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Natuursteen

Goed nieuws! NOA, FNV en CNV-vakmensen hebben een onderhan- 
delingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de afbouw met een 
looptijd van 24 maanden. De cao geldt voor de periode van 1 januari 
2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment leggen de cao-par-
tijen het resultaat voor aan hun achterban.

In eerdere uitgaven van AfbouwPost heb ik me al uitsproken dat duurza-
me inzetbaarheid van werknemers in onze sector erg belangrijk is. In de 
nieuwe cao wordt hier veel aandacht aan besteedt. Zo wordt de zware 
beroepenregeling, waarmee werknemers onder bepaalde voorwaarden 
3 jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken, verlengd tot en 
met 31 december 2023. Ook wordt de bestaande 80/90/100-regeling 
verlengd tot en met 31 december 2023. Laatste genoemde regeling 
wordt per 1 januari 2022 aangepast. Werknemers van 61,5 jaar of ou-
der kunnen deelnemen aan de regeling zonder een medische keuring te 
ondergaan. Wat een goede zaak!

Verder stijgen de lonen de komende twee jaar met circa 3%. Ook wor-
den de garantielonen voor deelnemers aan de bbl-opleiding op niveau 
2 en 3 per 1 januari 2022 verhoogd. Een zeer mooie waardering. Tot 
slot hebben cao-partijen afspraken gemaakt om innovatie in de sector te 
bevorderen en om werkstress in de afbouw te onderzoeken.

Wilt u meer weten over de nieuwe cao voor de afbouw? Kijk dan op  
pagina 4 van dit magazine voor meer informatie.



80, 90, 100...
U HEEFT HET ZE 

TOCH NIET HELEMAAL 
GOED UITGELEGD...

DANKZIJ DIE 
80/90/100 REGELING 

HEB IK NU GEEN 
PERSONEELSTEKORT 

MEER!
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Op 18 november 2021 hebben cao-partijen voor de Afbouwsector een onderhandelingsresultaat bereikt  
voor een tweejarige cao. De afspraken gemaakt door NOA, FNV en CNV Vakmensen gelden voor de  
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment leggen de cao-partijen het 
resultaat voor aan hun achterban.

In de nieuwe cao zijn flinke stappen gezet op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid van werk-
nemers. De lonen stijgen de komende twee jaar 

- omgerekend in procenten - met circa 3% per jaar. 
Verder gaat de sector werk maken van innovatie.

Principeakkoord nieuwe cao Afbouw: 
Verder met duurzame inzetbaarheid

TBA algemeen4



Duurzame inzetbaarheid
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het stimu-
leren van opleiding, scholing en loopbaanont-
wikkeling. Deelname aan de vakopleiding wordt 
gewaardeerd met een (nog) hoger loon. Met een 
werkgeverssubsidie geeft de sector een impuls aan 
bijscholing. En werknemers die een andere draai 
aan hun loopbaan willen of moeten geven, kunnen 
daarbij blijven rekenen op ondersteuning. 

Regelingen voor de oudere werknemer
Een tweede maatregel om de duurzame inzet-
baarheid te vergroten, is het uitbreiden van de 
regeling die de werknemer in staat stelt op latere 
leeftijd korter te gaan werken. Dit is de 80/90/100- 
regeling: 80% werken met 90% loon en een pensi-
oenopbouw van 100%. Tot nu toe gold deze rege-
ling alleen voor werknemers van 57 jaar en ouder 
met een medische indicatie. In 2022 en 2023 kan 
iedere werknemer van 61,5 jaar of ouder die al lan-
gere tijd in de Afbouw werkt, er gebruik van maken. 
 
De sinds 2021 bestaande zware beroepenrege-
ling biedt bouwplaatswerknemers de mogelijkheid 
maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen 
met werken. Die regeling wordt verbeterd en voort-
gezet.   

Loon en vergoedingen
Het garantieloon voor deelnemers aan de bbl-oplei-
ding op niveau 2 en 3 worden m.i.v. 1 januari 2022 
verhoogd. Voor alle werknemers stijgen de garan-
tielonen in 2022 en 2023 als volgt: 
• per 1 maart 2022:  

- 21 jaar en ouder 1,4% + € 40 structureel en  
€ 75 eenmalig;

- 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3% structureel.
• per 1 januari 2023: 

- 21 jaar en ouder 1,5% + € 50 structureel;
- 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3%.

De vergoedingen voor werknemers stijgen in 2022 
en 2023 met 3% per jaar. 

