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Wilt u reageren?
Stuur een mail aan: a.nieuwenhuis@bouwendnederland.nl.
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BOUW IN BEELD
WINDPARK ZEEWOLDE
In het buitengebied van Zeewolde bouwen boeren,
moleneigenaren en bewoners samen 83 windturbines.
Het wordt het grootste windpark op land dat tot op heden
gebouwd is in Nederland, waarmee bijvoorbeeld 280.000
huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.
Door gebruik te maken van de ploegtechniek worden
kabels in één gang op diepte aangelegd, waarbij kostbare
landbouwgrond zo min mogelijk wordt verstoord en geen
grondwaterontwrichting optreedt.
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Tekst | Rick van de Weg

2021

Het nieuwe jaar staat voor de
deur. Traditioneel de tijd voor

instituten, onderzoeksbureaus en
trendwatchers om te filosoferen
over wat de komende twaalf

maanden gaan brengen. Op zich

ook wel een terechte vraag na het

tumultueuze 2020. Hoe ontwikkelt
COVID zich en wat gebeurt er met
de stikstofdiscussie? Volgt er een

recessie en hoe staat het eigenlijk

met de duurzaamheid? Wij vragen
het niet aan de ‘key opinion leaders’,
maar… aan onze leden.
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BEZUINIGINGEN OP ONDERHOUD EN
VERVANGING INFRA?
Dat het bij HT Infra in Nieuwerkerk aan den IJssel iets minder hectisch is,
heeft ook zo z’n voordelen. Zaken die normaliter wat minder aandacht
krijgen, kunnen nu eens goed uitgezocht worden.
Commercieel directeur Simon Hazenbroek en directeur Realisatie Ed
Westmaas zijn naar eigen zeggen gematigd positief. “We werken ook voor
particulieren en bedrijven, maar moeten het toch vooral van gemeenten
hebben. Daar zit veel vertraging”, legt Hazenbroek uit. “In hun interne

7,5

*

overleg en afstemming, maar ook in het organiseren van de verplichte
inspraakavonden.” “En waar ik ook nog wel voor vrees, is dat er als gevolg
van al die coronasteunmaatregelen van dit jaar straks stevig bezuinigd moet
worden bij de overheid”, vult Westmaas aan. “Dat kan best betekenen dat
gemeenten hun budgetten voor planmatig onderhoud en de vervanging van
infrastructuur terug gaan brengen.”

BUITENSTEDELIJK STRUIKELBLOK

Minder hectisch

Voor Piet-Jan Ooms, directeur van Ooms Bouw & Ontwikkeling is er geen

Vooralsnog zit er in ieder geval aardig wat ‘in het vat’ voor 2021, maar is

aanleiding om alarm te slaan over 2021. “De orderportefeuille is goed

het minder hectisch dan vóór corona. Hazenbroek: “Voor onze eigen mensen

gevuld. Ik maak me meer zorgen om de jaren daarna.”

en vaste inhuurkrachten hebben we voldoende werk, maar we hoeven de
komende periode geen extra personeel of inhuur aan te trekken. Met goed

Zoals het er nu uitziet zal de omzet volgend jaar niet lager liggen dan in 2020.

werk hebben we een mooie groep van vaste klanten opgebouwd. We voelen

“Dan moeten we natuurlijk niet met vraaguitval te maken krijgen, want dan

dan ook momenteel niet de noodzaak om tegen afbraakprijzen extra klussen

wordt het een ander verhaal. Anderzijds: de kansen op één of twee extra

buiten onze regio te scoren.”

projecten zijn reëel. Dat zou betekenen dat we er nieuwe medewerkers bij
moeten zoeken.”

Elektrische mini-shovel
Dat betekent wel dat er meer tijd is om naar bijvoorbeeld investeringen te

Behalve dat er voor een iets verdere verbreding van de klantenportefeuille

kijken. “Je hebt nu wat meer gelegenheid om bijvoorbeeld eens goed naar

nog wel een paar opdrachtgevers bij zouden mogen, heeft het bedrijf uit het

duurzame opties te kijken”, aldus Westmaas. “Zo hebben we onder andere

Noord-Hollandse Scharwoude weinig reden tot klagen. Ooms: “Normen op

geïnvesteerd in elektrische pick-ups en een mini-shovel, en in een EURO

het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving zijn op zich prima.

6-kipper en -rupskraan. In steeds meer aanvragen is dat een voordeel. Dat

Als ontwikkelende bouwer zijn we gewend om al met lagere dan wettelijk

zet zeker door volgend jaar en daarna.”

noodzakelijke EPC-waarden te werken. Wat wel een struikelblok gaat worden,
is het gebrek aan locaties; of eigenlijk beter gezegd: aan vergunningen.

*Rapportcijfer van Simon Hazenbroek en Ed Westmaas voor het jaar 2021

Zowel bij de provincie Noord-Holland als Utrecht wordt er bijna niets meer

op basis van de kennis van nu

aan bouwlocaties buitenstedelijk toegekend. Zodra het over de weilanden
gaat, krijg je nul op het rekest. Maar alleen binnen de rode contouren krijgen
we de bouwopgave van 240.000 woningen in Noord-Holland en Flevoland
niet gerealiseerd in de toekomst. Daar komt nog eens bij dat je nu al ziet dat
dankzij corona meer mensen kiezen om buiten de steden te gaan wonen. Met
die uitbraken wil je gewoon niet op een kluitje zitten. Voor komend jaar lijkt
dit allemaal nog niet zo’n probleem, maar voor 2022 en 2023 moet er zeker
wat gedaan worden door de overheden, anders kunnen er gewoonweg veel
minder woningen gebouwd worden door gebrek aan locaties. En daarmee
bewijzen we de woningnood echt geen goede dienst.”
*Rapportcijfer van Piet-Jan Ooms voor het jaar 2021 op basis van de kennis
van nu

7

*

8 | BNL | December 2020 |

2021

THUISWERKEN BLIJKT TE WERKEN
Voor Koenen Bouw is het volgend jaar doorgaan met waar we mee bezig
zijn. Er wordt niet ingezet op grote groei, “maar er liggen zeker kansen”,
aldus directeur Wout van Vilsteren. “Ik heb vertrouwen in 2021.”
Vanzelfsprekend zijn de gevolgen van het virus ook niet voorbijgegaan aan
het Emmense dochterbedrijf van VolkerWessels. “We merken het niet in de
orders, maar dat kan nog veranderen als het vertrouwen in de economie
verandert.” Als aanvoerder van 58 medewerkers ziet Van Vilsteren ook wel
kansen uit de pandemie ontstaan. “Digitalisering heeft een boost gekregen,

7

net als het thuiswerken en het kritisch nadenken over reizen. Dat kan positief
uitpakken voor de woningbouw in Noord-Oost-Nederland. Hierdoor zien

*

steeds meer mensen het als een reële optie om hier naartoe te verhuizen.”
Thuis
Ook voor het bouwbedrijf, dat zich richt op het ontwikkelen en realiseren van
projecten op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren, brengt de
situatie veranderingen met zich mee voor komend jaar. “We werken inmiddels

WANKEL EVENWICHT

efficiënter en zo veel mogelijk papierloos. Ook het thuiswerken blijkt te
werken. Ik kan me voorstellen dat we dat deels blijven doen in de toekomst.”

Als grootste uitdaging voor 2021 zien Maarten en Tosca Jansen het buiten
hun bedrijf houden van corona. “We zijn maar met negen personen, dan

Regie

betekent een besmetting of quarantaine meteen een hele impact op de

Een ander goed voornemen is om nog meer in te zetten om jongeren

bedrijfsvoering.”

te enthousiasmeren en motiveren voor de bouw, bijvoorbeeld door het
organiseren van bedrijfsbezoeken voor scholen en onze eigen vakschool in

De eigenaren en tevens meewerkend voorman en -vrouw kunnen erover

Schoonebeek. “De schaarste van vakmensen begint toch echt wel lastig te

meepraten. Beiden waren positief getest en stonden dus even aan de kant.

worden. We moeten nog actiever ons steentje bijdragen om daar verandering

“Dat betekent heel wat improvisatie, maar uiteindelijk is het gelukt.”

in te brengen.” Een andere zorg van Van Vilsteren is het ontbreken van een
goed plan om het woningtekort op te lossen. “Nu laten we dat te veel aan de

Beiden zijn dan ook niet somber over het nieuwe jaar. “Met goede instructies,

gemeenten over en blijft de benodigde opschaling uit. Willen we dit probleem

strikte maatregelen en wat zelfdiscipline moet het ons lukken om het virus

echt aanpakken dan is regie nodig door de nationale overheid.”

buiten de deur te houden.” En dat is maar goed ook, want de orderportefeuille
van Aannemer M. Jansen uit Overloon is best goed gevuld. “Twee jaar geleden

*Rapportcijfer van Wout van Vilsteren voor het jaar 2021 op basis van de

hebben we een verschuiving in de opdrachten doorgezet. Tot die tijd bestond

kennis van nu

zo’n zeventig procent van onze omzet uit agrarisch vastgoed. Nu is dat
praktisch niets meer. Gelukkig maar, want er wordt steeds minder geboerd.”
Stagnatie
De omzet van de Jansens wordt gescoord in ‘vijftien kilometer om de kerk
van Overloon’. En daar ligt ook wel een zorg. “De bouwlocaties raken op.
Vraag is er zeker en er komen meer dan genoeg landbouwgronden vrij, maar
de procedures duren erg lang. In 2022 volgt waarschijnlijk een stagnatie,
waarna er hopelijk in 2023 weer meer mogelijk is.” Voor 2021 wordt rekening
gehouden met een vijf procent groei. “We zijn al jaren op zoek naar extra
vakmensen, maar dat is erg lastig. Het liefst leiden we zelf leerlingen op,
maar ook die zijn erg schaars tegenwoordig. Dat maakt het nog eens extra
belangrijk dat we vooral allemaal gezond blijven in 2021.”
*Rapportcijfer van Maarten en Tosca Jansen voor het jaar 2021 op basis van
de kennis van nu
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CORONA EN DUURZAAMHEID
Vanwege COVID-19 voorziet Marcel Tempelman

om volop plannen te maken voor het aankomende

duurzaamheid binnen het bedrijf. Zo hebben we

van het gelijknamige Betonboor- en Zaagbedrijf

jaar. ‘’Dit jaar hadden we de digitalisering van onze

geïnvesteerd in zonnepanelen en gebruiken we

vooral praktische uitdagingen. Gelukkig is

werkbonnen willen uitvoeren, maar dat is er door

GTL-diesel in onze machines. Daardoor hebben we

dat maar een deel van het verhaal van 2021:

de pandemie niet van gekomen. Dat gaan we in

geen fijnstof en stank. Dat is veel prettiger voor de

“verdere stappen maken op het gebied van

2021 doen. Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe

collega’s en voor de mensen in de omgeving. In ’21

duurzaamheid.”

medewerker. Doel is toch wel om volgend jaar zo’n

kijken we zeker verder naar meer mogelijkheden

vijf procent groei te behalen”, aldus Tempelman

op dat vlak.”

“We denken tot de zomer van volgend jaar last

die het bedrijf in 2017 samen met zijn broer Joost

te blijven houden van corona. Momenteel is het

overnam van z’n vader.

iedere dag een uitdaging om de planning rond te

*Rapportcijfer van Marcel Tempelman voor het
jaar 2021 op basis van de kennis van nu

krijgen. Zodra een medewerker meldt klachten

Duurzaamheid

te hebben, moet er getest worden en is er

“Corona baart ons nog steeds zorgen, vandaar

Meer informatie

quarantaine. Ook hebben we al daadwerkelijke

dat we het jaar vooralsnog inschalen op een

www.bouwendnederland.nl/corona

uitval van medewerkers gehad door corona. Erg

mager zeventje. Gelukkig zijn wij volop aan het

www.bouwendnederland.nl/stikstof

lastig.’’

werk en mogen we echt niet klagen. Je moet er

www.bouwendnederland.nl/pfas

ook een beetje doorheen kijken en de blik op de
Het weerhoudt het bedrijf uit Markelo echter niet

toekomst houden. Daarom richten we ons ook op

Hoeveel kan jij
besparen met onze
ledenvoordelen?

DAT ONTDEK JE MET DE VOORDEELCALCULATOR!
Zo zie je snel en eenvoudig dat een lidmaatschap van Bouwend Nederland meer
oplevert en heb je direct rendement van jouw lidmaatschap.
Ga nu naar onze website https://www.bouwendnederland.nl/bespaart en ontdek
hoeveel jij kunt besparen door gebruik te maken van onze ledenvoordelen.
Hoe gebruik je de voordeelcalculator?
Begin met het invullen van jouw profiel, pas gemakkelijk je voordelen aan en zie in
een handomdraai wat je bespaart!
Deze rekentool is nog in ontwikkeling. Dit is de reden dat een aantal slides niet werkt.

Meer weten?

Ga naar bouwendnederland.nl/bespaart, mail naar voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 - 3 252 166.
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Tekst | Joost Hanraets

SAMEN TEGEN
CYBERCRIMINALITEIT!
Meer digitalisering betekent meer cybercrime. Dat geldt zeker ook voor de

ondernemen. “Ten eerste willen we leden bewust maken van de risico’s

bouwsector. Hoe kunnen we cybercrime in de bouw een halt toeroepen?

van cybercriminaliteit. Zo hebben we een centrale website opgezet waar

Bouwend Nederland is daarvoor een partnership aangegaan met het

bouwbedrijven alle informatie over cybercrime kunnen vinden”, zegt Mollet.

Digital Trust Center (DTC).

“Daar staat ook een link naar de Cyber Risico Scan. Deze zelfscan vertelt je in
vijf minuten hoe het gesteld is met jouw digitale beveiliging.”

Cybercrime raakt elk bedrijf. “Toch denken vooral veel mkb’ers: mijn
gegevens zijn niet interessant voor hackers. Maar je hoeft geen waardevolle

Stap 2: in actie komen

bedrijfsgeheimen te hebben om slachtoffer te worden van cybercrime”,

Ten tweede helpt het DTC bouwbedrijven om gericht actie te ondernemen.

waarschuwt Dennis Mollet, Specialist Digitalisering bij Bouwend Nederland.

Ook daarbij is de zelfscan belangrijk. Mollet: “Eigenlijk zou elke afdeling binnen

“Ik heb van verschillende leden gehoord dat ze de dupe zijn geworden van

jouw organisatie hiermee moeten starten. Zo breng je jouw securitystatus op

cybercrime – en dat zijn niet de grote bouwondernemingen.” De gevolgen van

vijf gebieden in kaart: qua kwetsbaarheden, instellingen, updates, toegang

cybercriminaliteit zijn vaak groot. Het kan elk bedrijfsproces en elke afdeling

en het voorkomen van malware. Na de scan krijg je op elk vlak verbetertips.”

platleggen, van de backoffice tot de supply chain.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen maar wat moet je doen als je
getroffen bent door cybercriminaliteit? Ook daarbij helpen we met onder andere

Neptelefoontjes en spookfacturen

gegroepeerde informatieverstrekking via de Bouwend Nederland-website.

Bouwbedrijven kunnen te maken krijgen met phishing, neptelefoontjes of
spookfacturen. Vaak doen cybercriminelen zich dan voor als een collega
of bankmedewerker. Vervolgens vragen ze medewerkers om persoonlijke

CYBERSECURITY

(financiële) gegevens of om geld over te maken. Ook ransomware komt

Vanaf 2021 geeft Bouwend Nederland ook voorlichtingsessies en

veel voor. Hierbij infecteert een hacker bedrijfssystemen en zet die op

cyber security-trainingen via de BNL Academy. Daarnaast kunnen

slot. Bedrijven kunnen pas weer bij hun gegevens als ze losgeld betalen.

leden de Bouwend Nederland Cyberverzekering afsluiten om alle

Datalekken zijn een ander mogelijk gevolg van cybercrime: door virusinfecties

businessrisico’s van digitale criminaliteit af te dekken. Meer infor-

of digitale inbraak kunnen bedrijfskritische en privacygevoelige gegevens

matie over deze verzekering, trainingen en de Cyber Risico Scan is te

op straat komen te liggen. Met alle gevolgen van dien, zoals boetes van de

vinden op bouwendnederland.nl/cybersecurity.

Autoriteit Persoonsgegevens en imagoschade.
Stap 1: in kaart brengen

Contactpersoon

Om bouwbedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime, is Bouwend

Dennis Mollet

Nederland gaan samenwerken met het DTC – een initiatief van de
overheid om Nederlandse ondernemers te helpen om veilig digitaal te

Specialist Digitalisering
d.mollet@bouwendnederland.nl
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CORONACRISIS

Tekst | Jacob-Jan Esmeijer

CORONAENQUÊTE
WERPT ZIJN
VRUCHTEN AF
Eind februari van dit jaar deed COVID-19 voor het
eerst van zich spreken in Nederland. Sindsdien heeft
het virus ons stevig in de greep, zo ook de bouw.
Maar wat zijn de voornaamste zorgen, waar wordt
in de sector over gesproken en wat is de algemene
tendens? Stuk voor stuk vragen die Bouwend
Nederland door middel van een uitgebreide enquête
onder haar leden in kaart wilde brengen.
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“Een enquête geeft ons een goed inzicht in wat onze leden meemaken tijdens

de situatie onder onze leden is verbeterd en ‘minder erg’ is dan waar we in

deze meer dan vervelende pandemie”, begint Joppe Duindam, coördinator

de eerste fase rekening mee hadden gehouden. Ons doemscenario is niet

verenigingszaken bij Bouwend Nederland. “Nooit eerder hebben we met

helemaal uitgekomen, maar dit wil niet zeggen dat het nu hosanna is en we

een dergelijk virus te maken gehad, en daarom was het zaak om van onze

in de sector nergens meer last van hebben. We maken ons zeker nog zorgen.”

leden te vernemen wat er zoal bij hen leeft. Als belangenbehartiger moet je
de zorgen van je leden kunnen kwantificeren zodat je aan stakeholders –

Waakzaam blijven

denk aan netbeheerders, het ministerie van Binnenlandse Zaken en politieke

“Het is nu zaak om continu de vinger aan de pols van de leden te houden

partijen – kunt uitleggen wat er in de bouwsector speelt en in hoeverre het

zodat de bouwsector ‘gewoon’ zijn werk kan blijven doen”, besluit Duindam.

onze leden raakt.”

“Helaas zijn we nog niet van het virus af, maar we doen er alles aan om
iedereen zo veilig en zo veel mogelijk aan het werk te houden. Het gezakte

Bouwend Nederland heeft er geen gras over laten groeien en bracht de eerste

percentage in de tweede enquête onderstreept dat we goed bezig zijn, maar

enquête op 24 maart uit. “De vragenlijst is bij 3.600 respondenten van onze

we moeten waakzaam blijven. Wat de pandemie voor onze leden betekent,

4.200 leden uitgezet. Uiteindelijk hebben 847 leden de enquête ingevuld,

waar ze zich zorgen over maken en hoe bijvoorbeeld de helpdesk werkt: dat

een zeer hoge respons van 24,4 procent. De vragen waren zowel open als

soort zaken willen we continu polsen zodat we waar nodig in actie kunnen

gesloten van aard. Op de vraag waarbij geënquêteerden konden aangeven

komen. Zo nam laatst het aantal besmettingen toe waardoor de wachttijden

of bij hen het werk of een deel daarvan stil is komen te liggen, bevestigde 61

bij de teststraten opliepen. Binnen enkele weken hebben we toen een

procent dat. Niet bepaald een percentage om over naar huis te schrijven.”

testfaciliteit opgezet en konden onze leden in heel Nederland daar terecht. Nu
de testcapaciteit weer op orde is, bekijken we de sneltesten voor onze leden

Werkwijzen en protocollen

zodat ze veilig kunnen doorwerken: hun medewerkers willen niet thuiszitten

Werk aan de winkel met weinig tijd te verliezen. “We dienden meteen een

en op de bouwplaats zijn ze onmisbaar. Op deze manier zijn we continu aan

aantal zaken op te pakken naar aanleiding van deze toch wel alarmerende

het kijken welke maatregelen we moeten nemen om iedereen aan het werk

cijfers. Zo zijn we met opdrachtgevers in overleg gegaan over het werk

te houden.”

achter de voordeur. Een groot deel van de werkzaamheden van kabel- en
leidingleggers was door COVID-19 meteen stil komen te liggen. Maar
door met vertegenwoordigers van opdrachtgevers als netbeheerders en

#DOORBOUWERS

woningcorporaties te overleggen, afspraken te maken en maatregelen

We zijn er trots op dat we nog altijd doorbouwen, maar kunnen dat

te nemen, kon het werk achter de voordeur weer veilig plaatsvinden.

alleen blijven doen wanneer dat veilig gebeurt. Daarom krijgt onze

Werkwijzen werden voorgeschreven en protocollen opgesteld en, waar

succesvolle #doorbouwers campagne een vervolg, met extra nadruk

nodig, aangescherpt: denk aan de ‘heilige’ afstand van anderhalve meter,

op (en aandacht voor) het belang van veilig blijven doorbouwen.

gebruik van mondkapjes en handschoenen als dat nodig is, extra toiletten,
aangepaste en gescheiden schafttijden en zelfs zelfstandig vervoer naar de

We blijven met elkaar delen dat we nog altijd met elkaar en vol

bouwplaats. Daarnaast is het protocol Samen veilig doorwerken opgesteld.

trots doorbouwen aan Nederland via de #doorbouwers. Daarnaast

Hierbij hebben we onder meer met Techniek Nederland, het ministerie

roepen we alle bouwers van Nederland op om dat veilig te blijven

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én andere partijen uit de

doen. Wij laten hen zien hoe dat kan. We wijzen daarvoor met onze

bouwsector gesproken om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te

posts onder andere op het Protocol samen veilig doorwerken en de

liggen. Als laatste heeft de Helpdesk Corona Bouw & Techniek, een initiatief

informatie vanuit de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

van Bouwend Nederland en Techniek Nederland, een substantiële bijdrage
geleverd waardoor we konden ‘doorbouwen’. Deze helpdesk, bemand door

Kijk voor meer informatie over de campagne op doorbouwers.nl

specialisten op het gebied van arbeid en veiligheid, beantwoordt alle vragen
rondom veiligheid en doorwerken.”
Contactpersoon

Na de nulmeting in maart vond er in oktober wederom een enquête plaats.
Mede door de genomen maatregelen zagen Duindam en zijn collega’s die
zorgwekkende 61 procent naar 34,8 procent slinken. “We mogen stellen dat

Joppe Duindam
Coördinator Verenigingszaken
j.duindam@bouwendnederland.nl
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Tekst | Jan Willem Kommer

INSTROOM

‘DYNAMISCH OP WEG’ HELPT
JONGEREN ÉCHT OP WEG

Johan Middelkamp

Sallandse Wegenbouw is een prachtige regionale
springplank voor jongeren die moeite hebben een
plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Met het project
‘Dynamisch op weg’ heeft het infrabedrijf er al meer
dan 25 aan een baan geholpen.
Gijs Webbink was een van de eerste deelnemers

’s ochtends daar op tijd te zijn, je werk te doen

aan ‘Dynamisch op weg’. Het melkveebedrijf van

en zo. Maar ik ben een boerenzoon dus die wil

zijn vader bood onvoldoende perspectief waardoor

wel werken.” De beloning kwam dan ook snel; al

hij op de landbouwschool min of meer op een

na een maand was duidelijk dat ze bij het bedrijf

dood spoor was beland. “Ik moest wat anders

tevreden waren over Gijs en dat hij wel door wilde

maar dat was nog niet zo gemakkelijk”, zegt

in de wegenbouw. “Ik doe nu een BBL-opleiding en

hij. Via school kwam hij bij ‘Dynamisch op weg’

leer rioleringen aanleggen en straten maken. Een

terecht; om precies te zijn bij de werkplaats van

dag per week of twee weken ga ik naar InfraVak

Sallandse Wegenbouw, zoals alle deelnemers aan

en verder werk ik bij Sallandse.” Gijs is blij met

het project. “Daar deden we allerlei onderhouds-

zijn baan. “Ik vind het leuk werk. En ik ben ook

werkzaamheden; verroeste containers schuren

rustiger geworden. Op de boerderij gaat het werk

en schilderen, borden maken voor verkeersom-

24 uur per dag door.” Lof ook voor ‘Dynamisch op

leidingen, opruimen.” Onbetaald werk, want

weg’. “Mooi dat ze dit doen. Anders gebeurt er niet

‘Dynamisch op weg’ is een leertraject, legt hij uit.

zoveel en blijven mensen maar thuiszitten.”

