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Dit hebben we bereikt



U bent lid van UNETO-VNI en niet zonder 

reden: samen maken we de sector sterker. 

Dankzij uw lidmaatschap hebben we ook 

in 2017 mooie resultaten behaald, voor u 

als ondernemer en voor de techniek als 

sector.  UNETO-VNI behartigt niet alleen 

uw belangen, maar geeft ook antwoord 

op al uw ondernemersvragen, biedt de 

meest recente kennis in uw vakgebied en 

zorgt voor een uitstekend sociaal klimaat 

met moderne arbeidsvoorwaarden. Ook 

afgelopen jaar hebben we samen veel voor 

elkaar gekregen. Daarom zetten we een 

selectie van de resultaten van 2017 voor u 

op een rij. 

Samen  
maken we 
het verschil!

Voldoende personeel en instroom
Door succesvolle lobby:

+ heeft de overheid landelijk 100 miljoen euro extra 

 uitgetrokken voor vmbo Techniek;

+ zijn nieuwe vormen van opleiden en instroom ontwikkeld.

Twee nieuwe cao’s
1. Cao technische installatiebranche:  

veel oog voor duurzame inzetbaarheid 

(Generatiepact), scholing en ontwik-

keling, een lange looptijd en een 

gematigde loongroei. 

2. Cao elektrotechnische detailhandel: 

 loonontwikkeling die past bij het economisch beeld van 

de sector, verlaging van de zondagtoeslag naar 50% en de 

avondtoeslag naar 20%. 

Hulp bij ontslag en arbeidsongeschiktheid
Door succesvolle lobby:

+ is de sectorpremie WW fors verlaagd. Een lastenverlichting 

van maar liefst 10 miljoen euro;

+ is de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers 

verlaagd naar één jaar, daarna worden de kosten gezamen-

lijk gedeeld;

+ worden de lasten van arbeidsongeschiktheid voor werk-

nemers maar vijf jaar doorgerekend in plaats van tien jaar; 

+ wordt het ontslagrecht in de toekomst gewijzigd.



Minder ongelukken door veilig werken
+ Arbocatalogus ‘schadelijk geluid’ en ‘werken op hoogte’ 

geactualiseerd.

+ Uitbreiding RI&E uitgebreid met een Veiligheid en 

 Gezondheidsplan (V&G). 

+ Maak veilig werken bespreekbaar door gebruik van nieuwe 

toolboxen. 

+ Nieuw: de Bewust Veilig-dag elke derde vrijdag van maart. 

Regierol in verduurzaming
+ Ondertekening 10PJ-convenant met de overheid, 

 netbeheerders en energiebedrijven.

+ Agenderen van aardgasvrije nieuwbouw bij de overheid.

+ Tientallen regionale samenwerkingsverbanden op het 

 gebied van duurzaamheid. 

+ Meld u aan als Duurzame aanbieder: de one-stop-shop 

voor particuliere woningeigenaren om 0 op de meter te 

realiseren: www.duurzameaanbieder.nl. 

+ Techniek goed verankerd in regeerakkoord: UNETO-VNI 

heeft zich op de kaart gezet door lobby op energiebesparing 

en verduurzaming.

Innovaties en trends in de sector
+ Om uw klanten nu en in de toekomst goed te kunnen advise-

ren over innovaties op het gebied van duurzaamheid, leefbaar-

heid en productiviteit is het vijfjaarlijkse RADAR-onderzoek 

weer uitgevoerd. Nu onder de nieuwe naam CONNECT2025.

+ Uitreiking van de eerste UNETO-VNI Innovatie Award aan Engie. 

Een prachtig voorbeeld van vakmanschap, innovatie, onder-

nemerschap en ketensamenwerking. 

+ Zowel in de Bouwagenda als in de 

Vernieuwingsagenda van Aedes 

nemen we een prominente rol om 

het installatiedeel goed te borgen.

+ Dankzij het ondertekenen van de 

Marktvisie kunt u in de keten beter 

en gemakkelijker samenwerken. 

+ De campagne De Techniek achter 

Nederland geeft een overzicht van 

innovatieve projecten in de sector.