En verder nog...
Verder hebben cao-partijen onder meer afspraken 
gemaakt over: 
• een budget van € 250.000 per jaar om innovatie 

in de sector te bevorderen;
• een onderzoek naar werkstress in de Afbouw; 
• een lobby om de SER-adviezen over o.m. het be-

perken van tijdelijke contracten en schijnzelfstan-
digheid te vertalen in wetgeving, om daar vervol-
gens cao-afspraken over te maken.

Als de nieuwe cao Afbouw is goedgekeurd kunt u 
het boekje vinden op www.mijnafbouw.nl ■ 
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De Champions League van 
het stukadoorsvak
Zelfstandig schades vaststellen aan monumenten, restauratieplannen opstellen en met historische ma-
terialen werken: de opleiding Restauratiestukadoor stoomt uw werknemer in drie jaar klaar voor de 
absolute top van het stukadoorsvak, inclusief de titel Meester Stukadoor.

De opleiding is op niveau 4 en duurt drie jaar. 
In principe heeft uw werknemer iedere zaterdag 
les. De docenten houden er rekening mee dat hij 
daarnaast ook werkt. Voor deze opleiding is het 
belangrijk dat hij genoeg ervaring hebt. Bijvoor-
beeld als Gezel Stukadoor met een aantal jaar 
werkervaring. Maar ook ervaren vakmensen zon-
der officieel diploma maar met de juiste aanleg en 
drive voor restauratiestukadoor kunnen zich aan-
melden.  

Les op het hoogste niveau
De eerstvolgende lichting gaat eind dit jaar of be-
gin volgend jaar van start. Tijdens de opleiding 
krijgt uw werknemer theorie over onder meer cal-
culeren, schaderapporten en restauratie-adviezen 
opstellen, stijlenleer en sporenonderzoek. In het 
praktijkdeel krijgt hij op het hoogste niveau les 
in het maken mallen, het trekken van bijzondere 
lijsten en klassieke decoratieve technieken zoals 
stucmarmer, stucco-lustro, Venetiaanse pleisters, 

sgraffito, fresco’s en vergulden van lijstwerk en 
ornamenten. De opleiding wordt verzorgd door 
Savantis samen met het Neerlandsch Stucgilde. 
Als uw werknemer voor de opleiding slaagt, ver-
leent het Neerlandsch Stucgilde hem de titel van 
Meester Stukadoor.

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor de opleiding kan via de website 
van Savantis. Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met leerambassadeur Patrick Vos via 
06 34 48 53 14 of p.vos@savantis.nl. De kosten 
voor deze driejarige opleiding bedragen € 7.500 ■
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Stukadoors

Exact hetzelfde 
willen
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In 2011 was een badkamer in een woning gemaakt. De wanden en vloer waren voorzien van een Be-
ton-Ciré afwerking. In de loop der jaren waren aan het oppervlak van deze vloerafwerking slijtageplek-
ken en verkleuringen ontstaan ter plaatse van de douchehoek. De bewoners wilden de vloerafwerking 
vernieuwen met dezelfde kleur Beton-Ciré afwerking als de wanden. In 2019 heeft een stukadoorsbe-
drijf dezelfde afwerking aangebracht, geschuurd en voorzien van een coating. Toch hadden de bewoners 
twijfels over de technische en esthetische kwaliteit van deze Beton-Ciré vloerafwerking. Om deze twijfels 
weg te nemen hebben ze Technisch Bureau Afbouw ingeschakeld om de kwaliteit te beoordelen.

Vergelijken
Ed van der Plas is onze stukadoorexpert. Hij is op 
pad gegaan om de kwaliteit te beoordelen. ‘Toen 
ik de vloerafwerking onderzocht’, vertelt Ed, ‘con-
stateerde ik het volgende: 

- De randafwerking was te ruw langs de wanden 
en voor de hardstenen onderdorpel van de en-
tree. 

- De naad tussen onderzijde wandafwerking 

(voorzien van een stucstopprofiel) en de boven-
zijde van de Beton-Ciré vloerafwerking was te 
smal en bevatte veel restanten vloermortel. 

- De kleur van de Beton-Ciré vloerafwerking week 
sterk af van de kleur van de wandafwerking. 

- Het wandoppervlak met Beton-Ciré was over-
wegend glad en vertoonde geen spaanslagen. 
De Beton-Ciré vloerafwerking vertoonde zeer 
veel contouren van spaanslagen. 

- Het wandoppervlak met Beton-Ciré was over-
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wegend glad en dicht van oppervlaktetextuur. 
De Beton-Ciré vloerafwerking vertoonde plaat-
selijk ruwe tot zeer ruwe plekken. In deze plek-
ken kan gemakkelijk vuil aanhechten die ver-
volgens zeer moeizaam schoon te maken zijn. 

