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gezond 2023!



Jan van de Kant nog één keer aan het 
woord als voorzitter van het TBA

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbafbouw.nl

Na jaren van inzet neemt Jan van de Kant per 1 januari 2023 afscheid als voorzitter van het Technisch 
Bureau Afbouw (TBA). Anton van Kruistum, voormalig directeur van het TBA, zal dan het stokje overne-
men. Jan is trots op de stappen die de afbouwsector heeft gemaakt en laat nog mooie uitdagingen over 
voor zijn opvolger. Op deze pagina’s kijkt Jan nog één keer terug en vooruit.

Waarom werd je voorzitter?
“Op 1 november 1982 werd ik voorzitter van het 
Bedrijfschap Afbouw. Dat is precies 40 jaar ge-
leden. Ik werd toen gevraagd om deze functie te 
doen, omdat ik al voorzitter van de NOA was. Na 
de opheffing van het Bedrijfschap in 2015 heb-
ben werkgevers- en werknemersorganisaties aan 
mij gevraagd of ik hetzelfde wilde blijven doen 
maar dan voor het TBA. Daar hoefde ik niet lang 
over na te denken.”

Hoe kijk je terug op je voorzitterschap?
“Heel trots. Ik vind dat het TBA van toegevoegde 
waarde is voor de afbouwsector. Het is goed dat er 
een platform is waar werkgevers- en werknemers-
organisaties elkaar ontmoeten en dat ze samen 
goede dingen voor de bedrijfstak doen.” 

Wat ga je het meeste missen?
“Ik vond het fijn om altijd betrokken te zijn. Dat is 
nu wel iets minder. Daarnaast hield ik ervan om 
mensen bij elkaar te brengen.  En om situaties, 
die onmogelijk leken, op te lossen. Al moest dat 
soms met stoom en kokend water”, zegt Jan la-
chend. “Verder heb ik altijd prettig samengewerkt 
met de vakbonden. Met welke bestuurder dan 
ook. Daar kijk je dan toch met een goed gevoel 
op terug.”
 
Waar ben je het meest trots op?
“Dat het aanzien van de afbouwer beter op de 
kaart is gezet. Dat was vroeger wel eens anders. 
Nu is het respectabel beroep/ambacht. Daar ben 
ik best trots op. Ook slaagden we als Bedrijfschap/
TBA er elke keer weer in om een cao af te sluiten. 



J.J.F. van de Kant Voorzitter Technisch Bureau Afbouw
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Dat was soms wel een opgave. En niet te vergeten het oprichten en zelfstan-
dig worden van het TBA in Den Haag. De overgang van het Bedrijfschap 
naar het TBA was een behoorlijke klus. Dat er dan nu zo’n organisatie staat 
maakt me een tevreden mens.”
 
Vanaf 1 januari 2023 neemt Anton van Kruistum je rol over als voorzitter 
van het TBA. Wat wil je hem als opvolger meegeven?
“Eigenlijk hoef ik hem niets mee te geven. Als voormalig directeur is hij zeer 
ervaren in de afbouwsector. Hij weet van de hoed en de rand. Bovendien 
heb ik nog vaak contact met hem. Verder hoop ik dat hij net zo prettig kan 
samenwerken met de werkgevers- en werknemersorganisaties als ik al die 
jaren heb gedaan. Ik ben blij dat hij mijn opvolger wordt. Dan weet ik zeker 
dat de bedrijfstak in goede handen is.”
  
Wat wil je tot slot nog kwijt aan iedereen in de afbouwsector?
“Een betere foto van mij in de laatste AfbouwPost,” zegt Jan met een knip-
oog. “Tot slot wens ik iedereen een goede gezondheid toe, want een goede 
gezondheid is een groot goed.” 

Het bestuur en het personeel van Technisch Bureau Afbouw 
bedanken Jan voor zijn jarenlange inzet! 
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Persoonlijk financieel adviesgesprek...

IK ZOU JE BAAS 
TOCH MAAR EENS 

OM MEER LOON VRAGEN 
ALS IK JOU WAS...
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Neem contact op met de redactie!
mebest@tbafbouw.nl   -  070-33 66 500

Mooi project gemaakt waar u graag 
wat meer over wil vertellen, 
wat meer van wil laten zien?
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80/90/100-regeling
Het werk voor uw werknemer wordt te zwaar. Wat 
nu? Werknemers van 57 jaar en ouder komen in 
aanmerking voor de 80/90/100-regeling. De re-
geling houdt in dat:

 uw werknemer 1 vaste dag per week niet hoeft 
te werken, dat is de 80%;

 uw werknemer hiervoor 90% van zijn loon be-
taald krijgt en;

 er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Er is één regeling voor werknemers vanaf 57 jaar 
en ouder. En één regeling voor werknemers vanaf 
61,5 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie over 
de 80/90/100-regeling op 
www.mijnafbouw.nl/
80-90-100-regelingen.

