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PERSBERICHT

Minister Ollongren draagt letterlijk steentje bij aan
bouwproductie
Tijdens haar bezoek aan de BouwBeurs 2019 op
donderdag 7 februari bleek Bouwminister Kasja
Ollongren niet te beroerd ook zelf de handen uit de
mouwen te steken. Aangespoord door een
vrouwelijke deelneemster aan het NK Metselen
2019, stroopte de minister de mouwen op. Onder
goedkeurend oog van de vakjury sloeg de politica
ook zelf aan het metselen. Het staat symbool voor
de inspanningen van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken om de woningbouwproductie
op het gewenste niveau te krijgen.
Erkenning en waardering
De Minister sprak kort met de deelnemers, allen metselleerlingen uit het VMBO-onderwijs,
en onderschreef het belang van het jaarlijkse evenement “NK Metselen”. Nieuw bouwtalent
is meer dan welkom op een moment dat de bouweconomie robuust groeit en er een grote
opgave tot verduurzaming ligt. Met haar bezoek aan deze tweede voorronde, van het NK
Metselen 2019, erkent de politica dit belang. Zij zijn de toekomst van de bouwproductie.
Goed vakonderwijs
Het NK Metselen (‘anno 1953’) is een initiatief van de in KNB samenwerkende
baksteenindustrie, die daarmee de belangstelling voor het metselvak wil vergroten. Met het
organiseren van deze landelijke beroepswedstrijd voor leerling metselaars promoot de
Nederlandse baksteenindustrie (KNB) sinds 1953 het metselonderwijs. Doel is de instroom
van jong metseltalenten te bevorderen en goed vakonderwijs te stimuleren. Een goede
instroom is van groot belang nu de uitvoerende bouw kampt met een groot tekort aan
vakkrachten.
Meer informatie en bezoek
Voor meer informatie over wedstrijdlocaties, historie en verloop van het NK Metselen (‘anno
1953’) en over de deelnemers zie: www.metselwedstrijden.nl
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