Ik zit al enige tijd niet meer in het onderwijs. Zo ging ik er dus nog steeds van uit dat de
FOSAG nog steeds in het bestuur zat van SAVANTIS. Ik heb de indruk dat dit al geruime tijd
niet meer het geval is. Het heet nu Koninklijke OnderhoudNL en geeft ook trainingen en
opleidingen op het gebied van schilderwerk, glas etc. en zijn ook gevestigd in Waddinxveen,
maar dat is puur toeval.
Nieuws

.

Fosag wordt of/is OnderhoudNL
27 november 2012

Koninklijke vereniging Fosag gaat vanaf 2013 door het leven als OnderhoudNL
(Onderhoud Nederland). Hiermee wil Fosag de herkenbaarheid van de schilders- en
onderhoudsbedrijven vergroten. De eerste activiteit onder de nieuwe naam is een groot
opdrachtgeverssymposium op 14 maart 2013 te Zeist. Dat maakte voorzitter Ruud Maas
vrijdag bekend op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging in Ermelo, alwaar
deze marktgerichte naam de instemming van de leden kreeg.
‘Bij de huidige naam Fosag kunnen leden en opdrachtgevers zelden of niet aangeven
waar het voor staat en wat het inhoudt. Fosag is een intern gerichte verenigingsnaam,
geen merknaam waarbij de klant centraal staat. En dat is een voorwaarde voor een
moderne brancheorganisatie’, legt Maas uit. ‘Lidmaatschap van een organisatie moet
bijdragen aan de naamsbekendheid van aangesloten bedrijven, het moet werk
genereren, commerciële waarde hebben. Het is dus niet verwonderlijk dat juist in deze
moeilijke tijd ingestemd is met OnderhoudNL als merknaam voor onze activiteiten. In het
herstel van de woningmarkt, de contacten met de overheid en op de arbeidsmarkt is
herkenbaarheid van groot belang. Daarnaast verwachten we dat OnderhoudNL nieuwe
bedrijven als lid zal aantrekken.
Deel dit artikel

Artikel overgenomen uit Glas in Beeld (Eisma Bouw Media).
Of dit zal helpen is mij niet duidelijk (FOSAG was een zeer gerenommeerde organisatie) en
OnderhoudNL geven nu op het gebied van het Schildersvak bijna dezelfde trainingen als
Savantis en er zijn er nog een aantal instanties die zich gestort hebben op het opleiden
van Schilders en Schildersbedrijven e.d., zoals de diverse R.O.C ’s. Of het er nu duidelijker
door wordt en

simpeler en, met name beter, is mij ook niet duidelijk, ik heb mijn twijfels. Hoe meer spelers
op dezelfde markt hoe onduidelijker het wordt. We gaan het zien in de toekomst.
Dus in plaats van Savan,s alleen, zijn er nog een paar die opleidingen en trainingen
verzorgen op het gebied van Schilderen, glaszetten etc. Kijk dus goed op internet wat
bij je past.
Ik ben nog steeds van mening dat het, in bezit hebben, van de juiste diploma’s,
getuigschriften en cer:ficaten er dan meer rechten zouden moeten bestaan op subsidies en
garan:es e.d. Ik heb het dan voornamelijk over b.v. Ondernemersopleidingen en Gezel
opleidingen (vakbekwaamheid diploma’s)
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