Zware beroepenregeling
Vanaf 1 januari 2021 kan uw werknemer die 
valt onder de cao Afbouw maximaal 3 jaar vóór 
de AOW-leeftijd stoppen met werken. Vanaf dat 
moment krijgt uw werknemer een uitkering. Deze 
cao-afspraak noemen we de zware beroepenre-
geling. De belangrijkste voorwaarden zijn dat uw 
werknemer: 

 direct voor deelname afbouwwerknemer is en 
valt onder de cao Afbouw;

 in de periode van vijftien jaar voorafgaand ten 
minste tien jaar heeft gewerkt in de afbouw. Of 
uw werknemer moet ten minste 45 jaar in de 
bouwsector (cao Bouw & Infra en cao Afbouw) 
hebben gewerkt. Uta-jaren tellen niet mee, én;

 geen uta-personeel of zzp’er is.
Kijk voor meer informatie over de zware beroe-

Wil uw werknemer minder werken? Of eerder dan de AOW-leeftijd stoppen met werken? Dan kan hij 
met hulp van het Nibud laten uitrekenen hoe dat voor zijn inkomen uitpakt. De adviesgesprekken zijn 
onderdeel van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling binnen de cao Afbouw. Maar wat 
houden deze regelingen in?

Nibud geeft persoonlijk financieel 
adviesgesprek aan uw werknemer
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penregeling op www.mijnafbouw.nl/
zware-beroepen-regeling.
 
Individueel traject
Door gebruik te maken van bovenstaande rege-
lingen verandert het inkomen van uw werknemer. 
Hij kiest zelf of hij gebruik maakt van de regelin-
gen. Om te bepalen of dit financieel kan, kan hij 
een individueel traject afspreken waar uitleg en 
persoonlijk financieel inzicht wordt gegeven. De 
gesprekken worden gevoerd door de consultants 
van financieel communicatiebureau Comminz, 
samenwerkingspartner van het Nibud. Kijk voor 
meer informatie over Comminz op  
www.mijnafbouw.nl/comminz.

Voorkomen van geldproblemen
Na het gesprek met Comminz kan uw werkne-
mer zelf de toekomstige financiële mogelijkhe-
den goed inschatten. Hij is dan goed voorbereid 
op verandering in zijn inkomen en uitgaven. Dit 
is belangrijk om geldproblemen te voorkomen. 
Daarom helpt u uw werknemer door dit soort tra-
jecten op te zetten.

Onderzoek en advies op maat
Ook uw organisatie kan met specifieke vragen bij 
het Nibud terecht. Ze doen onderzoek op maat en 
geven advies en denken graag met u mee. Lees 
meer over onderzoek op www.nibud.nl/beroeps-
matig/wat-doen-we-voor-u/onderzoek-en-advies.
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Stukadoors

Nattigheid in 
de kelder
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Terugkomende schade
Na de werkzaamheden hebben de bewoners de 
badkamer gebruikt. Na enige tijd ontstond scha-
de rondom de draingoot in de vloer. De schade 
was door het stukadoorsbedrijf gerepareerd. Het 
bedrijf had ook nieuwe kitvoegen aangebracht. 
Helaas hielp de reparatie niet. Er was weer scha-
de ontstaan aan de vloerafwerking in de douche 
en de onderzijde van de wand en douchekraan. 
Het stukadoorsbedrijf zat met zijn handen in het 
haar. Daarom had het bedrijf besloten om het 
Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om on-
derzoek te doen naar de vloer- en wandafwerking 
en advies te geven over het herstel.

Onderzoeken 
“In de doucheruimte waren opgebolde en losge-
raakte delen beton ciré ontstaan’, vertelt Ed van 
der Plas, onze stukadoorsdeskundige. ‘De beton 
ciré vloerafwerking had een laagdikte van 1 tot 
2mm. Met een warmtebeeldcamera zag ik sterke 
temperatuurverschillen in de wand- en vloeraf-
werking. Dit wees op verschillen in het vocht-
gehalte. Vervolgens heb ik met de Hydromette 
Compact B vochtmeter indicatieve vochtmetingen 
uitgevoerd. Het vochtgehalte was veel te hoog in 
de douchevloer, onderzijde van de wandafwerking 
en kitafdichting. Ook op de plekken zonder schade 
was het vochtgehalte te hoog. Tot slot heb ik me-
tingen met een waterpas uitgevoerd. Het afschot 
in de vloer naar de draingoot was voldoende.”