“Je leert niet zozeer het vak zelf maar dingen als

Gijs Webbink
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DYNAMISCH OP WEG
Meer over het project kunt u lezen op de website van Bouwend
Nederland Regio Oost www.bouwendnederland.nl/oost

Duurzame oplossing

Breder dan de infra

Het initiatief voor het project komt van Johan Middelkamp, directeur van

Samen met projectleider Henk Wennekhoven van De Kern en eventueel een

Sallandse Wegenbouw. “Zo’n 300.000 jongeren in Nederland zitten om de

mentor van school bespreken de job coaches de voortgang van de jongeren

een of andere reden thuis, komen niet aan het werk en krijgen geen uitkering.

en kijken ze of een deelnemer toe is aan de volgende stap. Is dat richting de

Er wordt onvoldoende voor ze gedaan om ze uit die situatie te halen. Dat is

infraopleiding dan is een baan gegarandeerd. Lynn vindt ‘Dynamisch op weg’

zonde, zo gaat een complete generatie verloren. Met ‘Dynamisch op weg’

een mooi initiatief. “In de bouw is vaak geen tijd voor dit soort begeleiding

proberen we een duurzame oplossing te bieden. We maken deze jongeren

maar er zijn genoeg jongeren die graag de bouw in willen en daar wel hulp

arbeidsfit zodat ze aan de slag kunnen in een echte betaalde baan.” Sallandse

bij nodig hebben. Het geeft me persoonlijk ook voldoening als ik zie dat ze

Wegenbouw doet dat samen met maatschappelijk dienstverlener De Kern en

vooruit gaan en aan het werk komen, waar dat dan ook is.” Want dat kan

het ROC van Twente. Het infrabedrijf zorgt voor werk bij de werkplaats, De

ook bij een andere infrabouwer dan de Sallandse zijn. “Er zijn gelukkig veel

Kern zorgt voor deelnemers en het ROC levert studenten die als job coach de

bedrijven die ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en deze

jongeren begeleiden.

jongeren een kans willen geven” zegt Johan Middelkamp. “En dat zijn niet
alleen infrabedrijven. Ik krijg ook enthousiaste reacties uit andere sectoren.

Luisteren, praten en meewerken

Daardoor kunnen we jongeren ook helpen als ze liever een heel andere rich-

Lynn Boere is zo’n job coach. Ze volgt de opleiding Sociaal werk MBO niveau

ting op gaan. Het uiteindelijke doel is immers dat ze werk gaan doen wat ze

4 bij het ROC in Almelo. Voor haar stage is ze twee dagen per week bij

leuk vinden, niet wat wij leuk vinden.”

‘Dynamisch op weg’ in de weer met de deelnemers. “We leren ze eigenlijk
de do’s en don’ts van werknemer zijn”, zegt ze. “Ook al doen ze hier allemaal
op vrijwillige basis aan mee, de een heeft er meer moeite mee dan de ander.

Meer informatie

Dan ga je het gesprek aan. Niet soft, niet streng, maar duidelijk: Jij wilt dit, dit

www.bouwendnederland.nl/instroom

is jouw toekomst dus doe er wat mee.” Maar het is niet alleen luisteren en

www.jegaathetmaken.nl

praten, als er gegraven moet worden, pakt Lynn ook de schep. “We werken
met alles mee. Dan ben je heel direct betrokken, altijd in de buurt als er wat

Contactpersoon

is. En je hebt het ook beter in de gaten hoe ze in elkaar steken. Want soms

Anne de Jonge

kun je niet meteen zien dat iemand een probleem heeft, dan komt dat pas
gaandeweg naar voren.”

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt regio Oost
Ae.dejonge@bouwendnederland.nl

Lynn Boere

Ontdek nu het
trainingsaanbod
van Bouwend
Nederland Academy!

EEN PRAKTISCHE TRAINING VOLGEN?
Bekijk dan nu een greep uit ons actueel aanbod:
Actuele thema’s in de bouw- en infrasector
•
•
•
•
•

Contracteren & Aanbesteden: bv. UAV, AVA en aanbestedingen
Sociale zaken & HRM: bv. ziekteverzuim, cao en personeelsbeleid
Bedrijfsvoering & Vaardigheden: bv. BIM en virtueel bouwen
Veiligheid: bv. RI&E analyse en veiligheidsmanagement
Duurzaamheid: bv. blijven bouwen met BENG en MPG

Waarom kies je voor de BNL Academy?
•
•
•

Alle docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
Kennis direct toepasbaar in de prakijk
In groepsverband ervaringen delen uit de sector
Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/academy of bel naar 079 3 252 166.

Tekst | Robin van Essel
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DE BRABANTSE MANIER
NOORD-BRABANT VOOR DE TWEEDE KEER DUURZAAMSTE
OPDRACHTGEVER VAN NEDERLAND
Noord-Brabant is voor het tweede jaar verkozen tot de duurzaamste

flink in infraprojecten. “We hebben grote ambities op het gebied van

opdrachtgever van Nederland in de top-25 van het Aanbestedings

duurzaamheid en circulaire economie. We willen voor 2030 vijftig procent

instituut. Een mooie erkenning van de ambities die de provincie heeft,

duurzame opgewekte energie en vijftig procent CO2-reductie hebben

vertelt gedeputeerde Christophe van der Maat. “Het is geen toeval dat

gerealiseerd. Infraprojecten kunnen hier een belangrijk aandeel in leveren.

we deze prijs winnen.”

De milieubelasting van beton moet flink omlaag, evenals het gebruik van
primaire grondstoffen. We kijken voortdurend hoe we marktpartijen de ruimte

Bouwend Nederland benadrukt al jaren dat het cruciaal is dat

kunnen geven om te investeren in duurzaamheid.”

duurzaamheidscriteria een serieuze plek krijgen in openbare aanbestedingen,
willen we de doelstellingen voor 2050 kunnen halen. Ondanks de grote

Innovatie-vliegwiel

ambities en groei ten opzichte van het jaar ervoor, concludeert het

Als innovatiegedreven maakeconomie zit duurzaamheid op meerdere niveaus

Aanbestedingsinstituut in zijn jaarlijkse analyse dat in 2019 bij slechts 35,2

in het Noord-Brabantse beleid gebakken, zegt Van der Maat. Zoals in de

procent van de openbare aanbestedingen duurzaamheid enige rol speelde.

Omgevingsvisie en het bestuursakkoord tussen VVD, Forum voor Democratie,

Twee opdrachtgevers scoren de maximale vijf sterren: Gemeente Venlo en

CDA en Lokaal Brabant. Op mobiliteitsniveau is er een ‘innovatie-vliegwiel’

Provincie Noord-Brabant. Die laatste hanteerde bij vijf van haar acht

geïntroduceerd. “Bij aanbestedingen verwerken we zogenoemde challenges,

aanbestedingen de zwaarste criteria en mag zich de duurzaamste

die aannemers uitdagen om te experimenteren en daar punten mee te

opdrachtgever van Nederland noemen.

winnen. Wanneer een innovatie zich bewijst, wordt deze een harde eis.
Daarop ontstaan er weer nieuwe ontwikkelpunten. De techniek bewijst wat

Bewust

breed toepasbaar is. Volgens mij klopt die manier van kijken.”

Het is een mooie erkenning, maar ook een resultaat waar bewust naar
gewerkt wordt, vertelt Christophe van der Maat, VVD-gedeputeerde met

Voorspelbaarheid creëren

mobiliteit, financiën en organisatie in de portefeuille. De provincie investeert

Een andere belangrijke aanjager is het Programma Infrastructuur
Duurzaamheid en Samenwerking, kortweg INDUSA, waarin de provincie
gericht de samenwerking zoekt met RWS, andere overheden en de markt. Van
der Maat: “Door samen te werken kunnen we onze werkwijze opschalen en
de vraag voorspelbaarder maken. Neem stikstoffilters: die zijn duur, maar als
de markt weet dat er gegarandeerd afzet is, wordt investeren aantrekkelijker.
Of we overleggen hoe we aannemers kunnen helpen om uiteindelijk over te
gaan op klasse-4 materieel. Wij moeten daar beleid op maken dat haalbaar,
maar ook ambitieus is.”
Van der Maat heeft met talloze projecten inmiddels voldoende bewijs dat de
Noord-Brabantse methode werkt. Nieuwe grote infraprojecten, inclusief
vervolgslagen voor duurzaamheid, staan al voor de deur. “We laten zien dat
we niet alleen praten, maar dat er ook echt wat gebeurt. Practice what you
preach!”
Meer informatie
www.bouwendnederland.nl/aanbestedingsinstituut
Contactpersoon
Jos van Alphen
Adviseur Aanbestedingsrecht
j.vanalphen@bouwendnederland.nl
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Tekst | Marije Rispens

WAT BETEKENT
DE ZWAARWERKREGELING
VOOR WERKGEVERS
In de nieuwe cao Bouw & Infra 2020 zijn afspraken gemaakt
over de Zwaarwerkregeling. Volgens deze regeling kunnen
bouwplaatsmedewerkers maximaal drie jaar voor hun
AOW-leeftijd stoppen met werken. De regeling is per 1
januari 2021 al van kracht. We vroegen Freek Smid, manager
Arbeidszaken & PKC van VolkerWessels en Margret Dekker,
directeur HRM bij Ooijevaar, wat deze regeling voor
werkgevers betekent.
Van jongs af aan met de handen aan het werk, vaak buiten en
– sowieso de eerste jaren – zonder de moderne
beschermingsmiddelen. Het is niet verwonderlijk dat sommige
bouwplaatsmedewerkers moeite hebben om gezond de
eindstreep te halen. Helemaal met de huidige AOW-leeftijd van
66 en straks zelfs 67 jaar. Dat ziet ook Freek Smid van
VolkerWessels. “Je ziet dat productiviteit afneemt en
ziekteverzuim toeneemt. Sommige bouwplaatsmedewerkers
zijn ‘op’ en snakken naar hun pensionering. Ik ben daarom blij
met de Zwaarwerkregeling.”
Drie jaar eerder
Instromen in de Zwaarwerkregeling kan van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2025. Medewerkers mogen maximaal drie
jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Het
uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat
eerder wordt gestopt. Dat bedrag wordt betaald door een
collectieve afdracht van alle bouwbedrijven en wordt bespaard
op bijvoorbeeld seniorendagen. Voor VolkerWessels betekent de
regeling concreet dat er over een periode van vijf jaar circa
driehonderd medewerkers aanspraak kúnnen (dus niet moeten)
maken op deze regeling. “Tussen januari en maart hebben we
het nu over 21 medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.
Een paar van hen speelde al met de gedachte om eerder te
stoppen”, zegt Smid.
Kiezen
Bij Ooijevaar | bevlogen bouwers - een bouwbedrijf in NoordHolland met zo’n honderd medewerkers - kunnen de komende
vijf jaar ongeveer zeven medewerkers gebruik maken van de
regeling. “Maar op korte termijn is de impact van de regeling nog
niet zo groot voor ons”, zegt Margret Dekker. “Voor bedrijven

Margret Dekker
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Freek Smid

waar straks in januari tien mensen tegelijk uitstappen, lijkt het me heftig. Bij
onderzoekt al langer de mogelijkheden van eerder stoppen met werken. Hij

MEDEWERKER JAN WITTEN
STOPT PER 1 JANUARI

twijfelt of hij er al aan toe is, maar deze regeling is een mooie kans. Fijn dat er

Jan Witten (64 jaar) is opgelucht. Hij werkte zijn hele leven in de

nu in ieder geval iets te kiezen valt. Dat is beter dan doorgaan zonder kans

bouw. Jarenlang als kraanmachinist en momenteel als medewerker

het anders te doen.”

van VolkerWessels Bouwmaterieel in Rijssen. Maar lichamelijk

ons gaat het voorlopig om één medewerker. Hij is net 64 jaar geworden en

ging het al een tijdje minder. “Ik heb er straks 51 jaar in de bouw
Om gebruik te maken van de regeling moeten medewerkers aan alle

opzitten. Altijd ’s ochtends vroeg opstaan. Ik heb er geen zin meer in.”

voorwaarden voldoen. “Ze moeten onder andere in de laatste 25 jaar

Witten zag de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar steeds verder

minimaal twintig jaar onder de cao Bouw & Infra zijn gevallen”, legt Dekker

opschuiven. Eerst dacht Witten zijn laatste anderhalf jaar ook nog

uit. “Voor mensen die lang als zzp’er hebben gewerkt, geldt deze regeling dus

wel te kunnen volmaken. Maar na een gesprek met YincQ, vroeg hij

niet.” Smid vult aan: “Mensen hebben zes tot negen maanden nodig om te

de Zwaarwerkregeling aan, kreeg in november bevestiging en werkt

wennen aan het idee van met pensioen gaan. Er is nu een categorie

nu 31 december zijn laatste dag. “Ik heb veel gehad aan dat gesprek

medewerkers voor wie het schakelen is, nu er op zo’n korte termijn een fraaie

met iemand die er verstand van heeft. Ik vroeg me af of ik het wel

regeling voor ze beschikbaar komt. Volgend jaar is dat anders, want dan zal

kon betalen. Nu is me tot op de cent nauwkeurig voorgerekend wat

iedereen op de hoogte zijn.”

er straks binnenkomt.”

Netto
En dan zijn er natuurlijk nog de financiële afwegingen. Dekker: “Mensen

Meer informatie

geloven wel wat er bruto bedacht is, maar willen weten wat dat netto

www.zwaarwerkregeling.nl

betekent. Je ontvangt minder dan wanneer je doorwerkt. En mensen mogen
ook niet bijverdienen als ze deelnemen aan de Zwaarwerkregeling.” Voor

En bekijk onze webinar over wat de regeling betekent voor

inzicht in het totale financiële plaatje kunnen medewerkers terecht bij hun

werkgevers op onze website: www.bouwendnederland.nl/webinar-zwr

pensioen-/financieel adviseur of vakbondsconsulent. Ook medewerkers die
niet lid zijn van de vakbond worden geholpen. Smid: “Wij hebben YincQ

Contactpersoon

ingeschakeld, een extern financieel adviesbureau. Zij rekenen aan de

Erik Tierolf

keukentafel tot achter de komma uit wat er maandelijks op de rekening van
medewerkers gestort wordt.”

Manager Arbeidsvoorwaarden en Advies
e.tierolf@bouwendnederland.nl
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BOUW EN INFRA 2030

BEREID JE VOOR OP
HET NEDERLAND
VAN MORGEN
Resultaten toekomstverkenning centraal
op congres Nu Bouwen aan Morgen

Tekst | Silke Gurdebeke
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7 december vond het online congres Nu Bouwen aan Morgen plaats.

thuisplek wordt ook je werkplek. Als je bijvoorbeeld met twee personen

Tijdens het congres werden de resultaten van de toekomstverken-

thuis moet werken, dan gaat een appartement van 45 vierkante meter

ning gepresenteerd en werd dieper ingegaan op de kansen en moge-

niet ruim genoeg zijn.

lijkheden voor onze sector in aanloop naar 2030. Hoe beïnvloedt de
huidige crisis onze verwachtingen van de toekomst? En hoe kunnen

De coronacrisis zorgt er op dit moment voor dat de behoeften van

lidbedrijven zich op de toekomst voorbereiden? Joep Rats, directeur

Nederlandse gezinnen veranderen, maar dat is eigenlijk altijd al zo

Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland, licht toe.

geweest. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de algemene wooncarrière in ons
land, dan zie je dat een Nederlands gezin gemiddeld om de zeven jaar

Impact van corona

van woonplaats verandert. Dit zorgt er mede voor dat de markt ook zo

“Door de coronacrisis en de problematiek rond PFAS en stikstof merk

snel verandert en dát vraagt veel flexibiliteit.”

je dat de pijplijn minder gevuld raakt. Op dit moment zie je dat al in
extreme mate bij infrabedrijven. Het is op dit moment onduidelijk hoe

Mobility as a service

ver en hoe lang de vraag zal terugvallen. Tegelijkertijd is de onderlig-

De behoefte aan mobiliteit blijft enorm groot en de verwachting is dat

gende vraag vanuit de Nederlandse maatschappij ontzettend groot.

die alleen maar zal stijgen. “Zodra het weer kan, zullen mensen meer

We kampen met een groot woningtekort, staan voor een enorme

bewegen. Ook hebben ze steeds meer behoefte aan verschillende

verduurzamingsopgave en de problematiek rondom binnenstede-

vormen van mobiliteit. Daarom is het interessant om na te denken over

lijk verkeer is nog niet opgelost. Daarnaast moeten we de huidige

mobility as a service. Je neemt een abonnement op mobiliteit en zo kan

infrastructuur blijven onderhouden en zijn reconstructies hard nodig.

je verschillende mobiliteitsmethodes als consument gebruiken. Denk

Op basis van deze (maatschappelijke) vraagstukken kunnen we dan

hierbij aan een elektrische scooter, een (deel)auto, de trein of de bus.

ook een enorme versnelling verwachten als sector. De hamvraag is

Om deze behoefte op te vangen moeten we ervoor zorgen dat de infra-

wanneer deze versnelling zal plaatsvinden.”

structuur in ons land top ingericht is tussen de verschillende regio’s.”

Flexibele opstelling

Digitalisering en technologie

“Door de coronacrisis moeten veel Nederlanders noodgedwongen

Vanzelfsprekend zullen ook digitalisering en technologie een steeds

vanuit huis werken. We moeten ons realiseren dat het heel waar-

belangrijkere rol spelen in het Nederland van morgen. “Als sector

schijnlijk is dat thuiswerken een essentieel onderdeel wordt van het

moeten we deze trend omarmen en de nodige digitaliseringsslag

werkleven. Op basis hiervan zullen mensen anders gaan kijken naar

maken. Er zijn zoveel toepassingen van het bouwproces die slimmer

hun woonplaats. Mensen hoeven namelijk niet per se dichtbij hun werk

ingericht kunnen worden zoals bijvoorbeeld het ontwerpen, het

te wonen. Daarnaast moeten ze meer functies gaan combineren; je

bouwen en de bijhorende logistiek. Maar ook in de betalingen, het
materiaalgebruik en onderhoud kan nog een flinke verbeterslag

UITGAVE NU BOUWEN AAN MORGEN

gemaakt worden. De uitbraak van de coronacrisis zal dit proces
versnellen. Als sector moeten we slimmer gaan werken met techno-

In de uitgave ‘Nu Bouwen aan Morgen. Verkenning Bouw &

logie en digitalisering, omdat we anders simpelweg de vraag niet meer

Infra 2030’ zijn de resultaten van de toekomstverkenning

aankunnen.”

overzichtelijk gepresenteerd langs de vier hoofdthema’s:
Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en

Inspiratie voor de toekomst

-infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen.