- De Beton-Ciré vloerafwerking bevatte bij enke-
le spaanslagen nog te veel onvlakheid (1 mm). 
Hier was dus onvoldoende afgeschuurd. 

- Na het uitvoeren van enkele watertesten op de 
Beton-Ciré vloerafwerking bleek de afwerking 
niet poreus te zijn.

Onvolkomenheden
Op basis van mijn onderzoek kon ik het volgende 
stellen: 
- Aan het oppervlak van de Beton-Ciré vloeraf-

werking kwamen plaatselijk onvolkomenheden 
voor. Zowel uit technisch- als esthetische oog-

punt gezien. De onvolkomenheden beïnvloed-
den de hoogwaardige esthetische uitstraling 
van deze vloerafwerking negatief. De afwerking 
was onvoldoende van kwaliteit en week te sterk 
af van de wanden. 

- De ruwe plekken met een zeer open structuur, 
de te egale kleur, enkele sterk opliggende 
spaanslagen en de ruw afgewerkte en dichtge-
pleisterde langsnaden tussen wanden en vloer: 
deze punten weken af met de gestelde eisen 
van TBA-richtlijn 1.12 Het aanbrengen van 
glad of gespaand decoratief stukadoorswerk. 

- Een Beton-Ciré afwerking is een hoogwaardige 
afwerking die altijd in enige mate nuances in 
oppervlaktetextuur, kleur en gladheid zal heb-
ben. Maar deze aspecten dienen wel overal ge-
lijkmatig te zijn en niet te sterk af te wijken van 
het geheel.
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Oplossing
Herstel was gelukkig goed mogelijk. Het opper-
vlak van de Beton-Ciré vloerafwerking moest vol-
ledig worden geschuurd. Op die manier werd de 
topcoating weggeschuurd. De langsnaden tussen 
de onderzijde van de wanden en vloer moesten 
worden ontdaan van de oude mortelresten. Het 
vloeroppervlak moest stofvrij gemaakt worden. 
Eventueel moesten stucstopprofielen langs de 
wanden gesteld worden voor de kitafdichting 
(naadbreedte 6 mm, naaddiepte minimaal 3 
mm). Vervolgens moest een nieuwe Beton-Ciré 
afwerking (primer en twee lagen afwerking) in-
clusief de coatinglagen worden aangebracht.’ 

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Wilt u de kwaliteit van een werk laten beoorde-
len? Onze technische adviseurs komen langs 
en geven u advies. Kijk voor meer informatie op  
www.tbafbouw.nl/diensten of bel naar 
070 33 66 500 ■
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plafond & wand

Terugkerende  
scheuren
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‘Eind 2020 ben ik op een project geweest waar gipskartonplatenplafonds en -wanden waren gemon-
teerd’, vertelt Hermen de Hek, onze plafond- en wandexpert. ‘Tijdens een eerder bezoek in 2019 had 
ik onderzoek gedaan naar de scheurvorming in plafonds van verschillende appartementen. De oorzaak 
van de schade was drogingskrimp. De scheuren werden toen hersteld. Gek genoeg waren de scheuren 
een jaar later weer zichtbaar geworden. Het plafond- en wandbedrijf verzocht Technisch Bureau Afbouw 
om nogmaals een onderzoek te doen naar de scheurvorming.

Zeer droge omstandigheden
De appartementen waren volledig  ingericht en 
bewoond. In de gipsplatenplafonds zag ik scheu-
ren. Deze scheuren bevonden zich voornamelijk 
op de langsnaden van de gipsplaten. Tijdens de 
rondgang in de woningen had ik nergens vervor-
mingen of verzakkingen in de plafonds gecon-
stateerd.  De aanwezige scheuren waren telkens 
haarscheuren en een typisch beeld van (overma-
tige) krimp. Met andere woorden: krimpscheu-
ren. Op de overgang naar de serre waren enkele 
zettingsscheuren zichtbaar. Deze scheuren liepen 
vertakt over de naden van de kolom naar de gevel. 
Ik had ook een enkele zettingsscheur geconsta-

teerd op de overgang van de woonkamer naar de 
slaapkamer. Het viel me op dat er in elke woning 
sprake was van zeer droge omstandigheden: tus-
sen de 30 en 35% relatieve vochtigheid (RV).

