campagne www.meerwaardevantegels.nl gevoerd.

jaarverslag

showroommedewerkers komt er gewoon. Voor de trainingen voor tegelzetters wordt
gezocht naar vorm van bijscholing die goed aansluit op zowel de belangstelling als
op de rolverdeling in de branche. Maar trainingen komen er: zie www.NITAcademy.eu
voor de komende trainingen! Overigens – NITA heeft in 2020 en 2021 dan weer wel
zo’n 40 ‘leermeesters’ opgeleid…
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6.

WATERDICHT TEGELWERK!

Een belangrijke mijlpaal was het vertalen van waterdicht tegelwerk in regelgeving.
Na een periode van onderzoek is tussen fabrikanten en BOVATIN afgesproken dat
tegelLIJMwerk op vloeren en wanden voortaan versterkt dient te worden met een
speciale waterdichte laag in natte ruimten. Dit wordt ook opgenomen in de URL
tegelwerken. Voor projecten waar vloertegels nog traditioneel in de specie worden
gelegd, volgt onderzoek naar een andere methode voor waterdichting van de natte
ruimtes. Worden er een of meerdere verantwoorde manieren hiervoor gevonden, dan
zal er waarschijnlijk een aanvullende ‘brancherichtlijn’ komen voor dit type tegelwerk.
Wordt vervolgd!

7.

WET KWALITEITSBORGING

Verwachting is dat de WKB in juli 2022 van kracht wordt. BOVATIN zorgt ruim voor
die tijd voor een hands-on checklist voor de tegelzetters. Daarnaast wordt bezien of
de nu kwijnende KOMO-certificeringsregeling de leden voordeel kan brengen als deze
certificering zorgt voor minder papierwerk en verplichtingen per bouwwerk, aangezien
het bedrijf door middel van zijn certificering al aangetoond heeft dat er volgens de
geldende wet- en regelgeving gewerkt wordt.

8.

OVERLEG MET DE EUF

BOVATIN werkt ook samen met de andere Europese brancheorganisaties. Dat
gebeurt in de EUROPEAN UNION OF NATIONAL TILE INSTALLER ASSOCIATIONS.
In de technische commissie van deze organisatie is bijvoorbeeld veel aandacht
besteed aan levelling en de dunne plaatmaterialen. Wel is BOVATIN kritisch op de
werkwijze van de organisatie.

9.

CORONA…? VEILIG DOORWERKEN WERKT!

Natuurlijk heeft ook de tegelbranche last gehad van Corona en de bijkomende
maatregelen. Er is bijna geen evenement doorgegaan, al is iedereen behoorlijk gewend
geraakt aan de digitale overlegvormen. Maar – thuiswerken in de tegelbranche
kon nu eenmaal niet. door goed te anticiperen en er samen met Volandis voor te
zorgen dat er een ‘Veilig Doorwerken Protocol’ was, kon de Bouw doorwerken. Met
aanpassingen, maar toch – de Bouw kon door. De BOVATIN-leden kregen in de loop
van de pandemie zo’n 30 extra E-Nieuwsbrieven in de box met daarin maatregelen,
nieuwe voorschriften en dergelijke. Het gevolg: er zijn geen ‘spreading events’ in de
bouw geweest. En dat verdient een compliment!
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10. INNOVATIE!
Terwijl elders al een aantal tegelzetters ervaring opdoet met het speciaal
op de bouwomstandigheden aangepaste proef-exoskeleton van Laevo, is
BOVATIN, samen met Volandis en de
Technische Universiteit Delft (afdeling
Industrial Design Engineering) gestart
met een ‘Advanced Concept Design’innovatieproject. Waarom? Tillen, stellen, op je knieën werken, tegels de trap
op sjouwen – zeker in de particuliere
renovatie blijft het handwerk. En te belastend. Dus onderzoekt de brancheorganisatie, samen met de instellingen, wat er aan materialen kan worden
ontwikkeld om lichamelijke schade en
slijtage te minimaliseren. Eind 2021
werden de resultaten ook tijdens een
online specialisten-bijeenkomst gepresenteerd; ook buiten de tegelbranche
is veel belangstelling voor de ‘prijswinnaars’ van het project.
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KORTOM…
Kortom – BOVATIN timmert aardig aan de weg. Met zijn leden, zijn geassocieerde
leden, het secretariaat, de Aannemersfederatie, NOA, Ceramics of Italy, de EUF en
met de kleine kern aan bestuursleden en adviseurs die gezamenlijk de schouders
onder de dienstverlening, promotie, belangenbehartiging, ondersteuning en
politieke lobby zetten. Stuk voor stuk ondernemers, meestal met één been in het
eigen bedrijf en één been in de organisatie. Omdat het goed is wanneer met name
bondsbestuurders nog actief zijn in het vak of in het vakonderwijs: in een bond van
gespecialiseerde aannemers is het immers belangrijk om dichtbij de praktijk te staan.
Mede daarom zijn de afgelopen jaren jongere leden ‘gescout’, die inmiddels volop
meedraaien in het bestuur om het te zijner tijd te verjongen. Maar – juist omdat ze
jonger zijn, staat hun agenda goed vol met gezinsleven en het opbouwen van hun
bedrijf. Dus moet BOVATIN zijn organisatie – hoe klein ook – erop uitlijnen om te
zorgen dat die leden goed gefaciliteerd worden, en BOVATIN geen ‘halve baan’ meer is.
En – samenwerking BLIJFT het thema. Tussen leden, met organisaties, in de regio’s,
met overheidsinstellingen, de politiek, de partners in de bouw, en ook internationaal.
Corona of geen Corona, de tegelbranche, met al zijn prachtige nieuwe producten en
technieken, wil wel klaar zijn voor de toekomst.
Tot zover dit BOVATIN activiteitenverslag. Mist u iets? Tips voor volgend jaar?
Mail ons op redactie@bovatin.nl!
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