“We werken in een prachtige en diverse sector en dat willen we nog

De toekomstverkenning is bedoeld om belangrijke trends en

lang zo houden. Daarom kijk ik zelf ambitieus naar de toekomst op

ontwikkelingen in de bouw- en infrasector te agenderen en

basis van vier centrale rollen: de bouw en infra als topsector, als

om ondernemers te inspireren over de mogelijkheden van

oplosser van ruimtelijke uitdagingen, als drager van duurzaamheid,

onze sector.

klimaat en natuur én als een veilige haven van werk. Daar moeten we
naar streven en ons samen voor inzetten.”

De uitgave ‘Nu Bouwen aan Morgen. Verkenning Bouw
& Infra 2030’ is als losse bijlage met deze editie van het
verenigingsmagazine meegestuurd. Benieuwd naar alle

Contactpersoon

resultaten van de toekomstverkenning? Bekijk dan ons

Joep Rats

digitale platform via www.nubouwenaanmorgen.nl.

Directeur Econmische & Verenigingszaken
j.rats@bouwendnederland.nl
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Tekst | Hans Smit

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

BREDE VOORLICHTINGSCAMPAGNE
NAAR LEDEN, POLITIEK EN PUBLIEK

BOUWEND NEDERLAND KIEST POSITIE VOOR VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER
Bouwend Nederland start een brede voorlichtingscampagne in de aanloop

Allianties

naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Doel is de bouw en

Bouwend Nederland vormt al allianties met bijvoorbeeld werkgeversorgani-

infra te positioneren als onmisbare partners bij het oplossen van grote

saties, maar overlegt nu ook met vakbonden, woningcorporaties, projectont-

maatschappelijke kwesties zoals woningnood, energietransitie of werk-

wikkelaars én milieugroeperingen. Heezen: “We willen sterke partnerships om

gelegenheid. De vereniging werkt ook aan allianties met onder andere

concrete oplossingen voor de bestaande problemen aan te kunnen bieden.

woningcorporaties, vakbonden, maar ook milieugroeperingen om zich

Het overleg is spannend omdat je verschillende belangen samenbrengt, maar

sterk te maken als probleemoplosser.

iedereen wil toch bouwen aan een fantastisch land waarin je veilig en gezond
kunt wonen, werken en recreëren.”

Belangenbehartiger van Bouwend Nederland is Ruben Heezen: “In eerdere
campagnes zagen we onderdelen van onze standpunten en argumenten
terug in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De campagnes

GEZICHT GEVEN

zijn dus effectief. Dit keer richten we ons op drie doelgroepen: onze leden, de

Bij de uitvoering van de campagne wordt Bouwend Nederland onder-

politiek en het publiek.”

steund door het PR-bureau Meute. Directeur Mark Thiessen maakte
naam in de Haagse politiek als strateeg van succesvolle VVD-cam-

Trots

pagnes, waarin geïnspireerde leden en social media een belangrijke

“We willen onze leden natuurlijk informeren over wat we voor hen doen, maar

rol speelden. Thiessen wil de bouw en infra online “meer een gezicht

we willen hen ook nog eens aanmoedigen zich tijdens deze campagne actief

geven door mensen uit de sector in video’s in hun werk te laten zien.

als ambassadeurs van de bouw en infra in te zetten. Ze mogen de trots op de

Zo onderstrepen we de onmisbaarheid van de bouw en infra als

sector nog meer in hun eigen ‘politieke omgeving’ uitstralen.”

economische sector. De politieke partijen gaan we met veel feitelijk
materiaal overtuigen.” De campagne start eind 2020.

Onmisbaar
Richting de politieke partijen wil Heezen de bouw en infra positioneren als
onmisbare partners bij het oplossen van grote kwesties als woningnood,

Meer informatie

energietransitie, werkgelegenheid of mobiliteit. “Als we die issues landelijk

www.bouwendnederland.nl/verkiezingen

willen aanpakken, dan is onder andere centrale regie door het Rijk noodzakelijk. We zien bij politieke partijen gelukkig een kentering in die richting.”

Contactpersoon
Ruben Heezen

Regie
Als de Rijksoverheid meer de regie neemt, dan is volgens Heezen ook een
robuustere aanpak nodig. Hij somt op: “De PFAS- en stikstofdossiers, die
de broodnodige woningbouw verstikken, horen niet op de tafel van lokale
overheden. Bij slechts eenderde van de gunningen door de overheid speelt
duurzaamheid een doorslaggevende rol. Verder is er meer vraagbundeling
nodig om de energietransitie te helpen en moeten innovaties bij infrastructurele werken worden beloond. Ook blijven instroom en zij-instroom van
technisch personeel enorm belangrijk.”

Belangenbehartiger
r.heezen@bouwendnederland.nl

Tekst | Martine van der Linden
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Foto | René van den Burg

FRED BIMBERGEN
NA RUIM 3000
CASUSSEN GESTOPT
BIJ SOCIAL SUPPORT

Fred Bimbergen vormde met Tonny Grotenhuis het Social Support-duo.

die keer dat een man vermist raakte en Fred de achtergebleven vrouw

Onlangs legde Fred zijn functie neer, na liefst 25 jaar werken bij Bouwend

en kinderen hielp om hun leven weer op de rit te krijgen. “En twee weken

Nederland en veertig jaar maatschappelijk werk in totaal. “Het was mooi

geleden was ik op de uitvaart van een ex-cliënt. Die was voor mij echt een

om zo nu en dan het verschil te kunnen maken in iemands leven.”

held. Hij had een partner die overleed toen hij haar nog maar heel kort kende.
Toch nam hij de zorg van haar drie kinderen op zich, plus al haar schulden.

Op zijn 22ste ging Fred Bimbergen aan de slag als maatschappelijk werker
voor een stichting die actief was in de regio Helmond. Toen hij vijftien jaar
later de vacature zag van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers,
die een sociaal bemiddelaar zochten voor het zuiden des lands, was hij
meteen geïnteresseerd. “Het leek me uitdagend en afwisselend. En het
haalde me weg uit een werkgebied waar protocollen en overleggen alleen

Ondanks deze heftige tijd wist hij zijn werk als timmerman uit te voeren.”

“UITEINDELIJK DOEN DE MENSEN
HET ZELF, MAAR ZONDER HULP

maar toenamen.”

WAS HET ZE NIET GELUKT.”

Warm bad

Juiste zetje

Tegelijk was hij benieuwd hoe het hem zou vergaan in het bedrijfsleven.

Stoppen met zijn baan geeft een gemengd gevoel, geeft Fred toe. “Enerzijds

De bouw is een mannenwereld, een beetje harder misschien ook. Is er

is het mooi geweest. Aan de andere kant ga ik de prettige contacten met

een probleem? Dan moet dat worden opgelost. Zo simpel als dat. “Ik was

mensen en de collega’s missen - met name Tonny en de mensen in Tilburg.

de eerste maatschappelijk werker die deze functie bekleedde. Voorheen

Ik hoop wel dat ik beroepsmatig nog wat voor mensen kan betekenen de

deed iemand het met een andere achtergrond. Ik vroeg me af: zou ik een

komende jaren.”

relatie met de leden kunnen opbouwen? Ik wilde niet gezien worden als
‘geitenwollensokkenpersoon’, want zo ben ik ook helemaal niet.”

Voor wat betreft zijn tijd bij Social Support is hij er trots op dat hij het verschil
kon maken in het leven van zo veel mensen, door iets in gang te zetten

Hij kwam echter in een warm bad terecht. “De lidbedrijven die een beroep

waardoor ze uiteindelijk uit een penibele situatie kwamen. “Uiteindelijk doen

doen op Social Support hebben écht het beste voor met hun werknemers.

de mensen het zelf, maar zonder hulp was het ze niet gelukt.”

Deels omdat ze weten dat uitval vaak nog meer kost. Maar ook vanuit de
gedachte: “Jij bent goed voor mij, dus ik ben goed voor jou”. Bedrijven belden

Meer informatie

mij: ‘Ik heb een medewerker die hier al jaren werkt, een geweldige kracht, en

www.bouwendnederland.nl/socialsupport

die heeft een probleem.’ Dat deed ze écht wat.”
Contactpersoon

Bijzondere verhalen
Een kwart eeuw en 1.250.000 gereden kilometers verder heeft hij ruim
drieduizend casussen behandeld. Een paar zullen hem altijd bijblijven. Zoals

Tonny Grotenhuis
Adviseur Social Support
t.grotenhuis@bouwendnederland.nl

24 | BNL | December 2020 |

INNOVATIE

Tekst | Jacob-Jan Esmeijer

DE FLEXIBILITEIT
VAN BETON,
STAAL
EN HOUT
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Door de sterk groeiende vraag naar toekomstbestendige huisvesting, het

snelweg vervoeren en is speciaal transport niet nodig. Zowel financieel als

verdwijnen van vakmanschap binnen de bouw én de vergrijzing heeft

ecologisch een win-win.”

Bergh Bouwsystemen uit Bergen op Zoom zichzelf twee jaar geleden uitgedaagd: bedenk een flexibel bouwsysteem dat makkelijk in elkaar te zetten

Pure flexibiliteit

is en dat anticipeert op toekomstige expansie. De geboorte van het VOXS

Een eenvoudig demontabel constructief geraamte met een hoge mate van

Bouwsysteem was een feit.

flexibiliteit: je moet er maar opkomen. “Omdat onze gevelelementen niet
constructief zijn, kan het casco makkelijk worden uitgebreid en hoeft er bij

“Wij realiseren permanente en semi-permanente huisvestingsoplossingen

aanpassingen niets te worden gesloopt. Op deze manier anticiperen we

voor onder meer ziekenhuizen, kantoren, onderwijs en woonzorg”, zegt Erik

op toekomstige uitbreidingen. Flexibiliteit in de puurste zin van het woord

van den Bergh die als derde generatie betrokken is bij het familiebedrijf. “Die

waarbij we ook inspelen op de veranderingen die de transitie naar een circu-

aanhoudende vraag naar huisvesting heeft in 2018 geleid tot de ontwikkeling

laire economie vraagt.”

van ons flexibele bouwconcept waarbij drie elementen als basis in een vaste
stramienmaat worden gebruikt: houten kolommen, prefab betonvloeren en

In 2019 heeft Bergh Bouwsystemen een eerste kantoorgebouw van 1.800

houtskeletbouw gevelelementen. Hierbij werken we samen met een vaste

vierkante meter voor een internationale opdrachtgever in de Rotterdamse

groep leveranciers en adviseurs, een constructeur en een installateur.”

Botlek bewerkstelligd. Eerder dit jaar zijn er twee grondgebonden vrijstaande
woningen gerealiseerd en binnenkort wordt er, na langdurig oponthoud door

Win-win

stikstofmaatregelen, begonnen met de bouw van twee woon-zorgcomplexen

Bergh Bouwsystemen heeft eerst twee mock-ups gebouwd om het systeem

van ruim 3.000 vierkante meter in een bosrijk Natura 2000-gebied.

onder meer ook op losmaakbaarheid te kunnen beoordelen. “Ons hybride
VOXS Bouwsysteem combineert beton, staal en hout. Met deze drie ‘basisingrediënten’ zijn wij in staat in relatief korte tijd een volledig casco op de

Bouwinnovatieshop

bouwplaats te assembleren die in grote volumes in elkaar gezet kunnen

Meer innovaties uit de bouw en infra?

worden. Omdat we in vaste stramienmaten van 2400 mm met vrije over-

Bekijk ze in de bouwinnovatieshop van Bouwend Nederland:

spanningen tot 7200 mm werken, kunnen we onderdelen makkelijk over de

www.debouwmaakthetslim.nl

JOUW MEDEWERKERS OOK
IN 2021 OPTIMAAL VERZEKERD
VAN DE BESTE ZORG?
MAAK GEBRUIK VAN DE BOUWEND NEDERLAND ZORGMANTEL
BIJ ZILVEREN KRUIS

Kies voor de voordelen van de collectiviteit
Zeker in deze tijden is aandacht besteden aan de vitaliteit van jouw medewerkers van groot
belang. Met de collectieve zorgverzekering, die Bouwend Nederland in samenwerking
met Aon heeft afgesloten, is dat makkelijker dan gedacht. Door deze optimaal in te zetten,
beperk je stress en verzuim. Bovendien profiteren jouw medewerkers van scherpe premies,
uitstekende voorwaarden en AonBalans, het portal waar je medewerkers kunnen werken
aan gezondheid en leefstijl.

Snel en simpel vergelijken
Wij helpen je graag met alle informatie die jouw medewerkers nodig
hebben om snel en makkelijk de juiste keuze te maken. Kijk voor meer
informatie op bouwendnederlandverzekeringen.nl/zorg. Hier vind je een
online vergelijker waarmee je binnen twee minuten een persoonlijk advies
krijgt. Wil je een nieuwsbericht ontvangen om te delen met je collega’s?
Neem dan contact op met Paul Verweij via paul.verweij@aon.nl.
Wij helpen je graag!
Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.
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Januari
15

Nieuwjaarsbijeenkomst afd. Friesland

19

Contactgroep Personeel en Financiën

21

Bestuur JBN

25

Digitale Nieuwjaarsborrel JBN

Het televisieprogramma Je Gaat Het Maken was laatst te gast
op de bouwplaats van het Stadhuis van Groningen dat Rottinghuis momenteel aan het renoveren is. Het programma volgde

Februari
03

Bestuur afdeling Groningen

zij-instromer Jennifer, die als kunstenaar de overstap naar de

08

Bestuur afdeling Friesland

bouw wil maken, bijvoorbeeld als BIM-modelleur. Ik heb haar als

09

Bestuur afdeling Drenthe

tip gegeven dat ze alles moet durven vragen.

10

Regiobestuur

17

Commissie Platform Infra Noord

Door je kwetsbaar op te stellen, leer je het meest en het snelst.

17

Contactbijeenkomst Platform Infra Noord met Stadswerk en

Dat heb ik ook gemerkt toen ik zelf de switch maakte van een

NLIngenieurs

HBO-sportmanagementopleiding naar de bouw. Het begon voor
mij met vakantiewerk bij het timmerbedrijf van mijn buurman. Via

Maart

verschillende leerwerktrajecten op het mbo en hbo ben ik uiteinde-

09

Bestuur afdeling Friesland

lijk uitvoerder geworden. Eerst twee jaar als leerlinguitvoerder bij

18, 19

Excursie noordelijke bestuurders

BAM, daarna mocht ik mijn eigen projecten draaien.

Bijeenkomsten vinden doorgang indien mogelijk en volgens de

Het is een enorm divers werkgebied, waarin je goed moet zijn

RIVM-richtlijnen

in knopen doorhakken. Dat vind ik er ook zo leuk aan. Drie jaar
geleden maakte ik de overstap naar Rottinghuis en nu zijn we dus
druk bezig met de verbouwing van het Stadhuis. Het is een project
dat veel aandacht krijgt van de politiek en de inwoners van de stad.
Voor mij als kind waren het Stadhuis en de Martinitoren van
Groningen al iconisch, dus het is fantastisch om hier nu samen
met het team en onze vaste onderaannemers aan te werken. Dat
maakt de bouw ook zo aantrekkelijk voor zij-instromers: je zet
samen iedere dag weer een stap richting het einddoel. Prachtig
werk!
Jordy van Haag
Uitvoerder bij Rottinghuis Aannemingsbedrijf
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WISSELINGEN VAN DE WACHT
BIJ HET BESTUUR VAN BOUWEND
NEDERLAND REGIO NOORD.
VIER LEDEN, PLUS DE VOORZITTER, VERLATEN HET REGIOBESTUUR.
VIER NIEUWE LEDEN NEMEN ZITTING. EEN VOORSTELRONDE OP PAPIER.

Roel van den Berg (53)
Vestigingsdirecteur KWS Infra bv in Leek
“Ik was al bij Bouwend Nederland betrokken

Mariska Mulder (34)
Mede-eigenaar Bouwbedrijf Mulder in
Nieuwolda

als bestuurslid Platform Infra Noord. Bij het

“Ik vind het mooi om betrokken te zijn bij

bestuur van Bouwend Nederland regio Noord

de branche en om ook buiten het bedrijf

gaat mijn voorganger, Wim Dijkstra, met

een bijdrage te leveren aan de bouw. Er zijn

pensioen. Ik neem het stokje van hem over.

diverse uitdagingen. Als bouwsector zijn we

Het regiobestuur behartigt de belangen van de
branche, ook richting opdrachtgevers. Daar wil ik
aan bijdragen. Ik geloof in samenwerking en andere
contractvormen. Er moet meer gegund worden op basis van

mede verantwoordelijk voor hoe Nederland eruit
ziet in de toekomst. We gaan een rol vervullen in duurzaam
bouwen. Dat vraagt om nauwere samenwerkingen. Een ander belangrijk
thema vind ik de (zij-)instroom van jongeren om toekomstige tekorten te

kwaliteit en waarden, en minder op basis van prijs. Er zijn onderwerpen waar

voorkomen. Met een bedrijfskundige achtergrond en als nieuwe generatie

we allemaal mee worstelen, zoals het stikstofprobleem. Door elkaar op te

denk ik dat ik een frisse blik kan bieden.”

zoeken, komen we sneller tot oplossingen en brengen we uitdagingen zoals
de energietransitie in een versnelling.”

“Door elkaar op te zoeken, komen we sneller
tot oplossingen en brengen we uitdagingen
zoals de energietransitie in een versnelling.”

Rik Alsema (28)
Directeur-eigenaar Alsema B.V.
in Zuidlaren
‘Ik ben in het regiobestuur gegaan
omdat ik een completer beeld wil krijgen
van welke bedrijven er zoal zijn in het
Noorden. Maar ook omdat ik wil weten

Klaas Graveland (62)
Directeur-eigenaar HuneBouw B.V. in Hoogeveen
‘Ik heb een grote drive om vernieuwingen op

hoe vanuit het management gekeken
wordt naar de bouw in Noord-Nederland. Wat
voor issues spelen er? Er zijn onderwerpen waar

te pakken. Dat is een reden waarom ik in het

niet alleen wij, maar ook veel andere bedrijven mee dealen.

regiobestuur wil. Ik zie veel mogelijkheden

We zijn bijvoorbeeld allemaal op zoek naar technisch vakkundig personeel.

om de samenwerking op te zoeken, om de

Misschien kunnen we hier door samenwerking een oplossing voor vinden. Dit

contacten tussen bouw en opdrachtgever

soort onderwerpen vind ik interessant en ik vind het ook belangrijk om hier

efficiënter te maken. Ook met oog op de komst
van de private kwaliteitsborging en de roep om

actief bij betrokken te zijn. Verder vind ik het belangrijk dat bouwers in het
Noorden verbinding met elkaar zoeken. Ik wil hier graag onderdeel van zijn.”

betaalbaar bouwen. De aanpak moet veranderen
en dat vraagt om vernieuwing. Ik ben mede daarom blij
dat mijn zoons ook betrokken zijn bij HuneBouw. Zij brengen de nieuwste

De nieuwe bestuursleden komen in de plaats van Wim Dijkstra (KWS

kennis in het bedrijf, wat we vervolgens kunnen doorgeven aan de leden van

Infra), Joost Coolegem (Van Wijnen Groningen), Harke Hartmans

Bouwend Nederland. Dit versnelt het doorvoeren van vernieuwingen binnen

(Jac. Knol Beton, Waterbouw en Heiwerken) en Fré Kooi (Bouwbedrijf

de branche.”

F. Kooi B.V.). Ook voorzitter Jaring Feenstra heeft afscheid genomen.
Het nieuwe bestuur is nog in gesprek over een nieuwe voorzitter.

REGIOKATERN NOORD | December 2020 | BNL | 29

Tekst | Marije Rispens, Eva van Beveren Foto | Alwin Koops

De Noordelijke lobby
Op 29 oktober kwamen de Noordelijke bestuurders van Bouwend Nederland

En dan de vragenronde. Voor bijna alle deelnemers ligt de regie op de

digitaal samen. Tijdens deze ‘Teams-bijeenkomst’ stond het ophalen van

woningopgave bij de provincie. Waarom? Er is meer vertrouwen in de kennis

input voor de landelijke lobby voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart

en professionaliteit bij de provincie dan bij een gemeente. Samenwerking met

2021 centraal. Deze input wordt ook meegenomen wanneer de regio en

gemeentes wordt nu, met thuiswerkende ambtenaren, als lastig ervaren. En

haar leden in het voorjaar met de Noordelijke Kamerleden in gesprek gaan.

op de vraag of er binnen- én buitenstedelijk gebouwd moet kunnen worden,
volgt een unaniem ‘ja’.
Infrastructuur
Verduurzaming komt in de infra moeilijk van de grond, vinden de deelnemers
onder leiding van Anne-Marie Frissen, beleidsadviseur en belangenbehartiger
Infra. Publieke opdrachtgevers moeten verduurzaming als gunningscriterium
zwaarder meewegen. Overheden, en met name gemeentes, hebben te weinig
kennis over de realistische mogelijkheden qua energie en duurzaamheid. Er
is behoefte aan tussenstapjes in beleid, zodat duidelijk is wat er de komende
drie en acht jaar gerealiseerd moet worden.
De stelling over de Lelylijn leidt tot discussie. Van “Een grote uitgave voor een
klein mobiliteitseffect” en “Wat heeft het mkb hieraan?” tot “impuls voor het

Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging, presenteert de inzet en het resultaat

noorden”. Tot slot vrezen de deelnemers unaniem dat gemeentes miljoenen

van de landelijke lobby van Bouwend Nederland in het afgelopen bevlogen

tekortkomen en te veel gaan bezuinigen op infra.

jaar. EIB voorspelt dat we een dip tegemoet gaan, maar in 2022-2024
spectaculair zullen groeien. “We moeten een kuil door”, zegt Rats. De drie

Financiële positie van gemeenten

kernboodschappen in de lobby: laat de bouwsector niet stilvallen, houd de

Opdrachtverstrekking van gemeenten loopt terug. Vooral op onderhoud

bouw- en infrasector aan het werk én kom samen sterker uit de crisis. Er is

wordt bezuinigd. “Waarom lenen gemeenten niet gewoon meer?”, vroegen de

sterk gelobbyd om een investeringspakket op gang te brengen. In de troon-

bestuurders in deze sessie onder leiding van Kees Vianen, adviseur Onderwijs

rede kwam terug dat de bouw noodzakelijk is om de economie te stutten.

en Duurzaamheid bij regio Noord, zich af. Waterschappen hebben geoormerkt

Er zijn maatregelen genomen voor starters en doorstromers en een stabiele

geld dat ze moeten investeren, is dat niet iets voor gemeenten? De overheid

bouwproductie. Daarnaast is 1,9 miljard voor infra vrijgemaakt. Na de

moet daarnaast blijven investeren in de energietransitie, zodat de sector

presentatie splitst de groep zich op in 3 break-outsessies.

hierop kan anticiperen.