Zwakke plek
Ik had geen bijzonderheden geconstateerd aan 
de stabiliteit van de plafonds. De oorzaak van de 
scheuren in de plafonds moest in deze situatie ge-
zocht worden bij het krimpen van de oppervlakken 
tijdens het drogen. Bouwvocht kan makkelijk door 
de gipsplaten worden opgenomen als de werk-
zaamheden in een niet geconditioneerde bouw 
plaatsvinden. De wanden en plafonds zetten dan 
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iets uit. Als het gebouw vervolgens gaat drogen 
treedt er krimp op in de plafonds. De spanning 
wordt dan te groot. Vervolgens ontstaat er scheur-
vorming op de zwakste plek. Dat is ter plaatse van 
de plaatnaden zoals ook in deze appartementen 
het geval was. Hoe vochtiger de bouw toen en hoe 
droger de woningen nu, hoe groter de (krimp)
spanning. En dus ook een grotere kans op scheur-
vorming.

Wel of niet acceptabel
Tijdens mijn onderzoek was de relatieve lucht-
vochtigheid in de woningen extreem laag. Dit 
werd ook veroorzaakt door de huidige vorstperi-
ode. Het is voor de gipsplatenplafonds gewenst 
dat de RV nooit onder de 40% kan komen. Een 
enkele krimpscheur is niet fraai. Jammer genoeg 
kan het een keer voorkomen. Het is dan niet al-
tijd een reden om het af te keuren of te herstellen. 
Maar ik vond het aantal scheuren in de bezochte 
woningen niet acceptabel.‘
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Meer weten over de technische adviezen en 
andere diensten van Technisch Bureau Afbouw? 
Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten ■
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vloeren & terrazzo

Let altijd op de dikte 
van de egalisatielaag
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Technisch Bureau Afbouw heeft gerechtsdeskundigen op het gebied van afbouwtechniek in dienst. Deze 
deskundigen kunnen worden ingeschakeld door de Geschillencommissie Afbouw en rechters. Eén van 
onze deskundigen is Onno de Vries. Medio 2021 ging hij op pad om de opbollingen in een pas gelegde 
gietvloer van een woning te beoordelen. 

Volgens het boekje
‘De woning was constructief aangepast met een 
staalconstructie,’ vertelt Onno. ‘In de bestaande 
cementgebonden dekvloer waren sleuven ge-
freesd door een vloerverwarmingsspecialist. In de 
sleuven waren verwarmingsleidingen gelegd. De 
dekvloer was geëgaliseerd en na voldoende dro-
ging was het opstook- en afkoelprotocol voor de 
vloerverwarming doorlopen. Vervolgens had de 
hoofdaannemer de ondergrond nog beoordeeld 
op vochtgehalte en vastgesteld dat scheurvor-
ming afwezig was. Tot slot was de gietvloer aan-
gebracht. 

Toch opbollingen
Eén maand later waren er opbollingen in de giet-
vloer ontstaan. In de woning zag ik dat de opbol-
lingen in elkaars verlengde lagen in het midden 
van de woonkamer. Ook zag ik scheuren en aders 
in de vervaardigde kunststof vloerafwerking van 
de hoofdaannemer. Verder ontdekte ik holklin-
kende en dus onthechtte vloerdelen. Met infra-
roodbeelden stelde ik vast dat de plaats van de 
scheuren en aders in de vloerafwerking precies 
overeenkwam met het verloop van de ingefreesde 
verwarmingsleidingen.
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Te dun
Om de schade nog beter te kunnen beoordelen 
had ik een deel van de vloerafwerking verwij-
derd. Ter plaatse van de onthechte gietvloer was 
de onderliggende egalisatielaag verbrijzeld. Deze 
laag lag over een veel groter oppervlak los dan 
het strookje gietvloer. Verder bleek de ingefrees-
de verwarmingsleidingen nog enkele millimeters 
boven de oorspronkelijke dekvloer uit te steken. 
De aangebrachte egalisatielaag was circa 5mm 
dik. Boven de leidingen was deze laag nog veel 
dunner. 

Daarnaast lag de verwarmingsleiding enigszins 
los in de vloer. Bij thermische werking in de lei-
ding drukte de verwarmingsleiding vanwege 
eigen expansie en thermische uitzetting van de 
egalisatielaag onder de egalisatielaag. Op het 

hechtvlak van dekvloer en egalisatielaag zag ik 
geen sporen van een primerlaag. Het oppervlak 
van de dekvloer bleek na het verwijderen van de 
egalisatielaag volkomen rein. Hier was nauwe-
lijks sprake van hechting tussen de dekvloer en 
egalisatielaag. Ook de dikte van de aangebrach-
te egalisatielaag was volstrekt onvoldoende. Re-
gelgeving (NEN 2741, NEN 2742) geeft aan dat 
de dekking op een vloerverwarmingsleiding ten 
minste 25mm moet zijn. De ervaring leert dat bij 
toepassing van een sterke egalisatie pas schades 
ontstaan onder 15mm egalisatiedikte (15mm 
bóven de slang!).