In een vrijstaande woning had een stukadoorsbedrijf wand- en vloerafwerkingen aangebracht. De be-
woners hadden in de betonnen kelder een badkamer laten maken. Het bedrijf had de wanden van de 
badkamer in de kelder voorzien van een cementgebonden stuclaag. De wanden van de douche waren 
vervolgens met een beton ciré afgewerkt. Vooraf was de cementgebonden dekvloer met vloerverwar-
ming geïmpregneerd en geëgaliseerd.

0-30 digits Droog (evenwichtsvochtgehalte) 0 tot ± 2,5 gew.%
30-80 digits Licht verhoogd tot verhoogd 

vochtgehalte
± 2,5 tot ± 5,5 gew.%

80-95 digits Verhoogd tot sterk verhoogd 
vochtgehalte

± 5,5 tot ± 6 gew.%

Boven de 95 digits Sterk verhoogd vochtgehalte Boven de ± 6 gew.%

Tabel: Interpretatie indicatieve meetwaarden Gann Htdromette Compact B
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Oud vocht 
“Het vochtgehalte was veel te hoog in de kelder. 
Ik begreep van de bewoners dat de kelder in het 
verleden blank had gestaan. Het vocht was toen 
binnengedrongen in de vloerafwerking. Daarna 
was de afwerking onvoldoende gedroogd. Het stu-
kadoorsbedrijf had vooraf vochtmetingen gedaan 
aan het vloeroppervlak. Uit die metingen bleek dat 
vloer voldoende droog was voor het aanbrengen 
van de eindafwerking. Toch kon het zo zijn dat er 
dieper in de vloerafwerking vocht aanwezig was 
dat het bedrijf niet kon traceren: verborgen gebrek. 
De ontstane schade was afkomstig van oud vocht 
dat nog in de wand en vloer aanwezig was.”

Herstel
“Ter plaatse van het douchegedeelte moest het 
nog aanwezige overtollige vocht uit de onderzij-
de van de wand (met douche kraan) en de vloer 
worden onttrokken. De wand- en vloerafwerking 
moesten verwijderd worden tot op de draagkrach-
tige onderlaag. Vervolgens moest deze ruimte 
aanvullend verwarmd en ontvochtigd worden 
(sorptiedroging). Dit om een versneld droogpro-
ces te bevorderen. De vereiste droogtijd was we-
ken tot maanden.” 

“Vervolgens moesten vochtmetingen worden 
uitgevoerd om te bepalen of de ondergrond vol-
doende droog was. Het vochtpercentage moest 
tot het evenwichtsvochtgehalte komen. Vervol-
gens moest de draingoot herplaatst of vervangen 
worden. Hierdoor kon een betere (vochtdichtere) 
aansluiting met de vloerafwerking gerealiseerd 
worden. Na realisatie van deze werkzaamheden 
moest een nieuwe en andere afwerking op de 
wand en/of vloer worden aangebracht.”
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Wilt u meer weten over onze technische 
adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie ◼

Kijk op www.tbafbouw.nl/technische-
diensten voor onze diensten.

11Stukadoors



plafond & wand

Losgeraakt plafond in 
parkeergarage
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In een parkeergarage van een kantoorgebouw 
was een deel van een systeemplafond bezwe-
ken en omlaag gevallen. De betrokken partijen 
wilden weten wat de oorzaak hiervan was en 
of ze het huidige raster en de panelen moesten 
vervangen. Daarom hadden ze Technisch Bureau 
Afbouw ingeschakeld om een onderzoek te doen 
en een advies te geven.

Oud plafond
“De parkeergarage bevond zich onder het kan-
toorgebouw’, vertelt Hermen de Hek, onze pla-
fond- en wand expert. ‘De garage was rondom 
helemaal open. Het oorspronkelijke plafond was 
geplaatst tijdens de nieuwbouw in 1997. Alle pla-
fondpanelen waren verwijderd en opgeslagen. De 
panelen waren gemaakt van houtwolcement met 
een afmeting van 1200mm x 600mm en 28mm 
dik. Het raster was met noniushangers ongeveer 
om de 1200mm x 1200mm bevestigd aan de be-
tonnen constructievloer. Alle hangers zaten nog in 
het beton.”