Woningbouw en Utiliteit

Instroom is een belangrijk thema. Kan de overheid de regeling van minister

Tijdens deze sessie onder leiding van Ruben Heezen, belangenbehartiger bij

Koolmees voor zij-instromers aanpassen, zodat ondernemers deze oner-

Bouwend Nederland staat verduurzaming bovenaan als belangrijk thema in

varen krachten kunnen betalen als stagiair? Tot slot is er behoefte aan de

regio Noord voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vooral het verduurzamen

Woningbouwimpuls van het Rijk. Er zijn geen projecten in het noorden met de

van particulier bezit zien de deelnemers als een lastige opgave. Woningen zijn

benodigde 500 nieuwbouwwoningen in één gemeente. Tien gemeenten met

in deze regio gemiddeld groter en de lonen gemiddeld lager ten opzichte van

elk vijftig woningen zouden die financiering ook moeten kunnen krijgen.

de rest van Nederland. Daarnaast is doorbouwen een belangrijk onderwerp
dat niet te veel aan corona moet worden gehangen, wordt benadrukt. “Koppel
doorbouwen daarom aan investeringen”, is een directe opmerking.

Contactpersoon
Sander Wubbolts
Regiomanager Noord
s.wubbolts@bouwendnederland.nl
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TEGEN HET WEGLEKKEN VAN WERK
NAAR LANDELIJKE AANNEMERS

VIER KLEINE GRONINGSE AANNEMERS SLUITENAARDBEVINGSPACT

Kleine aannemers in het aardbevingsgebied in Groningen bundelen hun

Spannend

krachten om samen meer werk in de portefeuille te krijgen. In de gemeente

Het eerste werk voor De Delle was de sloop en nieuwbouw van vijf woningen

Loppersum treden vier aannemers sinds 2019 op als de bouwcombinatie De

in Middelstum. Van Dijken blikt terug op het inmiddels opgeleverde werk:

Delle. “Ik merk dat opdrachtgevers ons regionale initiatief sympathiek vinden

“Ons eigen werk liep gewoon door en we kregen er opeens een stuk extra

en ons hun werk gunnen,” zegt Jack Werkman. Het Groningse aardbevings-

bedrijfsvoering bij. Het ging om bedragen die wij niet gewend zijn en ook het

verhaal leest als een Scandinavische thriller: telkens als de oplossing in zicht

op tijd vrijmaken van personeel voor de coöperatie was soms spannend.”

komt, neemt het verhaal een onverwachte wending. Toen er eindelijk voort-

Werkman vult aan: “We hebben allemaal geld in De Delle gestoken zodat de

gang in het schadeherstel leek te komen, werden de kleine lokale aannemers

kosten via de coöperatie liepen. Die factureerde naar de opdrachtgevers en wij

niet gezien door de adviseurs van het coördinerende Centrum Veilig Wonen. Zij

factureerden weer aan de coöp. Dat werkte goed.”

verwezen potentiële opdrachtgevers door naar grote, landelijke aannemers.
Voor lokale bedrijven bleef er een bijrol als onderaannemers over.
Verkeerd voorgelicht
“Het zal potverdorie toch niet waar zijn,” dacht Simone van Dijken van het
gelijknamige bouwbedrijf in Middelstum toen ze zag dat haar vaste klanten
hun schades door een landelijke aannemer lieten herstellen: “Ze bleken
verkeerd voorgelicht.” En Jack Werkman van het gelijknamige bouwbedrijf
in Stedum - beiden in de gemeente Loppersum - dacht: “Als straks alles
gerepareerd is, hebben wij voor 10 à 15 jaar niets meer te doen.” Samen met
timmer- en bouwbedrijven Wieringa en Boer (Middelstum) richtten ze daarom
in 2019 de bouwcombinatie De Delle op. Om samen ook een boterham uit de
goed gevulde reparatieruif te kunnen halen.
Toekomst
Sympathieke opzet

Het is zo druk dat er luxeproblemen zoals beschikbare calculators ontstaan.

De vier familiebedrijven - samen goed voor zo’n 45 fte - kozen bewust voor

Maar Van Dijken verzucht: “We staan - ook privé - met de aardbevingen op en

een sympathieke opzet: geen in beton gegoten bv, maar een coöperatie als

gaan er elke avond weer mee op bed. Het vreet aan de mensen hier en dan is

rechtsvorm; ze acquireren zelfstandig, maar bij grotere projecten schuiven ze

het fijn dat we tenminste zakelijk positief naar de toekomst kunnen kijken.”

de coöperatie in beeld als uitvoerder; de naam Delle verwijst naar het water
dat ooit Middelstum en Stedum verbond. Deze aanpak werkt, stelt Werkman:

Contactpersoon

“We merken dat mensen hun werk graag gunnen aan het regionale initiatief.

Sander Wubbolts

De deelnemers hebben voor volgend jaar al diverse projecten binnengebracht.”

Regiomanager Noord
s.wubbolts@bouwendnederland.nl

REGIOKATERN OOST | December 2020 | BNL | 27

REGIO

OOST

COLUMN
‘MEER TERSCHELLINGER MENTALITEIT’

BIJEENKOMSTEN
BOUWENDNEDERLAND.NL/REGIOS/REGIO-OOST

December
11

Strategische HR Bijeenkomst (online)

17

Regiobestuursvergadering (online)
Sinds oktober maak ik onderdeel uit van het regiobestuur Oost.

Januari

Tijdens de recentelijk gehouden ALV ben ik officieel benoemd en

05

Bestuursvergadering afdeling Achterhoek

zal ik er alles aan doen om de komende vier jaar tot een succes

13

DGA bijeenkomst (online)

te maken.

19

PO Commissie vergadering

19

BENG training

Zelf ben ik in 2008 in dienst getreden bij het familiebedrijf Abbink

19

Nieuwjaarsborrel afdeling Flevoland (indien mogelijk)

Boekelo Wegenbouw, een aannemersbedrijf dat wordt gerund door

22

Bestuursvergadering afdeling Lingestreek

drie broers. Mijn man Geert is er daar een van. In de loop der jaren

26

Bestuursvergadering Afdeling regio Twente

ben ik doorgegroeid tot directeur van de vestiging in Enschede.
Geert is verantwoordelijk voor de vestiging op Terschelling en houdt

Februari

zich bezig met Ecofalt, een duurzaam alternatief op regulier asfalt.

01

Bestuursvergadering Afdeling Zuid West Veluwe

09

HR bijeenkomst Overijssel

Als kersvers bestuurslid heb ik niet een specifieke portefeuille.

11

UTA dag

Omdat ik aan het hoofd sta van een kleine zelfstandige onder-

11

Vergadering Regiobestuur

neming vind ik het fijn om het midden- en kleinbedrijf binnen

11

HR bijeenkomst Gelderland

Bouwend Nederland te vertegenwoordigen. Zelf heb ik geen

16

HR bijeenkomst Flevoland / Noord-Overijssel

civiele achtergrond maar kan zodoende alles van ‘de andere kant’

18

Afdeling regio Twente Klankbord evenement

belichten. In de komende periode wil ik ervoor zorgen dat het MKB
goed vertegenwoordigd is en blijft binnen Bouwend Nederland.

Maart
01

Bestuursvergadering Afdeling Zuid West Veluwe

Daarbij is het belangrijk relaties op te bouwen en te onderhouden.

02

Bestuursvergadering IPO Commissie

Dus geen quick wins, maar meer van de langetermijnrelatie en

05

Cao training (Academy)

-visie. Daar werk ik graag aan mee zodat alles transparanter en

09

Bestuursvergadering afdeling Achterhoek

opener wordt. Iets wat mij het parttime leven op Terschelling heeft

09

Financial (Cotad) bijeenkomst

geleerd, is de mentaliteit. In het noorden is het allemaal net wat

11

P&O Training (Academy)

vriendelijker. Wat gemoedelijker. Wat meer begripvol. Stuk voor stuk

15

Ledenvergadering afdeling Lingestreek

aspecten die ik als bestuurslid graag doorvoer.

Bijeenkomsten vinden doorgang indien mogelijk en volgens de

Charlotte Slotman

RIVM-richtlijnen

Regiobestuur Oost
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HOGER EN HOUTER

Heutink Groep bouwt hoogste
houten gebouw van Nederland

In Amsterdam-Noord bouwt de Heutink Groep

de kavel.” Omdat de gemeente hoge eisen omtrent

vloeren. “In Duitsland isoleren ze traditioneel met

uit Genemuiden momenteel aan een revolutionair

EPC en circulariteit stelde, had Heutink de ambitie

gebonden split, maar we kwamen erachter dat

gebouw: het appartementencomplex Stories is de

om zich te onderscheiden. Maar een idee over

dat niet naar 45 meter hoogte te verpompen was.

allereerste houten hoogbouw van Nederland. En

hoe dat het best kon, ontbrak. De oplossing werd

Daar doen ze het met kruiwagens, maar dat is hier

zoals bij elke revolutie, zorgt dat voor de nodige

gevonden in de persoon van Thomas Rau, die met

te arbeidsintensief. We zijn gaan experimenteren

uitdagingen.

zijn bedrijf Turntoo werkt aan nieuwe circulaire

met alternatieven. Uiteindelijk kozen we voor

businessmodellen. “Hij raadde houtbouw aan. Dat

schuimbeton met een geluidswerend membraan.”

slaat niet alleen CO2 op, maar is ook demontabel
en dus circulair.”

Voortrekkersploeg
Het resultaat is het hoogste houten gebouw van

Uitdagingen

Nederland, met een warme uitstraling, veel groen,

Heutink won er de tender mee, maar direct

een EPC van 0,1 en een CO2-saldering van 700

diende zich de volgende uitdaging aan: het bedrijf

ton. Het zijn doelstellingen die ontwikkelaars niet

had geen ervaring met hout en aan een houten

meer kunnen negeren, meent Van Herk. “Het biedt

gebouw van twaalf verdiepingen had in Nederland

zo veel woongenot, dat moet je echt zelf ervaren.

nog nooit iemand zich gewaagd. “Het contact

Ik vind het weleens jammer dat de mensen die hier

met Derix, een leverancier van kruislaaghout

komen wonen zich misschien niet realiseren hoe

Houtbouw is hot. Maar nog niet in 2015, toen de

(CLT), zorgde voor het nodige vertrouwen. Toen

bijzonder dit is.” Maar ze zijn er nog niet, benadrukt

Heutink Groep zijn oog liet vallen op een tender

hebben we doorgezet.” Met de toetreding van de

hij. Er is een consortium opgericht met TNO,

voor een kavel aan het Johan van Hasseltkanaal in

28 kopers tot de CPO kon het project van start,

CLT-leveranciers, medebouwers en adviesbureaus.

Amsterdam-Noord. Heutink had een hoop ervaring

maar daar begonnen de echte uitdagingen voor

“Onze oplossingen zijn experimenteel, die willen

met ontwikkeling voor particulieren in de Flevo- en

Heutink pas.

we doorontwikkelen. Geïnteresseerden mogen

Noordoostpolder en was al tijdens de economi-

contact opnemen. Met meer uitvoerende kennis

sche crisis begonnen met inschrijven op tenders

Stories kent een complex ontwerp met een

in de hoofdstad, vertelt Arjan van Herk, directeur

betonnen kern, een houtconstructie en een

Bouw bij Heutink.

buitenste staalconstructie voor de balkons en

Contactpersoon

“Met architect Olaf Gipser hadden we al vaker

galerijen. De verbindingen tussen die materi-

Johran Willegers

samengewerkt. Met een aantal andere partijen

alen en de verspringende indeling bezorgde Van

zijn we een CPO (Collectief Particulier Opdrachtge-

Herks team de nodige hoofdbrekens. De grootste

verschap) gaan vormen om een gooi te doen naar

uitdaging bleek echter de geluidsisolatie in de

kunnen we een voortrekkersploeg vormen.”

Adviseur Markt & Overheid
j.willegers@bouwendnederland.nl
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AAN DE WIEG VAN
EEN NEDERLANDSE
METSELKAMPIOEN
Via voorrondes op het ROC naar de regionale
kampioenschappen om uiteindelijk Nederlands kampioen metselen te worden: het was
voor de 22-jarige Erik Hop een droom die in
maart 2019 uitkwam. Maar succes kent vele
vaders, zo ook het binnenslepen van deze
prestigieuze NK-titel. “Omdat we klein zijn,
kunnen we extra aandacht geven.”

VANLAGEN Metselwerken BV uit het Gelderse

Voordeel van een klein bedrijf

Kampioen in de dop?

Terschuur is op het eerste oog een regulier metsel-

Verder is Marjan ervan overtuigd dat je de

Marjan en Johan zijn vol vertrouwen over de

bedrijf, maar toch bieden de eigenaren Marjan en

‘metselaars van de toekomst’ de nodige aandacht

toekomst, en dit niet zonder reden: met de pas

Johan van Lagen net wat meer. VANLAGEN is een

moet geven. “Het is een voordeel dat je als klein

17-jarige Ruben is er een ‘nieuwe Erik’ in de

erkend leerbedrijf waar jonge mensen enthousiast

bedrijf die extra aandacht kan bieden. In totaal

maak die nu al wordt klaargestoomd voor het NK

worden gemaakt voor het metselvak en de ruimte

staan er vijf personen bij ons op de loonlijst en

metselen in 2021.

krijgen om hun opleiding van BBL1 tot BBL4 te

tellen we drie leerling metselaars. Dat zegt veel.

volbrengen. “Omdat we leerlingen ruimte geven,

Die persoonlijke aandacht zorgt er tevens voor dat

zien we regelmatig ‘groeibriljanten’ doorkomen”,

de tamtam zijn werk doet en we in de loop der

stelt Marjan.

jaren een goede reputatie rondom ‘een vriendelijke
leerlingencultuur’ hebben opgebouwd. We zijn er

Erik Hop is zo’n diamant die als mbo-leerling bij

voor de jeugd, en daarom is het niet verwonderlijk

VANLAGEN aanklopte om het vervolgens in 2019

dat de leeftijd van ons personeelsbestand tussen

tot Nederlands kampioen metselen te schoppen.

de 16 en 50 jaar ligt.”

“Hij heeft het in de vingers én ‘in het koppie’. Zijn

“Je moet een hart voor
steen hebben, niet een
hart van steen.”

wiskundig inzicht kwam hem goed van pas tijdens
het NK. Omdat deze prestatie naar meer smaakte,
hebben we met hem getraind om hem zo klaar te
stomen voor het WK in Rusland waar hij uiteindelijk achtste werd. Dit soort wedstrijden passen

Ondanks dat VANLAGEN als één hecht team

naadloos in ons credo ‘haal eruit wat erin zit’. Los

werkt, komt het voor dat een collega elders zijn

van Erik komen anderen via samenwerkingsver-

geluk gaat beproeven. “Daarnaast zijn er ook

banden bij ons in dienst of keren ze na hun vmbo-

medewerkers die het avontuur opzoeken en voor

stage terug. Ik vind het fijn om met enthousiaste

zichzelf beginnen. Soms is het jammer afscheid te

jongens te werken aan wie wij de liefde voor het

nemen, maar als zich aan de onderkant nieuwe

Contactpersoon

ambacht kunnen overbrengen. Zoals wij zeggen:

enthousiastelingen aanmelden vangen we het

Anne de Jonge

‘Je moet een hart voor steen hebben, niet een hart

verloop op.”

van steen.’”

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt
Ae.dejonge@bouwendnederland.nl
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In gesprek met

Henk van de Kolk
“Samen aan tafel heb je de neuzen
sneller dezelfde kant op”

In de vorige ‘In gesprek met’ vroeg Van Wijnen aan Van de Kolk Bouwgroep

tegenwind van corona zal ervaren. Bedrijven in de utiliteitsbouw worden

BV: Hoe zorg je binnen de coronamaatregelen toch voor een positieve klan-

nu hard geraakt, maar zullen de markt opnieuw verkennen en dan neemt

tervaring voor kopers die een woning willen bezichtigen tijdens de bouw?

de concurrentie in de woningbouw toe.”

“De bouwfeestjes zijn inderdaad voorlopig opgeschort”, zegt directeur
Henk van de Kolk. “Maar kopers mogen wel gefaseerd de bouwplaats op

Van de Kolk maakt zich zorgen of er in de toekomst voldoende bestem-

en hun eigen woningen bezoeken. Vragen handelen we dan telefonisch af,

mings- en bouwplannen zullen zijn. “Er kan veel digitaal. Vergunningen

al is dat wel iets minder persoonlijk.”

aanvragen gaat bijvoorbeeld prima. Maar bij nieuwe plannen, waarbij
het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, moeten alle partijen

Kopersbijeenkomsten zijn gewoonlijk leuke momenten om de buurt te

hun zegje kunnen doen. Als je bij elkaar om tafel zit, is het makkelijker

leren kennen, maar kunnen binnen de coronamaatregelen niet doorgaan.

compromissen sluiten en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Thuis

“Het is helaas niet anders”, zegt Van de Kolk, derde generatie aan het

vanaf de zolderkamer is dat een stuk lastiger.”

roer. Het bedrijf organiseert nu dat twee personen tegelijk hun woningen
bekijken, zodat er niet te veel mensen bij elkaar komen op de bouw-

Inspirerend bedrijfspand

plaats. “Bij kopersgesprekken zien we dat 95 procent toch graag wil

In maart, toen corona nog ver weg leek, werd het nieuwe pand van de

langskomen op kantoor om face-to-face van gedachten te wisselen. Een

ontwikkelende bouwer geopend met een feest voor zevenhonderd

huis koop je toch op basis van vertrouwen, dat doe je liever niet digitaal.”

gasten. “Nu kun je je dat niet meer voorstellen”, lacht Van de Kolk. Door
de verhuizing is er voldoende ruimte om binnen de RIVM-richtlijnen

Villabouw

gesprekken te voeren met opdrachtgevers. “Het is een investering, maar

Het familiebedrijf heeft negentig mensen in vaste dienst, de helft werkt

het indirecte rendement van een goede, inspirerende werkplek wordt

er langer dan 12,5 jaar. In de platte organisatie wordt bijna al het werk

vaak onderschat. Het geeft een boost aan je bedrijf.”

door eigen, betrokken mensen uitgevoerd. “Daar vragen onze klanten
ook naar”, zegt Van de Kolk. “We werken met name op de particuliere
markt. We doen verbouw en onderhoud van woningen en bouwen
daarnaast grote villa’s in midden-Nederland, waaronder ’t Gooi. Een

Voor de volgende ‘In gesprek met’ vraagt Henk van de Kolk aan

markt die doorloopt, ook in deze tijd. De helft van onze omzet bestaat

Hans Koopman van Kelderman Bouw: “Wat is volgens jou de

uit woningbouwprojecten uit eigen ontwikkeling en samenwerkings-

toekomst van circulair bouwen?”

verbanden met ontwikkelaars. Ik vrees dat uiteindelijk iedereen wel
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Januari
07

Nieuwjaarsreceptie afdeling Veenendaal

08

Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Het Gooi

28

Online nieuwjaarsbijeenkomst

2020 is een bijzonder kroonjaar. In meerdere opzichten. We
vieren het 125-jarig bestaan van onze vereniging én we gaan

Februari

gebukt onder een pandemie, die de economie ongenadig

01

Jaarvergadering JBN West Friesland

hard raakt. We werden al geconfronteerd met stikstof, PFAS,

02

Ledenbijeenkomst afdeling Het Gooi

geluidsnormen en provinciale omgevingsverordeningen. Allemaal

04

Ledenvergadering afdeling Veenendaal

kwesties die tot gevolg hebben dat de bouw- en infraproductie
vertraging oploopt.