Een nieuwe laag
Om de schade te herstellen moest eerst de egali-
satielaag met de later opgebrachte vloerafwerking 
verwijderd worden. Dit moest uiterst nauwkeurig 
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Schade aan uw vloer? Onze technische adviseurs 
komen langs en geven u advies. Kijk voor meer 
informatie op www.tbafbouw.nl/diensten of bel  
naar 070 33 66 500 ■

gedaan worden. De aangebrachte verwarmings-
leidingen lagen te hoog. Bij schaven konden deze 
leidingen beschadigd worden. Daarom raadde ik 
handmatig slopen ten zeerste aan. Daarna moest 
ten minste 15mm egalisatie op een bijbehoren-
de hechtprimer boven de verwarmingsleidingen 
aangebracht worden. De egalisatielaag moest 
voldoende droogtijd krijgen. Vervolgens kon de 
hoofdaannemer een nieuwe gietvloer aanbren-
gen.’ 

Vloeren & Terrazzo18



natuursteen

Makkelijk oplosbaar
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‘Het komt helaas nog (te) veel voor: een discussie tussen de aannemer en zijn opdrachtgever over de 
kwaliteit van het geleverde werk. Ook als het om natuursteenwerk gaat,’ vertelt onze technische advi-
seur René Rieborn. ‘Eind vorig jaar trok een opdrachtgever aan de bel toen er schade was ontstaan aan 
het oppervlak van zijn tegels. Hij verzocht Technisch Bureau Afbouw om de oorzaak te achterhalen van 
deze schade.

Kapotte tegeldelen 
Op de begane grond van de woning lagen 300 
tegels van donkergezoet Belgisch hardsteen,’ 
gaat Rene verder. ‘Het formaat van een tegel was 
500mm bij 500mm. Zeker 50 tegels waren zeer 
ernstig beschadigd. Tegeldelen van meer dan 
25mm waren eruit gesprongen. Om de oorzaak 
van de schade te achterhalen ben ik gaan kijken 
naar de opbouw van de vloer. Die zag er als volgt 
uit:

- een constructievloer;
- een 40mm dikke isolatielaag met daarop ver-

warmingsleidingen;
- een specielaag en;
- de tegels.

De specielaag bestond uit twee verschillende la-
gen: een top- en onderlaag. Beiden lagen waren 
niet in goede staat. De toplaag was verdikt en de 
onderlaag poreus.

Styloliet
Na verder onderzoek kwam ik tot de ontdek-
king dat de vloerenlegger had gekozen voor 
een verkeerde applicatiewijze. Bij zijn gebruikte 
applicatiewijze was langdurige vochtbelasting 
onontkoombaar. Hierdoor kunnen stylolieten ont-
staan. Een styloliet is een onregelmatig gevormd 
discontinu vlak in gesteente dat ontstaan is door 
het oplossen van materiaal. Stylolieten komen 
in kalksteen het meeste voor. Dit gesteente kan 
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relatief gemakkelijk oplossen in grondwater. Bel-
gisch hardsteen bevat vaak stylolieten. Maar hoe 
kon het dat de tegels op de begane grond eruit 
waren gesprongen? In dit geval was het gesteen-
te van deze stylolietvlakken door het oplossen 
van materiaal naar elkaar toe bewogen. 

De oplossing
Herstel was gelukkig goed mogelijk. Ik raadde 
het niet aan om de kapotte tegels te verwijde-
ren. Hierdoor zouden de naastliggende tegels 
beschadigd kunnen raken. Bovendien zou de 
kleur van de nieuwe voegen kunnen afwijken. De 
contactvlakken moesten in de tegels worden op-
geruwd om te zorgen voor goede aanhechtingen. 
Vervolgens moesten de holtes worden uitgevuld 
met een reparatiemassa op basis van harshou-
dende bindmiddelen of mineralen en steengruis. 
Kunstharsen zijn wat uniformer van kleur maar 
geven wel een mooiere oppervlaktedichtheid. Dit 
is wenselijk vanwege de donkergezoet Belgisch 

hardsteen. Daarnaast geven kunstharsen ook 
de mogelijkheid tot het uitvoeren van ondiepe 
reparaties. Hierdoor konden de tegels met kleine 
beschadigingen goed gerepareerd worden.’
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
voor onze diensten.i

Wilt u schade aan uw natuursteenwerk voorkomen? 
Onze technische adviseurs komen langs en geven  
u advies. Kijk voor meer informatie op  
www.tbafbouw.nl/diensten 
of bel naar 070 33 66 500 ■
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