In goede staat
“Het plafondraster was goed gemonteerd en de 
T-profielen zagen er nog goed uit. Zelfs na al die 
jaren. De gedemonteerde plafondpanelen waren 
wel vervuild maar technisch nog goed. De onder-
stukken van de noniushanger waaraan het T-pro-

fiel hing was met een omgebogen spijker gekop-
peld aan de bovenstukken. Dit hoorde met twee 
borgpennen te worden gedaan. Dit was echter 
niet de reden van bezwijken. Verder zag ik dat en-
kele afhangpunten te ver van de hoeklijnen op de 
wand bevonden. De hoeklijnen kregen hierdoor 
een dragende functie. Dat was eigenlijk niet toe-
gestaan. Maar ook dit was niet de reden van het 
bezwijken.” 

Ondeugdelijke werk
Op de plaats waar het plafonddeel was bezweken 
constateerde ik dat het bezweken plafondvlak 
zeer klein was. Slechts in een gebied van +/- 6 pa-
nelen.  De hoofddrager was daar ter plaatse van 
de koppeling los en een deel van de koppeling 
was afgeknipt. Het bovenstuk van de noniushan-
ger was tegen het beton geduwd. Het onderstuk 
ontbrak. Maar dat was logisch. Het onderstuk was 
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van het T-profiel geschoven om de profielen te 
kunnen verwijderen. Het was duidelijk dat boven 
het bezweken plafond gewerkt was. Ik zag duide-
lijk dat er aan de elektraleidingen was gewerkt. 
De centraaldoos was los en de kabels waren niet 
in de klemmen gedrukt. De kabels pasten daar 
niet meer in. Verder was er isolatiemateriaal los-
getrokken in de directe omgeving van de aange-
paste elektra. 

Hergebruik van het raster en de panelen
Het bezwijken was duidelijk veroorzaakt door 
werkzaamheden die boven het plafond waren 
uitgevoerd. Foutief terugplaatsen kan leiden tot 
bezwijken. Maar ook leunen tegen de profielen of 
zelf op het plafond steunen tijdens de werkzaam-
heden komt voor en kunnen later desastreus zijn. 
Gelukkig kon het huidige raster met enkele aan-
passingen blijven zitten en worden hergebruikt. 
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Kijk op www.tbafbouw.nl/technische-
diensten voor onze diensten.i

De panelen konden ook worden hergebruikt. Ka-
potte of gescheurde panelen moesten wel worden 
vervangen. De nonius-onderstukken moesten ex-
tra worden geborgd met één borgpen. De spijker 
kon blijven zitten. Hierdoor was een tweede borg-
pen niet nodig. Toch zou ik het eerder aanraden 
om het 25 jaar oude plafond in zijn geheel te ver-
vangen.

Wilt u meer weten over onze technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie ◼

15Plafond & Wand



Vloeren & Terrazzo16

vloeren & terrazzo

Een technisch 
gebrek?



Twijfel over de kwaliteit van het geleverde werk. Het komt voor. Dit keer twijfelde een woonstichting 
over de kwaliteit van een geleverde industriële egaline vloer in een kelder van een parkeergarage. De 
vloer lag los en had veel scheuren. Vloerenexpert René Rieborn van Technisch Bureau Afbouw ging op 
pad om de vloer te beoordelen.

Meerdere bestaande (dek)vloeren
“De parkeergarage bestond voorheen uit meerde-
re ruimtes’, vertelt René. ‘Om de garage te maken 
hadden ze alle binnenmuren van de ruimtes ver-
wijderd. Elke ruimte had zijn eigen (dek)vloer die 
bestond uit een cementgebonden dekvloer (ge-
deeltelijk niet hechtend aan de ondergelegen be-
tonnen draagconstructie) of een oude of nieuwe 
betonvloer (monolithisch afgewerkt). Om hoogte-
verschillen tussen de (dek)vloeren op te vangen 
had het vloerenbedrijf gekozen voor een indus-
triële egaline laag.  Voor het aanbrengen van de 
6mm egaline laag had het bedrijf de bestaande 
(dek)vloer gestraald, verhogingen weggehakt en 
primer aangebracht. Vervolgens had de vloeraf-
werking twee weken kunnen drogen.” 

Geen hechting
“Op meerdere plaatsen zag ik scheurvorming in 
de egaline vloer. De scheurwijdte lag tussen de 
0,1 en 0,3mm. Ik klopte met een hamer op het 
vloeroppervlak. Holle klanken waren hoorbaar. 
Dit geluid was te verklaren omdat de bestaande 
cementgebonden dekvloer niet hechtte aan de 
onderliggende betonnen constructievloer. Van 

onthechting was geen sprake. Dan had de mecha-
nische belasting (bouwverkeer) de harde 6mm 
egaline laag van de ondergrond losgebroken.”