Maart
25

Bijeenkomst afdeling Veenendaal

Een recente enquête onder de leden over de gevolgen van de
pandemie gaf een mooi inzicht in de betekenis ervan voor onze

Bijeenkomsten vinden doorgang indien mogelijk en volgens de

sector. Terwijl in het buitenland de bouw tot 65 procent in omzet

RIVM-richtlijnen

daalde (Frankrijk), bouwden we in Nederland stug door dankzij
doortastend optreden van Bouwend Nederland. Het was onze
Vereniging die het voortouw nam bij het opstellen van het Protocol
Samen Veilig Doorwerken. Uit de enquête bleek verder dat de voorlichting en de advisering bij leden bijzonder hoog scoren. Terecht,
Nieuwe verenigingsmanager

gezien ook mijn eigen ervaringen.

Lydia de Wit neemt per
december het stokje over
van Joost Swaan als verenigingsmanager voor afdeling
Amsterdam, afdeling Midden-Hol-

125 jaar Bouwend Nederland is ook een moment om naar voren te
kijken. Hoe gaat de bouw zich het komende decennium ontwikkelen? Hoe staat onze sector er in 2030 voor? Op 28 januari
organiseert de Regio Randstad Noord in samenwerking met de

land en Infraplatform Randstad Noord. Hiervoor werkte ze

afdelingen, het Infraplatform en Jong Bouwend Nederland een

bij de Vereniging Voor Credit Management (VVCM). “Een

online nieuwjaarsbijeenkomst, waarop we op een plezierige en

vereniging is meer dan een verzameling klanten. Het is een

ontspannen wijze de blik naar voren richten op een hopelijk coro-

verbinding tussen leden met een gemeenschappelijk doel.

na-vrije toekomst. We hebben twee cabaretiers gevraagd om hun

Als verenigingsmanager zou ik me zorgen maken als een

inzichten met ons te delen. Houd mail én brievenbus dus goed in de

lid zich alleen nog maar klant voelt. Een vereniging is van,

gaten. Tot 28 januari op ons online event!

door en voor leden. Samen zorgen voor de ontwikkeling van
het vakgebied waarin de leden centraal staan. Gaan we er

Arjan Putter

samen wat moois van maken?”

Regiovoorzitter Randstad Noord
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UTRECHT WIL MENSEN AAN HET WERK
HEBBEN EN HOUDEN IN DE BOUW
Utrecht heeft meer handen nodig in de bouw en techniek. Er is dan ook veel te doen. De
gemeente wil in 2030 van het aardgas af en heeft grote verduurzamings- en renovatieprojecten op de planning staan. Ondertussen zijn er ook jongeren en werkzoekenden zonder
baan. Om die mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen, slaan Bouwend Nederland,
Bouwmensen Utrecht en gemeente Utrecht de handen ineen in verschillende projecten.
Werk voor iedereen. Dat is de opgave die

die bouwplaatsen betaalde leerwerkplekken

gemeente Utrecht zichzelf heeft gesteld. In

aan. “Mensen helpen hun flat te verduurzamen

marktgroepen voor verschillende sectoren met een

en krijgen uiteindelijk een baan als bijvoorbeeld

krappe arbeidsmarkt werkt de gemeente samen

timmerman, tegelzetter of calculator”, zegt Fikkert.

Sandra de Jongh nieuwe
directeur van Bouwmensen
Nieuwegein en Utrecht

met verschillende instanties en bedrijven. Project-

Kandidaten werken vier dagen per week en krijgen

Eind maart 2020 begon De Jongh als

leider en senior beleidsadviseur Tom Fikkert trekt

een dag les bij ROC Midden-Nederland.

directeur bij Bouwmensen. Ze nam

de kar van de marktgroep Bouw, Techniek & Ener-

Een andere optie is de praktijkroute van vijf dagen

het stokje over van Jos Visser, die met

gietransitie. “We hebben drie doelen: het tekort

per week met een aanvullende training bij Bouw-

pensioen ging. Hiervoor werkte ze als

aan vakkrachten aanvullen, mensen begeleiden

mensen. “Wij zijn de schakel tussen bedrijven en

personeelsconsulent bij Ferm Werk in

naar toekomstbestendig werk en techniekonder-

kandidaten”, legt Sandra de Jongh, directeur van

Woerden, daar weer voor was ze P&O

wijs in Utrecht weer blijvend op de kaart te zetten.”

Bouwmensen Utrecht en Nieuwegein uit. “Eerst

functionaris bij Bouwmensen. “Het

checken we bij het WerkgeversServicepunt of een

inwerken kost door het vele digitale

Flat verduurzamen

kandidaat geschikt is om het vak te leren. Na een

werken wat meer tijd, je mist toch de

Eén van die projecten is Bouw = wouw, een drieja-

voorlichting starten leerlingen met een basistrai-

samenhang van met alle partners om

rige pilot voor jongeren en werkzoekenden uit het

ning van zes tot acht weken. Ondertussen zoeken

tafel zitten. Maar ik vind deze baan een

Utrechtse Overvecht. De woningflats van woning-

we een leerbedrijf. Overigens verloopt het traject

onwijs mooie uitdaging. De bouw is een

corporatie Mitros worden daar verduurzaamd.

bij ons ook zo voor projecten die buiten Bouw =

prettige wereld om in te werken.”

Bouwbedrijven als BAM en Hemubo bieden op

wouw vallen.”,
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BOUW = WOUW

Meer initiatieven in Utrecht

Olievlek

Techniekspeeltuin

De flats in Overvecht bleken het begin van een

Naast de Beroepentuin wordt het Tech Experi-

Voucherregeling Samen de crisis door

olievlek. Er kwamen meer nieuwbouw- en renova-

ence Centre (TEC) ontwikkeld door de gemeente,

De Technologieraad en het Service Punt

tieprojecten in en rond de wijk bij, waar jongeren

Bouwend Nederland, Bouwmensen en verschil-

Techniek kwamen dit jaar met een

en werkzoekenden bij betrokken werden. Fikkert:

lende woningcorporaties, bouw- en energie-

voucherregeling voor vakmensen die door

“De pilot wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd

bedrijven en scholen. Fikkert: “In TEC laten we

corona hun baan verloren zijn. Ze worden

en we zijn volop aan het opschalen naar andere

de positieve kanten van de bouw en techniek

geplaatst bij een (bouw)bedrijf waar wel

wijken, zoals Kanaleneiland. Projectmanager

zien. Het imago van vies en onderbetaald werk

werk is of worden omgeschoold via één

Radboud van der Linden heeft er met zijn tome-

klopt allang niet meer met de werkelijkheid. Een

van de bestaande initiatieven.

loze inzet voor gezorgd dat Bouw = wouw aan de

ontdekhal moet kinderen enthousiast maken voor

wieg staat van een aantal nieuwe projecten.”

de sector.” De Jongh vult aan: “Ik noem het wel

Sterk Techniekonderwijs Utrecht

een grote techniekspeeltuin voor kinderen van

Techniekonderwijs op het voortgezet

Zo ging dit jaar de Beroepentuin in Overvecht

de basisschool of onderbouw van de middelbare

onderwijs was in Utrecht zo goed als

open. Een plek om mensen met een achterstand

school. Misschien wel onze leerlingen van de

verdwenen. Met behulp van de subsidie

tot de arbeidsmarkt in korte tijd bij te scholen en

toekomst. Grappig, want onze huidige leerlingen

Sterk Techniekonderwijs wordt dit

aan een betaalde baan te helpen waar een tekort

verrichten nu met hun instructeur schilderwerk en

opnieuw op de kaart gezet. Vmbo-scholen

in is. Denk aan elektromonteur, zonnepaneelmon-

timmerwerk aan het centrum.”

kunnen daarmee bijvoorbeeld investeren

teur of loodgieter.

in machines, materialen en mensen.
Van Bank naar Bouw
Gemeente Utrecht trekt gezamenlijk op
met Bouwend Nederland in het project
Van Bank naar Bouw, om mensen die
afvloeien uit de financiële sector via
omscholing geschikt maken voor een
functie in de bouw en techniek. Inmiddels
worden de mogelijkheden onderzocht
voor horecapersoneel onder de naam Van
Bar naar Bouw.
RIF-aanvraag Duurzame Energie
Met de toekenning van het Regionaal
Investeringsfonds, ingediend door ROC
MN/ Techcampus, worden opleidingen
opgestart voor de toekomstige arbeidsmarkt voor duurzame energie. Bouwend
Nederland en Gemeente Utrecht zijn hier
beide (steun)partner in.

Contactpersoon
Vincent Zijlstra
Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt
v.zijlstra@bouwendnederland.nl
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VEEL INTERESSE VOOR
DIGITAAL COBOUW CAFÉ

BEHOUD VAN VAKMANSCHAP LEEFT

Eén discussieleider, vijf tafelgasten en ruim 250

doorlopend mensen met nieuwe skills nodig heeft.

Infraa in zwaar weer

toeschouwers zorgden dinsdag 3 november voor

Blijven investeren in de ontwikkeling van eigen

Voor de Infra zou de uitbreiding bij de Bouwaca-

een geslaagd online Cobouw Café. Wat moet

personeel én in de instroom van nieuwe mensen is

demie een zegen kunnen zijn. De sector dreigt qua

je doen als bouw en infra om in deze onzekere

daarvoor volgens hem simpelweg een must, hoe

banenverlies in nog zwaarder weer te komen dan

tijden vakmanschap te behouden, was de

lastig het ook kan zijn.

de bouw. Daar komt bij dat Infra onterecht met

hamvraag die op tafel lag.
Na de aftrap door journalist Thomas van Belzen
van Cobouw gaf Taco Hoek van het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid een inkijkje in de
toekomst. Volgend jaar zal de krimp groter zijn dan
dit jaar maar na 2021 komt er weer groei. Alleen

een stoffig en weinig aantrekkelijk imago kampt

Blijven investeren in de
ontwikkeling van eigen
personeel én in de instroom van
nieuwe mensen is een must.

kan de bouw en infra dan wel al 24.000 mensen

waardoor instroom achterblijft. Jan Jorna, directeur
Dura Vermeer Infra Regio Zuid West, wees onder
meer op het belang van goede pr voor de branche,
om duidelijk te maken dat Infra juist veel te bieden
heeft; ook aan carrièreperspectief en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast deed hij een nadrukkelijke
oproep richting overheden om zo veel als mogelijk

Gezamenlijk optrekken

projecten naar voren te halen. Immers, als er

Als arbeidsmarktdeskundige bij de gemeente

doorgebouwd kan blijven worden dan is er geen

Blijven investeren

Amsterdam benadrukte Hélène Bakker het

banenverlies en hoeven we ons minder zorgen te

Het relaas van Hoek schetst een situatie die

belang van samenwerking tussen gemeente,

maken over behoud van vakmanschap.

we kennen van de vorige crisis. En waarvan we

bouw- en infrabedrijven en opleidingsinstellingen,

weten dat die niet wenselijk is. Suzanne den Dulk,

onder meer om zij-instroom te faciliteren en te

voorzitter van de Vakgroep opleidingsbedrijven

stimuleren. Ze noemde ook de Bouwacademie

De livestream van CobouwCafé van 3 november

Bouwend Nederland en directeur van ESPEQ riep

Amsterdam, waar een flink aantal verschillende

is terug te kijken op www.cobouw.nl/cafe

de bedrijven daarom op om toch vooral te blijven

bouw- en techniekopleidingen zijn gebundeld, als

investeren in leerlingen, om het aantal prak-

een goed voorbeeld van wat samenwerking kan

tijkleerplekken op peil en jongeren binnenboord te

opleveren. Het idee is om het opleidingsaanbod

houden. Zeker omdat het met de instroom op de

breder te maken. Zo zijn er gesprekken gaande

bouwopleidingen best goed gaat.

met SPG om op de Bouwacademie ook infra-op-

Adviseur Sociale Zaken

Martin Eman, directeur IJbouw en betrokken bij de

leidingen te gaan aanbieden. Eman zou dat

l.neef@bouwendnederland.nl

Bouwacademie Amsterdam, vertelde daar vanuit

toejuichen. Volgens hem geeft een breder aanbod

de praktijk over. Hij legde uit dat een bedrijf dat

leerlingen de mogelijkheid om te switchen naar ander

wil meegaan met de snel veranderende tijden,

vakgebied; dat vermindert de kans op uitstroom.

zijn kwijtgeraakt door de huidige crisis.

Contactpersoon
Lenneke Neef
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Januari
12

Bestuursvergadering JBN RRZ

14

Bijeenkomst Infraplatform RRZ “Broodje Infra”

21

GBIO Delft

Dit najaar zijn in Randstad Zuid de Gemeentelijke Bouw- en

25

GBIO Schiedam

Infra-overleggen (GBIO’s) weer hervat: een gesprekscyclus met

26

LinkedIn Training JBN

de grote gemeenten in de regio. Als bestuurslid van de afdeling

26

HR groep: leven lang ontwikkelen

Rijnmond mocht ik op 21 oktober aanschuiven bij een nieuw

Eind

Bestuurdersoverleg

overleg dat aan de cyclus is toegevoegd, in onze eigen vestigingsgemeente Schiedam.

Februari
01

GBIO Gouda

Met Fahid Minhas heeft Schiedam een ambitieuze wethouder met

04

Vragenuurtje RRZ

een net zo ambitieuze woonvisie. Sinds zijn aantreden zien we

09

Bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: Cultuur & Leiderschap

beweging in Schiedam en dat is heel inspirerend. Dat wil natuur-

11

Bouwend Nederland innovatieprijs Technasium finale

lijk niet zeggen dat we niet voor grote uitdagingen staan. Onze

12

Build your Future

gemeente heeft veel woningbouw in het lage segment, dus er zal

25

Bestuursvergadering Afdeling Drechtwaard

goed gekeken moeten worden naar de balans in het aanbod.

Maart

In Schiedam zijn we die balans nog aan het vinden. Daarom zijn

04

Vragenuurtje RRZ

de GBIO’s zo belangrijk om de sector en de wethouder dichter bij

10

GBIO Alphen a/d Rijn

elkaar te brengen. Het is een manier om met een luisterend oor
voor elkaar aan tafel te gaan en te bekijken wat we voor elkaar

Bijeenkomsten vinden doorgang indien mogelijk en volgens de

kunnen betekenen. Ik was positief verrast over het open vizier:

RIVM-richtlijnen

naast ruimtelijke ordening hebben we ook gepraat over signalen
die wij van leden meekrijgen. Bijvoorbeeld over het verkorten van
bureaucratische processen rond aanbestedingen of vergunningstrajecten.
Ik ben ervan overtuigd dat we door met elkaar te sparren versneld
tot oplossingen kunnen komen. Alle aanwezigen hebben deze
eerste GBIO in Schiedam dan ook als zeer prettig ervaren. De
vervolgafspraak over zes maanden staat al en ook hebben we
afgesproken dat we een marktgesprek gaan organiseren voor
infra-ondernemers, om input te leveren op het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid. In Schiedam denken we in oplossingen!
Pierre Kouwenberg
Directeur aannemersbedrijf F. Willemse, Schiedam
Bestuurslid Bouwend Nederland afdeling Rijnmond
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EERSTE OVERSTAPPEN UIT BANKEN HORECASECTOR ZIJN GEMAAKT

BOUW ZOEKT IN KRIMPSECTOREN NAAR NIEUWE COLLEGA’S

Terwijl de bouw binnenkort zit te springen

had ik een kennis bij het UWV gebeld met de vraag

er in 2022 zijn, moet je nu al in actie komen, want

om werknemers, zet in andere sectoren de

mij te tippen als er een timmerman beschikbaar

ze moeten ook nog worden omgeschoold.”

krimp door. Structureel, zoals in de banken-

kwam. Ik heb een bedrijf met zes mensen, dat

sector, of op z’n minst tijdelijk, zoals in de

vooral actief is in verbouw en renovatie. Die

Begeleiding op maat

horeca. Met goede afspraken kunnen mooie

timmerman kwam er niet, maar wel iemand met

‘Van Bank naar Bouw’ is daarom geen project met

matches ontstaan, vertelt Simone van

een horeca-achtergrond die de toekomst in die

lange vooroverleggen, maar met vooral een prak-

Wilgen, projectleider Van Bank naar Bouw

sector te onzeker vond en dus wel een overstap

tische insteek. “We hebben contact gelegd met

bij Bouwend Nederland. Een van de grootste

wilde proberen.”

banken, waar regelmatig grote groepen mensen

uitdagingen is om nieuwe werknemers
flexibel en naar behoefte op te leiden.

weg moeten en waar ook de faciliteiten zijn om
Vanuit de bankensector is het potentieel voor de

die mensen van werk naar werk te begeleiden.

bouw zo mogelijk nog groter, vertelt Simone van

We zorgen ervoor dat deze mensen goede

Hij was best een handige jongen, dacht de laatst

Wilgen. Zij werd al voor de coronacrisis projectleider

informatie krijgen over wat de bouw is. Dat doen

toegetreden werknemer van Ted Duyvestijn. Na

Van Bank naar Bouw bij Bouwend Nederland. “De

we met informatiebijeenkomsten, een informatie-

een paar dagen bij het Haagse bouwbedrijf kon hij

verwachting is dat de bouwsector vanaf 2022 fors

pakket over functies, opleidingen en arbeidsvoor-

niet anders dan concluderen: ik kan eigenlijk nog

méér mensen nodig heeft dan er van de opleiding

waarden en voor wie wil een informatief gesprek

niks. Iedere ochtend om zeven uur op de zaak zijn,

komen. We hebben dus ook zij-instromers nodig.

met een bouwbedrijf of een middagje meelopen.

viel ook niet mee. Toch is Duyvestijn heel blij met

Dat zien we al een paar jaar aankomen, door

Daarnaast kunnen geïnteresseerden met vragen

de nieuwste werknemer: 34 jaar, horeca-achter-

uiteenlopende oorzaken als vergrijzing, woningnood

rechtstreeks bij mij terecht. We leveren dus echt

grond en supergemotiveerd. “Tijdens de eerste golf

en de energietransitie. Om te zorgen dat die mensen

begeleiding op maat.”
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“DE UITDAGING VAN DIT MOMENT
IS OM MENSEN FLEXIBEL, NAAR
BEHOEFTE OP TE LEIDEN.”
Ted Duyvestijn

Tot nog toe zijn er drie informatiebijeenkomsten

een ROC, zeker niet twee jaar lang één avondje

opleidingen op deze doelgroep aangepast kunnen

geweest, die in totaal zo’n dertig ex-bankmede-

per week. Dat schiet niet op en klikt ook niet met

worden. Tegelijk proberen we in de bouwsector te

werkers hebben opgeleverd die geïnteresseerd zijn

de jongens daar. Je zou deze overstappers in een

werken aan bewustwording: kijk ook eens naar

in een functie in de bouw. Zo’n vijf mensen hebben

maandje willen bijspijkeren in een versneld traject.”

zij-instromers als potentiële werknemers. Heel

de overstap al gemaakt. “We hebben proefge-

veel vaardigheden hébben ze al en voor kennis kun

draaid en gaan nu opschalen, zodat we voorbereid

Van Wilgen ziet bij de voormalige bankmedewer-

zijn op de instroombehoefte die er vanaf 2022

kers precies hetzelfde probleem. “De uitdaging van

zal zijn. Dit project is niet bedoeld om het héle

dit moment is om mensen flexibel, naar behoefte

Bij Ted Duyvestijn heeft die bewustwording al

arbeidstekort op te lossen – er moeten simpelweg

op te leiden. Opleidingen zouden modulair moeten

plaatsgevonden. Hij is zonder meer blij met zijn

ook meer jongeren voor de bouw worden opge-

zijn: bouwsteentjes die je naar behoefte kunt

nieuwste werknemer, die vaak met een meer

leid – maar draagt wel bij aan een succesvolle

combineren. In de praktijk is het juist vaak een

ervaren collega op stap gaat. “We hadden ‘m tot

zij-instroom.”

kip-ei-verhaal: je krijgt pas een opleiding als

nog toe als het ware ‘te leen’ van het UWV. De

je een werkplek hebt en andersom krijg je pas

beginfase was even wennen, maar inmiddels gaat

Opleiding

een baan als je ook ingeschreven staat bij een

het heel goed. Aan het eind van het jaar krijgt ‘ie

Grootste uitdaging op dit moment is om overstap-

opleiding. Voor jongeren is dat prima, maar voor

een contract.”

pers een adequate opleiding aan te bieden. “Je zou

zij-instromers niet. Er zou bijvoorbeeld een korte

eigenlijk iets moeten hebben als de taalcursussen

basisopleiding bouwkunde moeten zijn voor een

Contactpersoon

van de nonnen in Vught”, zegt Duyvestijn: een ‘to

hbo’er die van de bank naar de bouw wil. We zijn

Vera van Rossem

the point’ leertraject van een paar weken. “Een

nu in gesprek met diverse opleiders om te kijken

volwassen, gemotiveerde gozer stuur je niet naar

wat er beschikbaar is aan opleidingen en of die

je zorgen.”

Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt
v.vanrossem@bouwendnederland.nl

“ER ZOU BIJVOORBEELD EEN
KORTE BASISOPLEIDING
BOUWKUNDE MOETEN ZIJN
VOOR EEN HBO’ER DIE VAN
DE BANK NAAR DE BOUW WIL.”
Simone van Wilgen
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In gesprek met

Edwin en Peter Bruijnes van
Aannemingsbedrijf Bruijnes B.V.
“De waardering voor vakmensen mag in
Nederland nog wel wat groter worden”

In de vorige ‘In gesprek met’ vroeg Vink Bouw aan Edwin en Peter Bruijnes

Club bij elkaar houden

van Aannemingsbedrijf Bruijnes uit Alphen aan de Rijn: “Hoe gaan jullie

Het is kenmerkend voor het bedrijf: projecten die passen bij de mede-

om met de coronamaatregelen? En hoe kunnen jullie weerstand bieden

werkers. Ze trekken geen zzp’ers aan om de klus te klaren en laten alle

tegen de wens om altijd maar te groeien zoals andere bedrijven?” Dankzij

projecten uitvoeren door eigen personeel, die vaak ook al jaren in dienst

het protocol Samen Veilig Doorwerken kon het aannemingsbedrijf haar

zijn. “De helft van onze dertig medewerkers werkt vanaf hun zestiende

werk blijven doen. Op de tweede vraag antwoordt Peter Bruijnes: “We

bij ons”, legt Bruijnes uit. “Tijdens de financiële crisis is het ons gelukt

willen best groeien, maar heel geleidelijk. We kiezen voor projecten die

de club bij elkaar te houden door bijvoorbeeld sloopwerk dat voorheen

passen bij ons personeelsbestand.”

uitbesteed werd zelf te doen. Inmiddels besteden we dat soort zaken
weer uit. Medewerkers hebben nu genoeg te kiezen aan banen elders,

Natuurlijk schrokken ze bij Bruijnes toen aan het begin van de intelli-

maar niemand gaat weg.”

gente lockdown in maart 2020 de opdrachtenstroom plotseling stilviel.
“Ik heb zelfs een keer naar kantoor gebeld om te controleren of de

Als Erkend Leerbedrijf trekt Bruijnes daarnaast doorlopend nieuwe

telefoon het nog wel deed”, zegt Peter Bruijnes, die samen met zijn

krachten aan die het vak nog moeten leren. “In de afgelopen jaren

broer Edwin de directie van het aannemingsbedrijf vormt. “Maar na

hebben we een paar jongens hier zelf nog bijles Engels en Wiskunde

twee weken begon alles weer te lopen en konden we goed doorwerken.

gegeven”, aldus Bruijnes. Die investering past bij de zorg die Bruijnes uit

Dat komt vooral door het protocol Samen Veilig Doorwerken. Ook voor

over de toekomst van de bouw. “De instroom van vakmensen blijft de

volgend jaar hebben we weer genoeg werk in opdracht.”

komende jaren een grote uitdaging. De waardering voor vakmensen mag
in Nederland nog wel wat groter worden. We hebben dertig jaar lang

Aannemingsbedrijf Bruijnes is al bijna veertig jaar bedreven in grote

gehoord dat iedereen theoretisch moet doorleren, maar daar zien we in

verbouwingen bij particulieren, maar ook in de bouw van bedrijfspanden.

de praktijkvakken nu het resultaat van.”

Momenteel werken ze aan transformatieprojecten in Den Haag. “We
hebben een oude kerk omgebouwd naar 26 appartementen en doen nu
hetzelfde met een voormalige school”, zegt Bruijnes. “We krijgen ook wel

Voor de volgende BNL vraagt Peter Bruijnes aan Sander Van

aanvragen om vijftig of zestig appartementen te bouwen. Dat zouden

Zoest van bouwbedrijf Van Zoest Reeuwijk: “Hoe zorg jij voor

we bouwkundig wel aankunnen, maar niet met ons huidige personeels-

voldoende instroom van vakmensen en hoe ga je om met

bestand. Daarom wijzen we dat soort opdrachten bewust af.”

veranderende regelgeving zoals de BENG?”

REGIOKATERN ZUID | December 2020 | BNL | 27

REGIO

ZUID

COLUMN
MAGIC!

BIJEENKOMSTEN
BOUWENDNEDERLAND.NL/REGIOS/REGIO-ZUID

Januari

Foto | Crissy Fila

05

GBIO Vlissingen Afdeling Zeeland

18

Bestuursvergadering Brabant Mid-West

19

Bestuursvergadering Oost Brabant

Hoi, ik ben Caroline Kortooms. 20 jaar lang ben ik vol passie

20

Kennissessie verduurzaming Afdeling Zeeland

de algemeen directeur van Attractiepark Toverland geweest.

26

Bestuursvergadering BZL Afdeling Zeeland

Als ik naar die enerverende jaren terugkijk staan er een aantal

28

Ledenbijeenkomst Wet Kwaliteitsborging Brabant Mid-West

prachtige ervaringen in mijn geheugen gegrift. En hoewel ik

28

GBIO Terneuzen Afdeling Zeeland

natuurlijk apetrots aan onze ‘hardware’ terugdenk, hebben de

28

Provinciale commissie wonen Afdeling Zeeland

herinneringen die ik bedoel vooral te maken met ‘heartware’…
met de mensen die Toverland dag in, dag uit haar hart en

Februari

bezieling meegeven. In deze column wil ik één van deze
ervaringen met jullie delen.

02

Vergadering Infraplatform Zeeland

03

Kennissessie Afdeling Zeeland

04

Bijeenkomst Oost Brabant

In de vrijetijdsbranche draait natuurlijk alles om gasttevredenheid.

04

BouwCafé Verduurzaming: energietransitie Limburg

Als je een gastwaardering van een 9 weet te scoren dan overtref je

04

COP Arbeidsvoorwaarden Limburg

verwachtingen en verandert elke gast in een enthousiaste, actieve

25

Contactgroep KAM Oost Brabant

ambassadeur die uit zichzelf anderen gaat attenderen op jouw

25

Overleg BZL-HZ Afdeling Zeeland

park. Nou, dat wilde ik dus wel: die gasttevredenheid van een 9.
Ik vroeg dus aan mijn medewerkers tijdens een teamvergadering:

Maart

‘Wat hebben jullie nodig om die 9 te realiseren?’ Ze reageerden

01

Contactgroep Personeel Oost Brabant

direct, als uit één mond: ‘Vertrouwen en kaders hebben we nodig.

02

Contactgroep Personeel Oost Brabant

Geen regels maar kaders!’ Slik …. Vertrouwen? Ik dacht dat we al

04

Contactgroep Personeel Oost Brabant

zoveel vertrouwen gaven? Nog niet genoeg dus! En kaders i.p.v.

08

Contactgroep Personeel Brabant Mid-West

regels? Kaders? Wat bedoelden ze daar toch mee?

08

Bijeenkomst infraplatform Infraplatform Zeeland

10

Contactgroep Personeel Brabant Mid-West

Ik heb er dagen over lopen broeden en toen zag ik opeens wat ik

15

Bestuursvergadering Brabant Mid-West

moest doen. Ik verving het woord ‘kaders’ door ‘waardes’ en in
één keer viel alles op zijn plek. Je kunt inderdaad niet alles vangen

Bijeenkomsten vinden doorgang indien mogelijk en volgens de

in regels. Je kunt wél alles vangen in waardes. Wie zijn we en hoe

RIVM-richtlijnen

werken we met elkaar? Wat spreken we af?Mijn favoriete quote
‘zachte waarden, harde resultaten’ zag op dat moment het licht en
ik heb zelf aan den lijve mogen ervaren wat dit met een team en
het te leveren resultaat doet. Magic!
Caroline Kortooms
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Verenigingsmanagers: de schakel tussen
leden, overheid en Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is er voor haar leden. Voor de meeste ondernemers is hun eerste
contactpersoon de verenigingsmanager. Dit zijn de verenigingsmanagers van Regio Zuid.

Jos Lukasse

Verenigingsmanager
Zeeland

Waar wil jij je hard voor maken?
Ik wil de verbinding tussen de leden en de (overheids)opdrachtgevers
versterken en zie het als een uitdaging om een brug tussen die twee te slaan.
En ik kan leden helpen om de vele kennis die Bouwend Nederland heeft te

Sinds wanneer ben je verenigingsmanager?

ontsluiten.

Ik ben 17 augustus begonnen. Hiervoor werkte ik tien jaar bij de gemeente
Barendrecht op de afdeling economie. Ik was daar contactpersoon voor

Waarvoor kunnen leden bij je terecht?

ondernemers. Als verenigingsmanager blijf ik werken op het snijvlak van

Voor inhoudelijke onderwerpen en voor contacten met collega-ondernemers,

ondernemers, overheid en organisaties in Zeeland.

opdrachtgevers en Bouwend Nederland. Ik probeer altijd bereikbaar te zijn
voor vragen, ook ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Ik benader leden ook

Het belangrijkste thema voor bouw- en infraondernemers in Zeeland?

proactief. Binnen een jaar wil ik met alle lidbedrijven in Zeeland kennisge-

Voor de infrabedrijven zijn het spannende tijden waarin het aantal opdrachten

maakt hebben.

terugloopt. In de bouw is het vinden van goed gekwalificeerd personeel een
punt, zodat het vele werk goed uitgevoerd kan worden met de juiste mensen.

Afdeling Zeeland heeft 66 leden

Daar komt het coronaverhaal voor iedereen natuurlijk nog overheen.

57 bouwbedrijven
8 infrabedrijven
62 midden en kleinbedrijf
3 middelgroot en grootbedrijf

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
Afdeling Brabant Oost

Waar wil jij je hard voor maken?
Dat we als Bouwend Nederland niet alleen adviseren, maar ook faciliteren.
We moeten bijvoorbeeld niet alleen uitleggen wat de Zwaarwerkregeling is,
maar een duidelijk stappenplan voor de leden maken hoe de regeling toe te

Sinds wanneer ben je verenigingsmanager?

passen is.

Sinds drie jaar. Met de komst van meer verenigingsmanagers vind ik het
interessant om onze rol continue te analyseren en professionaliseren.

Waarvoor kunnen leden bij je terecht?
Ik fungeer als intermediair tussen de leden, stakeholders, het bestuur en de

Het belangrijkste thema voor bouw- en infraondernemers in Brabant

bureauorganisatie. De verbindende factor en organisator die dichtbij onze

Oost?

leden staat met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

We belichten komend jaar drie speerpunten: regionale lobby, ondernemerschap & innovatie en veiligheid & vakmanschap. Hierover gaan we in

Afdeling Oost Brabant heeft 308 leden

gesprek met onze leden in klankbordgroepen. Vorig jaar kwamen leden in zo’n

213 bouwbedrijven

klankbordgroep met de vraag hoe ze snuffelstagiaires op een juiste manier

21 infrabedrijven

kunnen prikkelen en begeleiden. Vanuit die vraag hebben we een on-boar-

210 midden en kleinbedrijven

dingsmodule ontworpen. De werkgevers krijgen een factsheet met daarop 10

20 middelgroot en grootbedrijven

succesfactoren, de leerling ontvangt een leuke goodiebag met onder andere
een beroepenfolder. Dat het idee vanuit onze leden nu landelijk overgenomen
wordt, is een mooie ontwikkeling.
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Petra Landmeter

Verenigingsmanager
Afdeling Brabant Mid-West

Waar wil jij je hard voor maken?
Onze prioriteit is ledenbinding. Kleine leden voelen zich niet altijd gehoord.
Juist hen wil ik ontzorgen, maar ik wil graag dat álle leden mij kunnen
vinden. Dan kan ik onze activiteiten afstemmen op waar behoefte aan is.

Sinds wanneer ben je verenigingsmanager?

Mijn persoonlijke ambitie is toewerken naar klankbordgroepen, waarin leden

Sinds augustus. Ik werkte hiervoor vijf jaar bij een bouwbedrijf, vijf jaar bij een

binnen een veilige omgeving kunnen sparren.

architectenbureau én als regiosecretaresse van Bouwend Nederland Regio
Zuid. Ik volgde in die jaren een avondopleiding bedrijfskunde en heb in 2018

Waarvoor kunnen leden bij je terecht?

een andere baan gezocht om door te stromen. Erg fijn om nu terug te zijn in

Ondernemers willen niet voor ieder wissewasje moeten uitzoeken bij wie

deze functie!

ze moeten zijn. Ik ben de schakel bij wie ze terecht kunnen voor alle vragen
en kan laten zien hoeveel deskundigheid Bouwend Nederland in huis heeft.

Het belangrijkste thema voor bouw- en infraondernemers in Brabant

Tijdens een interview over ledenbinding voor mijn studie destijds zei iemand:

Mid West?

“Ik ben pas tevreden als ik onder de sneltoetsen van mijn leden sta.” Dat vind

In deze afdeling zijn veel kleinere ondernemers die voor particulieren werken.

ik mooi gezegd.

Voor hen is het werk momenteel niet aan te slepen. Het werk in de retail
blijft achter en werken waarbij overheden opdrachtgever zijn, komen maar

Afdeling Brabant Mid-West heeft 255 leden

moeizaam in de markt. Men maakt zich wel druk om de klap die misschien

193 bouwbedrijven

nog komen gaat. De bedrijven willen hun goede vakkrachten nu graag wel

14 infrabedrijven

vasthouden.

195 midden en kleinbedrijven
8 middelgroot en grootbedrijven

Beatrice Dormans
Verenigingsmanager
Afdeling Limburg

Waar wil jij je hard voor maken?
Het belang van onze leden. Ik haal informatie bij hen op wat we weer
gebruiken in de lobby naar gemeenten en andere instellingen. Bijvoorbeeld
of de bestaande planvoorraad en bestemmingen nog steeds aansluiten op

Sinds wanneer ben je verenigingsmanager?

de behoefte van particulieren en woningcorporaties. Daarnaast wil ik dat we

Afgelopen juli ben ik begonnen. Hiervoor heb ik verschillende leidinggevende

als afdeling en regio van Bouwend Nederland met provincie, waterschappen

en commerciële functies bekleed in de uitzendbranche, de evenementensector

en gemeenten overleggen hoe projecten uit hun meerjarig investeringspro-

en het betaald voetbal. Ook in mijn huidige functie wil ik een verbindende

gramma versneld uitgevoerd kunnen worden.

factor zijn. Ik ben onder meer de schakel tussen de leden, het bestuur van de
afdeling Limburg en Bouwend Nederland in Zoetermeer.

Waarvoor kunnen leden bij je terecht?
Voor alle vragen over de praktijk, maar ook over HR, wet- en regelgeving of

Het belangrijkste thema voor bouw- en infraondernemers in

problemen met medewerkers. Ik ben geen specialist op al die gebieden, maar

Limburg?

kan te rade gaan bij de experts binnen Bouwend Nederland. Onze leden zijn

De sector is voor een groot deel afhankelijk van de overheid in de vorm van

de antenne, door naar hen te luisteren, weten we wat er echt speelt.

opdrachten voor de infra, ruimte creëren voor woningbouw, maar ook in het
vinden van een oplossing voor de stikstofproblematiek. Daarnaast is het

Afdeling Limburg heeft 201 leden

tekort aan vakkrachten een thema: voldoende (zij-)instroom zodat er ook

146 bouwbedrijven

doorgebouwd kan worden.

16 infrabedrijven
158 midden en klein bedrijven
2 middelgroot en grootbedrijven
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Eric Colijn
Directeur
BouwSchool
Breda:
“Bij ons leer je
door te doen”
Vorig jaar werkten driehonderd leerlingen en stagiaires
van BouwSchool Breda bij zo’n 160 bouwbedrijven in de
regio. De BouwSchool levert daarmee een flinke bijdrage
aan de instroom in de Brabantse bouw- en infrasector.
“Het succes trekt weer nieuwe bedrijven en leerlingen
aan. Mensen willen erbij horen.”

De meeste opleidingen kennen twee instroommomenten: in september en in

YouTube

februari. Bij de BouwSchool gaat dat anders. “Bij ons kun je het hele jaar door

De aantrekkingskracht van de school uit zich in steeds meer leerlingen. In

starten. Ook als die ene andere opleiding het na een week of zes toch niet

2016 stroomden nog 75 leerlingen in, dit jaar waren dat er 120. “Daarvan

blijkt te zijn. Daardoor hebben we het hele jaar door aanmeldingen. Bij ons

komt 52 procent van een vmbo Bouw, Wonen en Interieur, maar de overige

kan dat, omdat iedere leerling een opleiding op maat krijgt”, zegt Eric Colijn,

48 procent heeft heel diverse achtergronden. Grappig is de toename van

directeur van BouwSchool Breda.

jongeren die via YouTubevideo’s voor de bouw kiezen”, zegt Colijn. “Eenmaal
ingeschreven starten we altijd met een warme overdracht door een gesprek te

Mooie locatie

voeren met de mentor van de vorige school. Zo krijgen wij de juiste informatie

BouwSchool Breda is het regionaal opleidingsbedrijf voor praktijkscholing

over een leerling, en bouwen we tegelijk een band op met de scholen die voor

waar jongeren zich laten opleiden tot timmerman, metselaar, tegelzetter

de aanvoer van onze leerlingen zorgen.”

of leidinggevende in de bouw. Daarnaast worden er bij- en nascholingscursussen voor bouwprofessionals gegeven. BouwSchool is sinds kort ook

Na een intakegesprek volgen vier kennismakingsdagen en een test op de

partner van hbo-opleidingen bij Avans in Breda. Samen met 28 bouwbe-

computer. Vervolgens komt de leerling in een bepaald opleidingsplan terecht.

drijven en architectenbureaus gaven ze vorm aan de minor Bouwtechnische

“Begeleiding is bij werken-leren heel belangrijk. We bezoeken dus ook

bedrijfskunde. In 2013 werd het huidige Bouw en Techniek Centrum in Breda

maandelijks de leerling en zijn leermeester bij het leerbedrijf”, zegt Colijn. “Het

opgericht. Behalve de BouwSchool zitten ook Inframensen, de Schildersva-

bedrijfsleven omarmt dit en weet ons te vinden. Vooral in hoogconjunctuur

kopleiding en Curio (onderdeel van ROC West) onder dit dak. “Jongeren kiezen

zien we veel doorstroom naar de bouwbedrijven. De meeste leerlingen gaan

graag voor deze mooie locatie. Bij ons leer je door te doen. Sowieso door vier

er na de opleiding in dienst.”

dagen in de praktijk bij een bouwbedrijf te werken, maar ook op de vijfde dag
op school wordt de theorie meteen toegepast in de praktijk”, aldus Colijn.

Een incompanytraining op
maat voor
jouw bedrijf!

EEN INCOMPANYTRAINING ORGANISEREN?
Vraag dan een offerte aan bij Bouwend Nederland Academy!
Wat kun je verwachten?
•
•
•
•
•

Een op maat gemaakte training op basis van jouw behoeften
en wensen
Voor elke incompanytraining heb je contact met de trainer om
het programma samen af te stemmen. Je krijgt zo de mogelijkheid om eigen casussen in te brengen en dus direct theorie
te vertalen naar de praktijk
Bouwend Nederland Academy verzorgt de volledige
organisatie van de incompanytraining bij jou op locatie,
inclusief lesmateriaal
Bovendien kunnen collega’s vrijuit hun ervaringen met elkaar
delen in een vertrouwde omgeving
En dit voor een scherp tarief
Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/academy of bel naar 079 3 252 166.
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VAN STOOMWALS NAAR STROOMWALS
ELEKTRONISCHE AANGEDREVEN WALS
IS EEN STAP IN DE TOEKOMST
Elektromotoren zonder CO2-uitstoot zijn de

oude wals,” vertelt De Wit. “Maar ik vind dat je het

toekomst, ook in de bouw en infra. Maar toen de

meteen goed moet doen. Dus we ontwierpen een

Versluys Groep uit Bodegraven zich samen met

wals die volledig elektronisch en digitaal te

Wierda Hybrid Technologies waagde aan de

bedienen moest zijn.”

fabricatie van een elektronische stoomwals (een
‘stroomwals’ dus) gingen zij een stap verder.

Versluys en Wierda stripten een stoomwals totdat

“Dit is de Tesla onder de walsen.”

alleen het casco en de rollers over waren en
installeerden niet alleen een elektrische aandrij-

Dat de stroomwals deels voortkwam uit

ving, maar een volledig digitaal bedieningspaneel

hobbyisme, geeft Teus de Wit, directeur van de

met joysticks. Ook werden er een veiligheidslicht,

Versluys Groep, direct toe. Toch past een

AED en opladers voor elektrisch gereedschap

elektrische wals goed bij de duurzame ambities

ingebouwd. De grootste uitdagingen vormden de

van het infrabedrijf en de sector. “Wij hebben al

gewichtsverdeling – accu’s zijn zwaar – en het

zes jaar geleden een plan gemaakt voor verre-

uitrollen. “Een wals mag niet te abrupt stilstaan.

gaande verduurzaming,” vertelt De Wit. “Zo is ons

Dat bleek moeilijk te borgen met een elektromotor.

kantoor honderd procent energieneutraal en

Uiteindelijk hebben we dat opgelost met de

hebben we biobased asfalt zonder bitumen in de

ventielblokken en digitale aansturing.”

markt gezet. Daarna richtten we ons op het
materieel. De meest praktische start leek een

Stap in de toekomst

statische drierolwals. Hoe moeilijk kon het zijn?”

Het resultaat is dus de stroomwals, een
futuristische wals met 140KWh vermogen die

Grote ambities

zonder problemen twaalf uur rijdt. Economisch

De Wit benaderde Wierda Hybrid Technologies,

was het niet de meest voordelige keus, benadrukt

expert in elektronische aandrijving, voor de

De Wit, maar dat was ook het idee niet. “We

coproductie van de stroomwals. Al snel bleek dat

besparen natuurlijk CO2-uitstoot, maar de echte

de gestelde ambities allerminst een gemakkelijke

winst zit hem in de innovatie. We zetten een stap

klus opleverden. “We hadden gewoon een

in de toekomst.”

elektromotor en batterij kunnen inbouwen in een

Bekijk hier de stroomwals in actie.

