
Het bestuur geeft korting op 

de SKG keuring voor de HR 

certificering! 

 

Romazo Consumenten sponsort 

eerste HR certificering door SKG 

Het bestuur heeft in haar laatste 

bestuursvergadering besloten om 

alle aangesloten leden die zich 

dit jaar nog bij SKG melden voor 

uitvoeren van de audit voor de 

certificering als HR Zonwering 

dealer te ondersteunen met een-

malige bijdrage van 25% op de 

auditkosten. 

Dit betekent dat de auditkosten  

€ 386,-- zullen bedagen i.p.v.       

€ 515,--. Deze regeling geldt ook 

voor reeds gecertificeerde bedrij-

ven met terugwerkende kracht. 

Als u mee wilt doen, meld u dan 

aan zodat u nog van deze rege-

ling gebruik kunt maken. 

Samenstelling Romazo Con-

sumenten Bestuur 

 
Dit jaar zullen een aantal bestuursle-
den incl. de voorzitter aftreden. Het is 
voor iedere vereniging zeer belangrijk 
dat er continuïteit is en dat liefst nieu-
we bestuursleden nog door de huidi-
ge ingewerkt kunnen worden. Het 
bestuur vraagt dan ook nadrukkelijk 
aan haar leden om eens na te denken 
over deelname aan het bestuur. Over 
het tijdsbeslag en andere details zal 
het secretariaat u met alle plezier in-
lichten. Dus ook al zou u twijfelen 
praat er eens over met een van de 
huidige bestuursleden of met uw 
branchemanager

 

Nieuw lid:  
Wij heten E&S Zonwering 
uit  Hummelo, van harte 
welkom! 

Stagerapport 
 

Imanane Aroug heeft het afgelo-

pen half jaar in opdracht van Ro-

mazo Breed een afstudeerproject 

uitgevoerd in het kader van de 

voorziene promotie van HR Zon-

wering. 

De centrale vraag luidde: “Welke 

positioneringstrategie dient Roma-

zo in te zetten om de voordelen 

van HR Zonwering naar de doel-

groep te communiceren?”. 

Uit dit onderzoek kwamen interes-

sante conclusies naar voren waar 

wij met de PR werkgroep binnen 

Romazo Breed mee aan de slag 

gaan. Het volledige onderzoek is 

te downloaden van de ledenportal 

van Romazo Consumenten.  

Rubriek “Vraag en Aan-

bod” 
Graag wijzen wij u nog eens op 

de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de rubriek “Vraag en 

Aanbod” op de Romazo leden-

portal. Deze kunt u als een soort 

interne marktplaats voor Romazo 

leden beschouwen waar men on-

derling zaken kan aanbieden of 

vragen. 

Het is niet de bedoeling dat dit 

podium voor commerciële doel-

einden gebruikt gaat worden 

maar wel als een hulpmiddel om 

bijvoorbeeld snel aan schaarse 

onderdelen te komen, overtollige 

gereedschappen of andere mate-

rialen aan te bieden of om advies 

te vragen over technische zaken. 

 



Het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland 

Nieuwe kansen conve-

nant verduurzaming kan-
torenmarkt 
 

Overheden en marktpartijen on-

dertekenden woensdagmiddag na 

jarenlang overleg een convenant 

om de leegstand in kantoren te 

bestrijden. De komende twaalf 

maanden zullen partijen regionale 

visies formuleren, op basis van de 

leegstand in de meest urgente 

regio's Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Utrecht en Eindhoven, 

meldt het ministerie van Infra-

structuur woensdag in een toe-

lichting. 

Kantooreigenaren - vastgoedbe-

leggers - hebben toegezegd te 

zullen investeren in de verduurza-

ming en de kwaliteit van bestaan-

de kantoren, in plaats van nieuw-

bouw, en concrete plannen te 

maken voor grote kantoren die al 

meer dan drie jaar grotendeels 

leeg staan. Ook moeten zij een 

systematiek ontwikkelen om de 

waarde van kantorenlocaties met 

veel leegstand bij te stellen tot 

meer realistische niveaus. 

Hier ligt voor de zonweringbran-

che een uitgelezen kans om direct 

HR Zonwering een rol te laten 

spelen op het gebied van ver-

duurzaming in het kader van 

energiebesparing. 

Reeds zes fabrikanten 

HR Ready gecertificeerd 
SKG gaat in gestaag tempo door 

met het certificeren van sys-

teemfabrikanten als “HR Ready” 

leverancier. Op dit moment kunt 

u voor levering van HR Ready 

zonwering terecht bij: Sun-

master, PBS, Smits, Luxaflex, 

Guillaume Janssen. 

Enkele andere systeemfabrikan-

ten hebben zich intussen aange-

meld zodat wij ervan uitgaan dat 

vanaf dit najaar HR Zonwering in 

voldoende mate leverbaar zal 

zijn. 

Wet registratieplicht 

 

Vanaf nu moet elk bedrijf die op 

een of andere manier tegen ver-

goeding arbeidskrachten ter be-

schikking stelt bij de Kamer van 

Koophandel als zodanig geregi-

streerd staan in het Handelsregis-

ter. De registratieplicht richt zich 

op uitzendbureaus, maar geldt 

ook voor andere bedrijven die re-

gelmatig of incidenteel arbeids-

krachten uitlenen. Volgens de wet 

stellen deze bedrijven arbeids-

krachten ter beschikking. Doel 

van de registratieplicht is om ma-

lafide uitzendbureaus aan te 

pakken en uitbuiting van werkne-

mers tegen te gaan. De registra-

tieplicht is een aanvulling op de 

certificering in de uitzendbranche. 

Door de registratieplicht wordt 

duidelijk hoe het personeel te 

werk wordt gesteld. 

 

Verantwoordelijkheid Inle-
ners 
Inleners zijn verplicht om na te 

gaan of bedrijven waarmee zij 

samenwerken voldoen aan de re-

gistratieplicht. Wanneer zij dit 

niet doen riskeren zij een forse 

boete. Meer informatie is te vin-

den op http://

www.weethoehetzit.nl/situatie/3/

ikben-een-werkgever/vraag/544/

registratieplicht/. 

Voorkom problemen. Weet hoe 

het zit. De campagne rondom de 

registratieplicht is onderdeel van 

de campagne ‘Voorkom proble-

men. Weet hoe het zit’. Dit is een 

initiatief van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid. 

Met deze campagne wil het minis-

terie mensen bewust maken van 

de plichten op het gebied van so-

ciale voorzieningen, arbeidsvoor-

waarden en eerlijk en veilig wer-

ken. 

Momenteel legt het MKB de 

laatste hand aan een folder om 

inleners te informeren over hun 

plichten inzake de registratie-

plicht. Naar verwachting zal 

deze folder binnenkort online 

beschikbaar zijn via de online 

tool voor branches. Heeft u nog 

geen account voor deze tool; 

meldt u dan nu aan via 

http://www.weethoehetzit.nl/

campagnemiddelen 

Mocht u nog vragen hebben 

over de Registratieplicht dan 

kunt u contact opnemen 

met Catelijne van Calsteren, 06 

– 21 84 36 19. 

Dit is de laatste Nieuwsbrief in 

deze lay-out. De volgende zal 

alleen digitaal verschijnen met 

linken naar de website. 