Digitalisering en BIM
+ We hebben met ketenpartners een stevige visie ontwik-

keld op het digitaal stelsel van standaarden en diensten en 

deze met Bouwend Nederland aangeboden aan de Bouw 

Informatie Raad en de Bouwagenda. Dit wordt leidraad voor 

toekomstige samenwerking om met elkaar meer uit BIM en 

de softwarepakketten te halen. 

+ Onze leden besparen samen 450.000 euro per jaar door 

gebruik van het softwarepakket van 2BA 

waarmee u makkelijk kunt calculeren, 

offreren en factureren. 

€



Ook in 2018 zijn wij er voor u!
Wilt u weten wat we komend jaar voor u doen? 

+ Vul uw  profiel in op www.uneto-vni.nl en ontvang 

 informatie op maat.

+ Neem contact op met onze adviseurs.

+ Bezoek onze netwerk- en kennisbijeenkomsten.

+ Lees ons vakblad E&W Installatietechniek.

+ Abonneer u op onze nieuwsbrieven op maat.

+ Maak een afspraak met één van onze relatie-

beheerders.

+ Volg ons online op www.uneto-vni.nl of via 

 sociale media.

Belang van kwaliteit en vakmanschap
Onze sector staat en gaat voor kwaliteit. Dit doen we door:

+ te informeren over kwaliteits- en certificerings regelingen;

+ het aanbieden van een Uniforme Kwaliteitsregeling voor 

gastechnische installaties aan minister Plasterk van 

 Binnenlandse Zaken; 

+ de KvINL-erkenningsregeling LZTW (Langer Zelfstandig 

Thuis Wonen) door te voeren in alle cursussen en examens; 

+ het Register Comfortinstallateur opnieuw in te richten 

zodat deze alleen nog maar open staan voor leden van 

UNETO-VNI met een erkenning LZTW; 

+ campagnes te voeren dat UNETO-VNI leden staan voor 

kwaliteit. Tijdens de campagne in september

- …werden uw bedrijfspagina’s op onze website 58% vaker 

bekeken; 

- …werd er 432% vaker gezocht naar een lid van 

 UNETO-VNI in onze ledenzoeker en werden wij 25% 

vaker gebeld met de vraag of een bepaald bedrijf lid was 

van UNETO-VNI.

Succesvol ondernemen
UNETO-VNI helpt u om uw bedrijf tot een succes te maken. 

Dat doen we met:

+ ons rapport economische vooruitzichten voor de installa-

tiebranche;

+ inzichten in de conjunctuur;

+ hulp bij het bepalen van marktconforme salarissen;

+ bedrijfsvergelijkend onderzoek, waarmee u kunt zien hoe u 

het doet ten opzichte van uw collega’s in de sector.  



Ledenvoordelen

brandstof

opleidingen

1.200.000  
euro ledenvoordeel in 2017

hoogwerkers

U krijgt korting op

verzekeringen

incassozaken

VCA-certificering

parkeren

Onze leden kregen in 2017 meer dan 1,2 miljoen euro leden-

voordeel. 

Vraagbaak en informatiebron

UNETO-VNI in de media 1.036 
printartikelen

925 
online

plaatsingen

17% technisch en 
 digitalisering

68% personeel, cao en 
 arbeidsomstandigheden

9% bedrijfs juridische zaken

3% ondernemen
2% aanbesteden

1% overige 
vragen

2% wonen  welzijn zorg

4.017  
vragen  
in 2017

U kunt bij ons terecht  
voor kennis over

Top 5 meest gelezen nieuwsberichten:
1. Energiemanagementsystemen als erkende maatregel

2. Rekentool-voor-nieuwe seniorenregeling

3. Opleidingseisen wettelijke-erkenningsregeling 

 gastechnisch installateur nog niet bekend

4. Hogere vergoeding voor brandervervanging Nefit topline

5. Weet mij te vinden

Top 5 meest opgevraagde documenten:
1. Richtlijnen afschrijvingsmethoden

2. Rapport - Economische vooruitzichten  

Installatiebranche 2017

3. Energie-efficientere elektromotoren

4. ALIB 2007 Nieuwe stijl

5. Algemene voorwaarden – Producten en diensten  

UNETO-VNI en diensten van derden
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