Foto | René van den Burg
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Bouwinnovatieshop
Meer innovaties uit de bouw en infra?
Bekijk ze in de bouwinnovatieshop van Bouwend Nederland:
www.debouwmaakthetslim.nl

Bouwend Nederland
Advies: één loket
voor al jouw vragen

VRAGEN OVER BOUWRECHT, AANBESTEDINGEN OF CAO?
Je kunt bij ons terecht voor:
•
•
•
•
•

Cao-zaken
Sociale zekerheid
Ketenaansprakelijkheid
Arbeidsrecht
Geschillen met opdrachtgever,
leverancier of onderaannemer
• Algemene voorwaarden

Je kan jouw vraag ook
per e-mail stellen, dan
krijg je uiterlijk op de
volgende werkdag een
reactie.

•
•
•
•

Oplevering
Verborgen gebreken
Meer- en minderwerk
Advies en klachten over
aanbestedingen
• Procedures Raad van
Arbitrages

Tweedelijns dossierbehandeling à € 110,per uur na schriftelijk
akkoord.

Jouw collega’s
beoordelen
onze juridische
ondersteuning met
een 8!

Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/advies, bel naar 079 3 252 250 of mail naar
advies@bouwendnederland.nl.

Tekst | Marije Rispens
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10 management
vragen aan…
Richard
Roffel

Het was een uitzonderlijke situatie toen Richard
Roffel in oktober 2016 de nieuwe eigenaar
werd van Bouwbedrijf Venema in Haren, een
onderneming met een historie van meer dan
honderd jaar. De beoogde opvolger van het
familiebedrijf was plotseling weggevallen.
Ook de gevolgen van de economische crisis
waren nog voelbaar en dan was er nog het
gegeven dat Roffel, weliswaar goed opgeleid en
ambitieus, maar met 26 jaar ook erg jong was. Aan
de overname ging een kennismakingstraject vooraf,

Het onderscheidend vermogen van mijn bedrijf
We werken lokaal met veel vaste klanten, die ons kennen door
onze hoge kwaliteit in service en diensten. Ook werken wij veel
samen met de plaatselijke schilders- en installatiebedrijven.

De belangrijkste eigenschappen voor
succes als directeur in de bouw

1
2
3

waarin het meteen klikte met de eigenaren. Nu is Roffel
inmiddels vier jaar samen met Jan Venema eigenaar.

Mijn grootste angst als directeur
In de toekomst een gebrek aan goede vakmensen, gezien
er weinig instroom is van nieuwe en jonge mensen. Dit is al
voelbaar doordat stageplekken moeilijk worden ingevuld. Het is
kennelijk niet sexy meer om met de handen te werken.

Enthousiast, eerlijk en fanatiek. Je moet de mensen op de juiste
plek weten in te zetten en durven bij te sturen. Iemand die niet
goed in “fijn-werk” is, moet je daar ook niet voor inzetten. Daar
doe je diegene geen plezier mee.

De belangrijkste ontwikkeling
voor de toekomst van de bouw
Het zorgen voor goed opgeleide vakmensen die
voor continuïteit zorgen naar de toekomst.

4

Het meest trots op tot nu toe
Ik ben trots op de overname en waar we nu als bedrijf staan.

5
6

Medewerkers motiveren is een kwestie van…
Zorgen voor een goede sfeer en het faciliteren van vakgerichte
opleidingen zoals Veilig Werken.

Mooiste project ooit bij betrokken
Heb ik niet specifiek, maar ik beleef veel plezier aan
werkzaamheden waar mensen echt mee geholpen zijn.
Een toiletbeugel of een drempelhulpje voor oudere mensen
geven mij veel voldoening.

7
8

Het lastige aan management in de bouw
Het organiseren in drukke tijden, vooral als werkzaamheden
uitlopen. Mensen hebben geen geduld en willen direct worden
geholpen.

Mijn managementstijl kwalificeer ik als…
Behulpzaam, open en eerlijk, we moeten het samen doen. Ik

9

hoef iemand die lang in het vak zit niet te vertellen hoe hij zijn
werk moet doen.

10

Het woord dat ik niet meer kan horen
Dat zijn er eigenlijk twee: corona en manager. Het laatste vind
ik vreselijk, hiervan zijn er tegenwoordig zoveel dat het zijn
betekenis heeft verloren.
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‘We moeten
de bouw weer
aantrekkelijk
maken voor
jongeren’
Robbert van Helvoirt – Directeur BMV

Zo’n tien jaar geleden stapte Robbert van

Robbert niet. “We hebben bijvoorbeeld ASML als

Helvoirt binnen bij BMV in Veldhoven, toen hij

klant, maar daar lopen we niet mee te koop. Laat

nog bouwtechnische bedrijfskunde studeerde.

ons maar bescheiden blijven en gewoon ons werk

“Ik ben begonnen met mbo bouwkunde en heb

Komend jaar wordt hij op zijn 31e directeur van

goed doen. We hebben liever dat onze opdrachtge-

daarna hbo bouwtechnische bedrijfskunde

de circa 70 mensen die bij het allround bouwbe-

vers positief over BMV praten, dan dat we dat zelf

gedaan. Tijdens die opleiding ben ik bij BMV

drijf werken. “Tijdens mijn studie had ik al de

doen.” Want het meest trots is Robbert op de

begonnen en heb ik de kneepjes van het vak

ambitie om een bedrijf te runnen waar iedereen

terugkerende klanten die BMV heeft. “Het gaat

geleerd: uitvoering, werkvoorbereiding, projectlei-

gemotiveerd is, met plezier werkt en trots is op

namelijk om de lange termijn. De klanten moeten

ding. Ik wilde het hele traject doorlopen, van

wat er wordt gerealiseerd”, vertelt Robbert.

tevreden zijn. Zodat ze bij een volgend project

calculatie tot oplevering. Van kleine klussen naar

terugdenken aan de fijne samenwerking met

steeds grotere projecten”, vertelt Robbert.

En dat is gelukt, want medewerkers van BMV zijn

heeft gemaakt binnen BMV.

BMV”, vertelt hij.
Ruimte en vrijheid

zeker trots. “Dat is het mooie van de bouw, wij
maken dingen. Als je hier bijvoorbeeld in Veldhoven

Kansen pakken

“Dat is het mooie van BMV”, zegt Robbert. “Als je

rondrijdt, kunnen onze mensen veel mooie projecten

“Het is belangrijk dat je bij alle projecten, van klein

de kansen pakt, is er volop ruimte om je te

aanwijzen waaraan ze hebben meegebouwd.”

tot groot, het gewenste resultaat levert, zodat

ontwikkelen. Ik vind dat erg belangrijk en wil deze

opdrachtgevers ook voor nieuwe projecten aan je

mogelijkheid ook bieden aan alle medewerkers

Bescheiden blijven

denken”, aldus Robbert. Het is zijn visie voor het

van BMV. Dat mensen zich prettig voelen en

Maar hoog van de toren blazen, dat hoeft van

bedrijf, maar ook de manier hoe hij zelf carrière

kunnen doen waar ze goed in zijn, staat voorop.”
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“Tijdens mijn studie had ik al de ambitie
om een bedrijf te runnen waar iedereen
gemotiveerd is, met plezier werkt en
trots is op wat er wordt gerealiseerd.”

In overleg wordt er daarom wel eens gewisseld in

vanuit zo’n positief uitgangspunt te kunnen

Stip aan de horizon

de takenpakketten van de medewerkers. “De één

werken.” En Robbert komt natuurlijk niet zomaar

Voor jonge ambitieuze vakgenoten heeft Robbert

is beter in werkvoorbereiding, de ander in

even binnen wandelen bij BMV. “Ik werk er

nog wel een paar tips. “Zorg dat je ambities hebt.

gesprekken voeren. Door de capaciteiten te

inderdaad al meer dan tien jaar, dus ze kennen me

Bedenk wat je wil en ga er dan gewoon voor. Laat

benutten van iedere medewerker, zorg je dat

inmiddels wel”, zegt hij lachend.

je vooral niet afleiden door mensen om je heen die

iedereen goed in zijn vel zit en daardoor beter

zeggen: ‘dat is moeilijk’ of ‘het kan niet’”, zegt

presteert. Dat merkt uiteraard ook de opdracht-

Jongeren enthousiasmeren

Robbert. “Natuurlijk kom je hobbels en uitdagingen

gever, want die ziet dat het project soepel loopt.”

Wat Robbert betreft zouden er nog veel meer

tegen, dat was bij mij ook zo. Maar als je echt iets

jonge, enthousiaste mensen in de bouw welkom

wilt, kun je het!”

Nooit alleen

zijn. “We moeten de bouw weer aantrekkelijk

Op zo’n jonge leeftijd al de scepter zwaaien over

maken voor jongeren, ervoor zorgen dat je trots op

“Tegen junioren die bij BMV komen werken zeg ik

een bouwbedrijf, dat doen er niet veel, realiseert

een feest kan vertellen: ik ben timmerman of ik

ook altijd: natuurlijk kun je veel leren van ervaren

ook Robbert zich. “Ik ben blij dat ik word

ben werkvoorbereider, ik werk bij een bouwbedrijf”,

collega’s. Maar kijk ook naar andere jonge mensen,

ondersteund door het managementteam – door

vindt Robbert. “De concurrentie van andere

in andere sectoren. Veel startups worden geleid

de aanwezige ervaring is het prettig om te

sectoren is op dit moment heel groot. Maar er gaat

door jonge mensen. Leer van de ervaringsdeskun-

sparren”, vertelt hij. “De medewerkers van BMV

niets boven iets tastbaars maken.”

digen, maar blijf bij jezelf en zorg dat je klaar bent

hebben aangegeven dat ze er vertrouwen in
hebben dat ik deze rol krijg. Het is heel fijn om

voor de toekomst.”

Coronatesten voor leden
Bouwend Nederland
Voldoende coronatesten zijn een essentiële randvoorwaarde voor het veilig kunnen blijven
doorwerken op de bouwplaats of op kantoor. Bouwend Nederland en Techniek Nederland
bieden coronatesten aan via de partner U-Diagnostics/Het Huisartsenlab.

Voor meer informatie en registratie:
www.bouwendnederland.nl/coronatest
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Regeling Onwerkbaar
weer (WW), hoe zit dat
ook alweer?
Als de werknemer niet kan werken vanwege

kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het

Wanneer is sprake van vorst?

onwerkbaar weer, is de werkgever verplicht om

loon voor 100 procent door.

Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als

het vast overeengekomen loon (incl. de

gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze

stortingen in het Individueel Budget en

Als het onwerkbare weer langer duurt dan het

gelegen is in de periode van 1 november tot en

pensioenpremie) door te betalen. De wettelijke

aantal wachtdagen dat geldt, kan de werkgever

met 31 maart en één of meer van de volgende

regeling Onwerkbaar weer bepaalt sinds 1

voor zijn werknemers een WW-uitkering

vorstnormen is gehaald:

januari 2020 wanneer in dat geval een beroep

aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer

• De gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur

gedaan kan worden op een WW-uitkering

een aanvulling op de WW-uitkering tot 100

wegens onwerkbaar weer. In dit artikel lichten

procent van het loon. De premieafdrachten aan de

we de regeling toe.

bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze
worden voldaan.

Wachtdagen

en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
• De gemeten temperatuur is om 07.00 uur en
om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
• De gemeten temperatuur is om 09.00 uur
-1,5° Celsius of lager;

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het

Verplichte melding bij het UWV

weersomstandigheden. Het volgende is van

De werkgever moet vóór 10:00 uur een melding

volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius

toepassing:

hebben gemaakt bij het UWV, dat zijn werkne-

of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van

• Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen

mer(s) niet kan/kunnen werken vanwege

vorst.

• De gevoelstemperatuur is om 09.30 uur

per winterseizoen die voor rekening komen van

onwerkbaar weer. De melding kan gedaan worden

de werkgever. Het winterseizoen loopt vanaf 1

via het meldingsportaal op www.uwv.nl en geldt

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt

november tot en met 31 maart van het

voor de hele dag.

vastgesteld door de meting van het KNMI-weer-

daaropvolgende jaar.

station in het postcodegebied van de bouwplaats.
Er moet vanaf de allereerste onwerkbare dag een

Kijk hiervoor op www.bouwendnederland.nl/

digheden zijn er 2 wachtdagen van toepassing

melding zijn gedaan, voor elke daaropvolgende

weerstations.

per kalenderjaar.

dag moet er opnieuw een melding worden gedaan

• Bij andere buitengewone natuurlijke omstan-

• Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood

zolang er sprake is van onwerkbaar weer. Op een

heeft afgegeven is er geen sprake van

bij UWV gemelde dag mag de werkgever de

wachtdagen.

werknemer geen (vervangende) werkzaamheden

• Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per
kalenderjaar. Wanneer er op deze dagen niet

laten uitvoeren. De werknemers mogen ook niet
(nog) op de werkplek aanwezig zijn.

Contactpersoon
Bouwend Nederland Advies
079 – 3 252 250
advies@bouwendnederland.nl

GPS-Buddy XL/XL-K

24/7 Inzicht, overzicht en controle
op uw wagenpark en werkmaterieel

Driver app

Planner app

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com

Tekst | Anne Fokke de Vries
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ROEP OM MONTEURS
EN MACHINISTEN
MOBIELE WERKTUIGEN
BLIJFT GROOT!

Duurzame toekomst
Verschillende doelen die TiM bij oprichting
formuleerde, krijgen nu stevig vorm. Keer op keer
ontstaan initiatieven die zowel de onderwijspartners als het bedrijfsleven vooruitstuwen. Zo is een
kwaliteitsverbetering van het onderwijs duidelijk
zichtbaar: docenten zijn bijgeschoold, 56
leskaternen zijn in samenwerking met bedrijven
samengesteld en een constante uitwisseling
maakt dat scholen en bedrijven gezamenlijk
werken aan een duurzame toekomst voor de
mobiele techniek.

Leden van Bouwend Nederland signaleren voor de

daarom dat Bouwend Nederland samen met

toekomst een grote behoefte aan monteurs en

CUMELA, FEDECOM, de BMWT en de vakoplei-

Vasthouden

machinisten mobiele werktuigen. Naast

dingen – waaronder het SOMA College – de

Maar wij zijn er nog niet! Ook in de komende jaren

campagnes als ‘De Bouw maakt het’ en ‘Je gaat

handen ineen hebben geslagen en het project ‘Tech

moeten bedrijven en het onderwijs zich blijven

het maken’ wordt ook ingezet op speciale

in Motion’, oftewel ‘TiM’ hebben ontwikkeld. Naast

inspannen om de populatie van vakbekwame

doelgroepen zoals de monteurs en machinisten

het bevorderen van instroom is TiM ook gericht op

monteurs en machinisten op peil te houden. Met

mobiele werktuigen. Bij zowel de bouw- en

een betere samenwerking tussen opleiders en

name de ondersteuning van zij-instromers met

civieltechnische werken als bij cultuurtechnische

bedrijven als het gaat om instroom én op de

aangepaste opleidingsroutes is een aandachts-

werkzaamheden worden deze mobiele werktuigen

verbetering van het onderwijs.

punt. Bouwend Nederland leden worden

ingezet en zijn deze vakmensen hard nodig. Het is

opgeroepen gebruik te maken van het netwerk
1700 studenten

TiM. Leden die hier belang bij hebben, het SOMA

TiM heeft in de laatste twee jaar steeds meer

College en de overige betrokken ROC’s kunnen via

vorm gekregen en levert meetbare resultaten op.

TiM of direct contact met elkaar opnemen. De

Meer dan 1700 studenten kozen in september

bouw, infra en cultuurtechnische branches zijn

TOEKOMST VOOR

2019 voor de mobiele techniek in de functie van

gebaat bij goed opgeleide monteurs en machi-

monteur of machinist! Was deze stijging in de

nisten mobiele werktuigen! Blijven investeren in

MACHINISTEN EN

afgelopen jaren gemiddeld al 3 procent, in 2019

deze branches en toekomstige monteurs en

groeide het aantal studenten met zelfs 6 procent.

machinisten blijft belangrijk.

NETWERK TIM: EEN
INVESTERING IN DE

MONTEURS MOBIELE
WERKTUIGEN.

Goed nieuws dus voor de mobiele techniek.
Meer informatie
www.techinmotion.nl

Verras jouw
medewerkers tijdens
de feestdagen!
2 stuks Pelican Rouge servies

kket
Per pa

9
€19lu,s9ief

inc
n
dkoste
ver|en

+ iets heerlijks zoets

Filterkofe

Capsules

Thee

+ iets heerlijks zoets

+ iets heerlijks zoets

+ iets heerlijks zoets

1.000 gram koffiebonen

750 gram filterkoffie

40 capsules in 4
verschillende smaken

Verse one

Meer informatie?
Neem contact op met je Selecta accountmanager!
of bekijk www.selectawerkplek.nl/kerstpakket

4 wo|en zea of yife
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VERNIEUWING IS DE ENIGE OPTIE VOOR 125-JARIGE BOUW
Het is een eerbiedwaardige leeftijd: 125 jaar.

daarin werkt, gaat ons dit allemaal niet lukken.

Opdrachtgevers zoals lokale overheden stellen

Een prachtige mijlpaal voor Bouwende Neder-

De toekomst van Nederland is dus afhankelijk van

daarnaast ook nog eens investeringen uit omdat

land, dé branchevereniging in de bouw. Het is

wat de bouw de komende jaren gaat presteren.

ook zij door de coronacrisis te maken hebben met

ook een goede reden om de hele bouwsector

Dat vraagt om een enorme krachtinspanning en

oplopende tekorten. Het kabinet heeft hier al een

weer eens in de spotlights te zetten. Wat zien

vooral ook om heel veel innovatie binnen de sector.

paar stappen gezet, zoals het naar voren halen

we dan? Hoe staat de sector ervoor? En waar

Of het nu gaat om de toepassing van nieuwe

van onderhoudswerkzaamheden, investeringen

beweegt de bouw de komende jaren naartoe?

materialen, nieuwe bouwconcepten, nieuwe

in het openbaar vervoer en het wegnemen van

vormen van aanbesteden en contracteren: de

drempels voor de woningbouw via de woningbou-

Traditioneel is de bouw een belangrijke funda-

sector zelf zal net zo goed op de schop moeten als

wimpuls. Dat helpt maar is nog niet genoeg.

ment onder de economie én aanjager ervan. Met

de samenleving. En nog snel ook.

dank aan de ruim 200.000 bouwondernemers

Laten we daarom als samenleving een deal sluiten

die Nederland rijk is. Ondernemers die Nederland

Kunnen we dit vragen van een branche met

met de bouw: de bouw krijgt weer de nodige zuur-

mede vorm geven. Daar ligt ook de grootste

de eerbiedwaardige leeftijd van 125 jaar? Een

stof, met extra investeringen en werkbare normen,

uitdaging voor de sector. Ons land moet namelijk

branche die toch ook bekend staat als traditioneel

en in ruil daarvoor vragen wij aan de bouw om

volledig op de schop in de komende decennia. Om

en behoudend, en waar vaak met kleine marges

alles uit de kast te trekken om Nederland zo snel

de omslag te maken van fossiele naar duurzame

gewerkt wordt. Ik denk van wel, en ik denk ook dat

mogelijk de omslag te laten maken naar een

energiebronnen en alle infrastructuur te creëren

de sector dit zelf ook als een belangrijke opdracht

duurzame, leefbare en productieve maatschappij.

die daarbij komt kijken. Om al onze huizen en

ziet. Maar de bouw kan het niet alleen, zeker niet

Challenge accepted?

bedrijfsgebouwen energieneutraal te maken. Om

in een tijd waarin veel bouwbedrijven als gevolg

in te spelen op de gevolgen die digitalisering zal

van de stikstofcrisis hun orderportefeuilles zien

Ingrid Thijssen

hebben voor onze manier van werken en wonen.

teruglopen en projecten on hold staan. In bedrijven

Voorzitter VNO-NCW

waar het water tot aan de lippen staat, is weinig
Eén ding is zeker: zonder de bouw en iedereen die

ruimte voor vernieuwing. Ook dat is een gegeven.
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BOUWTOTAAL

IN DRIE MAANDEN
EEN WOONTORENTJE
In hartje Utrecht verrijst in drie maanden tijd een bijzonder houtskeletbouwgebouw. In december van dit jaar staat in
de Monicahof een nieuw woontorentje van 12 meter hoog met zes tiny apartments en twee werkruimten. Omdat er
op de bouwlocatie eerst bestaande bebouwing is gesloopt, komt er zelfs ruimte bij in het aangrenzende park.
elk met een woon- of werkoppervlak van circa 50

verdieping gereed. In totaal vier weken voor vier

m2 en voorzien van alle moderne comfort.

bouwlagen. De installaties vragen drie weken en
de afbouw tot slot nog vijf weken.

Circulair
Zowel de constructie van de appartementen, het

De begane grondvloer is ter plaatse gestort en

binnenwerk en de afwerking aan de buitenkant

heeft een dikte van 250 mm. De wanden zijn

zijn geheel van hout. “Er staat straks een gebouw

opgebouwd uit Kerto stijlen. Kerto is gelamineerd

dat 100 procent herbruikbaar is”, zegt architect

fineerhout van Metsä Wood. De wanden zijn

Ramin Visch. “Verder streven we ernaar om dit

geïsoleerd met glaswol en aan de binnenzijde

gebouw zo klimaatneutraal mogelijk te maken.

bekleed met Knaufplaat en een topplaat van

Verwarming gaat straks via een warmtepomp en

Kerto. Aan de buitenzijde is gekozen voor

de elektriciteitsbehoefte zal grotendeels via eigen

OSB3-beplating, regelwerk van gewolmaniseerd

Alle elementen, zoals vloeren en binnen- en

zonnepanelen worden ingevuld. De uitdaging was

vuren en een gevelbekleding van verticale

buitenwanden worden in een productiehal

de beschikbare ruimte.” Houtbouw is verder

Platowood populieren stroken.

opgebouwd door Willemsen Veenendaal.