Krimp
“Tijdens het uithardingsproces vertoont een ce-
mentgebonden product altijd krimp. Deze krimp 
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kan tijdens het drogen leiden tot krimpscheu-
ren in de vloerafwerking. Het was dan ook niet 
vreemd dat de 6,0mm cementgebonden industri-
ele egaline laag met een oppervlak van 856,9m² 
krimpscheuren vertoonden. In het productblad 
van de egaline laag stond ook aangegeven dat 
deze krimp- en spanningsarm is maar niet krimp- 
en spanningsvrij.” 

Esthetisch gebrek
“Al met al kon ik stellen de krimpscheuren in de 

egalisatie laag een esthetisch gebrek was en geen 
technisch gebrek. Betrokken partijen hadden 
vooraf duidelijk afgesproken om de bestaande 
vloerdelen (inclusief de niet hechtende cement-
gebonden dekvloeren) te laten zitten. Blijkbaar 
waren de delen kwalitatief goed genoeg als on-
dergrond voor de later aangebrachte egaline laag. 
Zoals ik al eerder aangaf had ik geen onthechting 
ontdekt tussen de egalisatie en ondervloer. De 
holle klanken waren hoorbaar omdat de onder-
liggende cementgebonden dekvloer niet hechtte 
aan de onderliggende constructievloer. De vraag 
was wel of de bestaande (oorspronkelijke) onder-
vloer en industriële egaline laag de toekomstige 
gebruiksfunctie (parkeergarage) aan konden zon-
der gebreken te gaan vertonen. Om hier antwoord 
op te kunnen geven was verder onderzoek nodig.” 
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Wilt u meer weten over onze technische adviezen?
Kijk dan op www.tbafbouw.nl/diensten voor meer 
informatie ◼

Kijk op www.tbafbouw.nl/technische-
diensten voor onze diensten.
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Hoe kunnen wij u als
natuursteenbedrijf helpen?

natuursteen
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“Sinds eind 2016 maakt de natuursteensector on-
derdeel uit van de afbouw’, vertelt Onno de Vries,
onze natuursteenexpert. ‘Als technisch adviseur 
geef ik betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk
technisch advies over uw natuursteen. Ik beoor-
deel de situatie op de werkplaats. Met specialisti-
sche apparatuur voer ik ter plaatse metingen uit. 
Ook overleg ik met de verwerkers, aannemer en/of 
opdrachtgever. Zo kan ik u op de juiste wijze advi-
seren. Over mijn bevindingen ontvangt u een rap-
port. Zo heeft u advies zwart op wit. Als u wilt geef 
ik ook advies voor oplossingen en herstel van uw 
natuursteenwerk. Door mijn advies heeft u zeker-
heid over de uitvoering van uw natuursteenwerk.
Om een beter beeld te krijgen van onze diensten
licht ik hieronder twee diensten uit.

Kwaliteitscontrole
Bij twijfel over de geleverde kwaliteit bieden wij
controle. Ik kom op bezoek om te bekijken of wat 
is afgesproken, ook is geleverd. Soms ontstaat er 
tussen u en uw klant een meningsverschil over de 
uitvoering van het werk. Deze conflicten kunnen 
hoog oplopen. Met betrouwbare kwaliteitscon-
troles door een deskundige voorkomt u slepende 
kwesties en juridische procedures. Ik beoordeel 
de kwaliteit van het werk aan de hand van de 
daarvoor geldende criteria, richtlijnen, bestekken, 
normen en gemaakte afspraken. Alle betrokken 
partijen bij een project kunnen een kwaliteitscon-
trole aanvragen.”
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Stroefheidsmeting
In Nederland vinden elk jaar veel ongelukken 
plaats door uitglijden of slippen. Vaak ontstaat 
dan de vraag wie aansprakelijk is. De enige ma-
nier om daar achter te komen is meten, want me-
ten is weten. Technisch Bureau Afbouw beschikt 
over het meetapparaat GMG 200. Hiermee voert 
Onno antislip- en stroefheidsmetingen uit volgens 
de norm NEN 7909. Deze norm wordt het meest 
geschikt geacht voor metingen op elke vloer. Met 
de GMG 200 meet hij ter plekke de stroefheid van 
uw vloer. Zo weet u zeker dat de vloer voldoet aan 
de NENnorm.

Wilt u zeker weten dat uw vloer stroef genoeg is?
Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl
voor meer informatie. ◼

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