CO2-positief en heeft nauwelijks CO2-emissie bij

Vervolgens worden deze - als flatpack - getrans-

productie. Sterker nog, hout slaat CO2 op tijdens de

De vloeren bestaan uit Kert-S beams (liggers). Aan

porteerd en op de bouwlocatie geassembleerd. De

groei en houdt het vast. Bijkomend voordeel is de

de bovenzijde is de vloer bekleed met Kerto-Q

bouwwerkzaamheden zullen geen gevolgen

hoge bouwsnelheid.

beplating met kruislings verlijmde lagen. Daarop

hebben voor de huidige groeninrichting van het

komt een 45 mm dikke Estrich vloer. Aan de

park. Sterker nog: er komt zelfs ruimte bij in het

Constructie

onderzijde zijn de vloerelementen akoestisch

park. Het ontwerp is van ‘Studio Ramin Visch’, die

In totaal vraagt het hele ontwerp- en bouwproject

geïsoleerd en voorzien van veerregels en

naar eigen zeggen een ‘zacht gebouw’ heeft

23 weken. Zes weken zijn nodig voor de voorberei-

Knaufplaat. De dakelementen bestaan eveneens

ontworpen dat helemaal opgaat in de parkachtige

ding en twee weken voor de bouwplaatsinrichting.

uit Kert-S beams, met daarop Kerto-Q beplating,

omgeving. Het nieuwe ontwerp telt zes zoge-

De realisatie van de fundering vergt drie weken.

dakisolatie en EPDM.

naamde tiny apartments en twee kantoorruimten,

Daarna gaat het snel; per week komt er een

Tekst | Frank de Groot
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ALLES UIT DE PRINTER!
Steeds vaker biedt de 3D betonprinter uitkomst

VOOR ONDERNEMERS
EN MANAGERS IN
DE BOUW

bij betonnen creaties van ontwerpers die hun

VERSTELBARE TRAP

verloopt de dikte van circa 1,20 meter aan de

De uitvoerende bouw is een prachtig vak, maar

traditioneel te bekisten, dus bood de 3D printer in

veel werkplekken op de bouwplaats zijn vaak

de industriële productielocatie van BAM Infra en

lastig te bereiken. Dat betekent ladders of

Weber Beamix uitkomst.

ontwerpvrijheid wel heel erg benutten. Zo zijn bij
het vernieuwde Station Driebergen-Zeist in de
buitenruimte verschillende elementen in de fabriek
met een betonprinter gemaakt. Naast diverse
bomenbakken, werd ook de keerwand van een
uitstroombak geprint. De keerwand heeft een
gebogen vorm en door de grondkerende functie
basis naar circa 0,50 meter bovenin. Bijna niet

weinig comfortabele trappen beklimmen op de
steiger of naar de gestapelde bouwplaatsunits.
Een behoorlijke belasting voor de gewrichten.
EasyStairs heeft daarom voor iedere uitdaging
een tijdelijke en verstelbare trap. Het geheim?
Bij een verstelbare trap scharnieren de treden
op de boom van de trap. Daardoor blijven de
treden vlak staan bij een hellingshoek van 30 tot
55 graden. Zo kun je de toegangstrap dus voor
verschillende hoogtes gebruiken.

FIETSOPLAADPUNTEN ONDER AFDAK

‘STATIEGELD’ VOOR
UW BAKSTENEN
U kent het wel: lege flessen leveren vaak nog een

Uiteraard stimuleert u uw personeel om met de fiets naar het werk te komen. Steeds vaker is dat

hoop statiegeld op. Hoe mooi zou het zijn als u

een elektrische fiets. Er is daardoor veel behoefte aan oplaadpunten en stallingen voor e-bikes.

ook nog statiegeld op bouwmaterialen zou krijgen,

Royal Schiphol Group, Microsoft Nederland, OrangeNXT en BAM Infra Nederland bieden met de

die u niet meer gebruikt. Denk aan materialen

Solarenergy-vlonder een handige en duurzame oplossing aan. De verplaatsbare vlonder is standaard

die vrijkomen bij een verbouwing of sloop. Een

voorzien van een afdak met zonnepanelen en een bufferbatterij. Met de opgewekte of opgeslagen

utopie? Zeker niet, want op weg naar een circulaire

stroom kunnen gebruikers hun e-bike opladen. De Solarenergy-vlonders hebben de afmeting van een

economie in 2050 introduceert Wienerberger

parkeervak voor een auto. Dat noemen wij een stille wenk…

‘Brick as a Service’. Het bedrijf neemt bakstenen
met bijbehorende rvs-clips, -klembeugels en
–spouwankers, van het remontabele C2C gevelsysteem ClickBrick, na gebruik retour en betaalt
voor de restwaarde. De retournamegarantie wordt
vooraf overeengekomen.

Je fysiek lekker voelen.
Dat telt mee.
Werken in de bouw is fysiek uitdagend. Daarom bieden wij extra
behandelingen fysiotherapie in uw collectieve zorgverzekering
via Bouwend Nederland. Want als het om gezondheid gaat, telt
alles mee.
Ga naar zk.nl/bouwendnederland en ontdek uw aanbod.
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Fries Heinis op bezoek bij …..
Groothuis Bouwgroep én Weever bouw
Jullie zullen het mij niet kwalijk nemen dat ik dit

morgen’ die Bouwend Nederland inmiddels heeft

MKB-Nederland weet Jelle ook de belangen van de

keer een combi maak van twee werkbezoeken.

gepresenteerd. In het vervolg hierop willen we juist

sector uitstekend te behartigen. Onlangs deed hij

Niet alleen omdat het voor mij bijzonder is om in

bedrijven bijeenbrengen om van elkaar te leren.

dat nog bij een rondetafelgesprek met minister-

deze tijd ‘buiten te spelen’. Maar ook omdat deze

Claudia: “We zijn trots om onderdeel te zijn van

president Rutte. Zijn vader Bert schoof ook aan

combinatie wat mij betreft prima onderstreept

Bouwend Nederland! De waarde van de vereniging

om zijn gedachten te delen over de ontwikkelingen

hoe actief onze achterban is in de regio die ik

wordt keer op keer bewezen.”

binnen de afdeling waarin hij zelf actief is als

onlangs bezocht. De regio, of beter gezegd: de
afdeling Zwolle/Genemuiden.

bestuurder.
In Kampen nam Jelle Weever mij mee in de
ontwikkelingen binnen zijn bedrijf – dat tevens

Het blijft altijd weer mooi om te zien hoe

De werkbezoeken waren min of meer een vervolg

actief is in sloop, puinbreken en logistiek - en zijn

ondernemers en leden van Bouwend Nederland

op mijn aanwezigheid bij de afdelingsvergadering

plannen en ideeën voor de toekomst. Ook hier niet

in de bouw & infra met passie en plezier

eerder dit jaar. Toen in Zwartsluis, nu in

alleen aandacht voor de eigen organisatie. Via

invulling geven aan hun bedrijfsidealen én

Genemuiden en Kampen. Respectievelijk

zijn voorzitterschap van de Afdeling Zwolle van

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

bij Groothuis Bouwgroep en Weever bouw.
Verschillende bedrijven met dezelfde overtuiging
om het eigen bedrijf verder te ontwikkelen en aan
te passen aan de wensen van deze tijd. En naast
dit alles ook nog een actieve bijdrage te leveren
aan de sector en Bouwend Nederland. In woord
en daad.
Bij het bezoek – samen met collega en
Regiomanager Oost Wilbert Schellens – aan
Claudi Schuurman-Groothuis en collega’s
Jeroen Landman, Jeroen Groothuis (tevens
afdelingsbestuurder) en Marc Klaver, lag de nadruk
op innovatie. Wilbert en ik werden deelgenoot
gemaakt van de ambities van Groothuis
Bouwgroep op dit vlak en de wens om te delen
met en te leren van andere bedrijven. Prima
aansluitend op de toekomstvisie ‘Nu bouwen aan
In Kampen nam Jelle Weever mij mee in de ontwikkelingen binnen zijn bedrijf.

Terugloop van 24.000 arbeidsjaren in de sector, daarna herstel
De bouwproductie zal in 2021 naar verwachting verder krimpen als gevolg van de crisis. Volgens het EIB wordt de utiliteitsbouw met
een productiedaling van 8% het zwaarst getroffen; de woningbouw en gww krimpen met 5,5%. Voor de werkgelegenheid betekent
dit na een daling van 6000 arbeidsjaren in 2020 een verdere terugloop met 18.000 arbeidsjaren in 2021. Als het lukt om het
coronavirus in 2021 terug te dringen en de contactbeperkende maatregelen afnemen, kan de bouwproductie in 2022-2024 met 5%
per jaar groeien. De werkgelegenheid kan dan met 2½ procent per jaar toenemen. De benodigde instroom loopt dan op tot 30.000
arbeidskrachten in 2024. De totale benodigde instroom in de periode 2022-2024 is bijna 75.000 arbeidskrachten.
Meer weten? Bekijk meer feiten en cijfers op www.bouwendnederland.nl/bouwactueel

Vragen over graafschade?
De WIBON helpdesk staat
voor je klaar!

1e lijns ondersteuning
•
Jouw vraagbaak voor al je vragen over WIBON en CROW richtlijn
•
Uitleg over interpretatie van WIBON verplichtingen
•
Uitleg over gedrag en verantwoordelijkheid van ketenpartners
2e lijns ondersteuning
•
Advies en verweer bij principiële kabel- en leidingschade
3e lijns ondersteuning
•
Selecteren van kansrijke rechtszaken om te komen tot voor leden gunstige
jurisprudentie
Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/graafschade of bel naar 020 - 30 18 62 7

De Bouwend Nederland WIBON Helpdesk wordt uitgevoerd door Aon.
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NIEUWE LEDEN

IEDEREEN KAN INNOVEREN

BOUWEND NEDERLAND HEET ONDERSTAANDE LEDEN VAN HARTE WELKOM
BIJ DE VERENIGING.

Organisatie

Vestigingsplaats

Sectie

BLM Wegenbouw B.V.

WESSEM

infra midden

Oosterhof Holman Infra B.V.

GRIJPSKERK

infra midden

Roos Groep B.V.

BLADEL

infra klein

A. Hak Construction B.V.

GELDERMALSEN

bouw/infra groot

BAM Infra Regionaal Helmond

HELMOND

bouw/infra groot

Bouwbedrijf Louwers Oostelbeers

OOST WEST EN

bouw klein

B.V.
Van Wijnen Sittard B.V.

MIDDELBEERS
SITTARD

bouw/infra groot

Orly en Endevoets B.V.

S-HERTOGENBOSCH bouw midden

Tjaden Projecten B.V.

HEERJANSDAM

Hartman Bouwbedrijf B.V.

HEUSDEN GEM ASTEN bouw midden

Verheij Infra

SLIEDRECHT

infra klein

Bouwbedrijf Jolman

DIEVERBRUG

bouw klein

Dekker Kozijnprojecten B.V.

NOORDELOOS

bouw midden

KlusHeeren B.V.

HUIZEN

bouw klein

House of Lo

SCHERPENISSE

bouw klein

infra klein

Sinds 2015 ben ik in de bouwnijverheid actief en heb ik met
onze medewerkers al mooie stappen mogen maken op het

Henry van der Zeeuw Management BOESINGHELIEDE

bouw klein

Groterwonen.nl B.V.

BOESINGHELIEDE

bouw klein

Van der Zeeuw Projectontwikkeling BOESINGHELIEDE

bouw klein

B.V.
Bouwberg B.V.

OPMEER

bouw klein

omdat we kansen en mogelijkheden zagen en gewoon dingen

Zeker Bouw NL

AMSTERDAM

bouw klein

zijn gaan doen.

FixEnjoy Bouw B.V.

CAPELLE AAN DEN

bouw klein

Liva Bouw

IJSSEL
AMSTERDAM

bouw klein

Van der Zeeuw Vastgoed B.V.

BOESINGHELIEDE

bouw klein

Van Wijnen Breda

BREDA

bouw/infra groot

Glashandel Emmery Amsterdam

AMSTERDAM

bouw klein

Vromans Bouw B.V.

GOIRLE

bouw klein

Glascentrale Swinkels B.V., Venray

Venray

bouw klein

Syntax InfraMediairs B.V.

HARDERWIJK

infra klein

Wiha B.V.

DINXPERLO

bouw klein

Sprangers Metselwerk en Meer

WASPIK

bouw klein

gebied van BIM, iPads op de bouwplaats en appontwikkelingen,
maar ook van ketensamenwerking en het opzetten van een
basiswoning. Niet omdat wij zo goed of uniek waren, maar

Niet stil blijven staan bij wat je al (goed) kan, maar met elkaar kijken
hoe het nog beter kan. Voor ons als ontwikkelende bouwer, maar
vooral ook voor onze opdrachtgevers en eindgebruikers. En daarbij
hebben we niet 10 jaar in een laboratorium gewerkt voordat we
met het eurekamoment naar buiten zijn gekomen. Maar regelmatig
kleine stapjes en die soms wat groter maken om je ambities in te
vullen. Nieuwsgierig zijn naar wat er nog meer kan en kijken naar
en combineren van nieuwe technieken en methoden die al mogelijk
zijn, samen met je ketenpartners.

Ter Steege Bouw Vastgoed West B.V. RIJSSEN

bouw middelgroot

Aannemersbedrijf Pelgrim

ROTTERDAM

bouw klein

Eigenlijk is innoveren gewoon werken. Je kunt er elke dag mee

RBW B.V.

ROGGEL

bouw klein

bezig zijn rondom je dagelijkse werkzaamheden. En volgens mij

BBG Vastgoed B.V.

OLDEBROEK

bouw klein

kan iedereen innoveren, zolang je maar om je heen blijft kijken en

Edile B.V.

HUIZEN

bouw klein

blijft verwonderen. Zo heb ik me enorm verwonderd over alle mooie

Bouwbedrijf Reitsma

HURDEGARYP

bouw klein

innovaties die we hebben laten zien in de Bouw Idee Cafés. Zoveel

Adriaans Bouw B.V.

HELMOND

bouw klein

kansen voor kleine en grote bouwers om mee aan de slag te gaan.

van Grinsven Grondboringen en

WILBERTOORD

infra klein

Bronbemaling
Raybo

En een groot aantal van deze innovaties zijn ook te vinden in de

DEN HOORN ZH

bouw klein

V&D bouwgroep B.V.

AMSTERDAM

bouw klein

Roeters Totaalbouw B.V.

SITTARD

bouw klein

Bouwinnovatieshop van Bouwend Nederland op www.debouwmaakthetslim.nl. Wanneer pak jij die handschoen op? Ik help je
graag op weg.
Jan Kets
Algemeen Bestuur Bouwend Nederland

Renault denkt met je mee

Renault
KANGOO

Nu vanaf € 14.099,-1
Excl. ledenkorting 30%2
Accessoirecheque: € 500,-3

Nieuwe Renault
TRAFIC

Nu vanaf € 22.470,-1
Excl. ledenkorting 30%2
Accessoirecheque: € 750,-3

Nieuwe Renault
MASTER

Nu vanaf € 23.390,-1
Excl. ledenkorting 30%2
Accessoirecheque: € 750,-3

Profiteer tijdelijk van een gratis accessoirecheque
tot € 750,-3 op de hele range Renault Bedrijfswagens
zowel op diesel als op elektrische motorisaties.
Ook kun je gebruik maken van aantrekkelijke financial
lease van 1,9%4.

1. De genoemde vanafprijzen zijn adviesprijzen excl. btw en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. 2. Ledenkorting is alleen
geldig voor leden van Bouwend Nederland. De getoonde ledenkorting is niet geldig op de TRAFIC Business. 3. Bij aanschaf van nieuwe Renault Bedrijfswagen voor een orderperiode van 1 oktober
2020 t/m 31 december 2020 met een uiterste registratiedatum van 30 april 2021. De waarde van de accessoirecheque is exclusief BTW en inclusief montagekosten. Niet in te ruilen voor een
extra korting. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering, verkrijgbaar tegen meerprijs. Op elke nieuwe Renault Bedrijfswagen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar zonder
kilometerbeperking en 12 jaar plaatwerkgarantie (op Renault MASTER 6 jaar). 4. Financial Lease 1,9% Bouwend Nederland geldt op nieuwe zakelijke Renault orders voor Bouwend Nederland leden.
Algemene voorwaarden van toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Looptijden beschikbaar van 12 tot 48 maanden, geen max. te financieren bedrag en een slottermijn mogelijk.
Renault Business Finance behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van Financial Lease 1,9% Bouwend Nederland zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten.
Acceptatie voorbehouden. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Business Finance, handelsnaam van RCI Financial Services B.V., Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk
(KvK-nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). De actie is geldig van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 met een uiterste registratiedatum van 30 april 2021. Vraag de
Renault-dealer voor de actievoorwaarden. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/actievoorwaarden.

renault.nl
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JUBILEA
Bouwend Nederland feliciteert
de volgende leden met
de viering van hun jubileum:

50

90

Bouwbedrijf Van Ooijen

Aannemingsbedrijf De Wit

(Woerden)

(Drunen)

Jaar

Jaar

40
Jaar

Bouwbedrijf Van Rooijen-Balk B.V.
(IJsselstein)

Voorlopige datum
Dag van de Bouw
2021 bekend
De Dag van de Bouw is de jaarlijkse open dag waarop bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken openstellen
om mensen kennis te laten maken de bouw en infra. Hoewel
momenteel nog onduidelijk is of en in hoeverre de coronamaatregelen de organisatie van de Dag van de Bouw in 2021 zullen
beïnvloeden, is 19 juni 2021 gekozen als voorlopige datum voor
dit jaarlijkse evenement.
Een definitief besluit over de vorm en datum wordt medio januari
2021 genomen. De Dag van de Bouw werd in 2019 voor het laatst
georganiseerd. De vijftiende editie zou hebben plaatsgevonden op
20 juni 2020. Coronamaatregelen leidden er helaas toe dat het
evenement vroegtijdig werd afgelast.
Bouwend Nederland organiseert de Dag van de Bouw, sinds 2017
doen we dat in samenwerking met VNconstructeurs, Aannemers
federatie Nederland, Techniek Nederland en de Dag van de Architectuur. De dag wordt samen met de leden opgezet en uitgevoerd.
Wil je meer informatie? www.dagvandebouw.nl

IN MEMORIAM
Bouwend Nederland condoleert familie en vrienden van:

Dinant Ligtenberg (73 jaar)
Aannemersbedrijf G. Ligtenberg
26 april 1947 – 12 september 2020

Martin Tibben (59 jaar)
Aannemingsbedrijf Tibben
1 juli 1961 – 11 oktober 2020

Jolanda Hol- de Bruin (53 jaar)
Hobru
6 oktober 1967 - 22 oktober 2020

Christ Verbeek (86 jaar)
Bouwbedrijf De Delta
13 maart 1934 - 14 november 2020

Klaar

De beste
telefonie
voor de
laagste prijs

Exclusief voor Bouwend Nederland leden

SCAN DE QR CODE &
CLAIM JE VOORDEEL

Sluit nu jouw nieuwe KPN of T-Mobile abonnementen
voor de zaak af en ontvang tot wel 30% korting.
Ga naar helpdesktelefonie.nl/mobiel of bel 0348 49 50 41.
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BNL IN
DE MEDIA
OKT/NOV
2020

9 oktober

12 oktober

26 oktober

15 oktober

15 oktober

12 november

8 november

21 november
2 november
20 november

17 november

24 november

25 november

E-learning van
BNL Academy
Een goede
fundering voor je
bedrijfsvoering

Bekijk hier ons
trainingsaanbod:

Bouwend Nederland Academy
Volg onze trainingen waar en wanneer het je uitkomt
Door de coronamaatregelen zijn alle trainingen van de Bouwend Nederland Academy tot 1
januari afgelast. Om onze leden toch te kunnen ondersteunen werken we momenteel aan
een online learningplatform. Houd onze website goed in de gaten voor het laatste nieuws!

Meer informatie?
Wil je meer weten over onze trainingen? Neem dan contact
op via academy@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 166.
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BNL verschijnt vier tot zes keer per jaar in een
oplage van 5.000 exemplaren.
De pdf van verschenen edities is te vinden
op www.bouwendnederland.nl. Naast BNL
ontvangen de leden tweewekelijks de digitale
nieuwsbrief met actuele informatie uit de
vereniging, de markt en informatie die van belang
is voor hun bedrijfsvoering.

5

VOORDELEN

VAN UW LIDMAATSCHAP VAN
BOUWEND NEDERLAND
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Alex Nieuwenhuis - Bouwend Nederland
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2214-7438
AANSPRAKELIJKHEID

Bij het samenstellen van de inhoud van deze
publicatie streeft Bouwend Nederland naar
de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bouwend
Nederland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor
onjuistheden, onvolledigheden en eventuele
gevolgen van het handelen op grond van informatie die door deze publicatie beschikbaar is.
COPYRIGHT

De informatie in deze publicatie kan worden
gekopieerd voor persoonlijk gebruik, met
uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging,
distributie, commercialiteit of exploitatie onder
derden, tenzij voorafgaande toestemming van de
auteur en/of Bouwend Nederland.
ADRESWIJZIGINGEN

VRAGEN EN ADVIES / DIENSTVERLENING

1

Bouwend Nederland kent jouw sector als geen ander en is dus hét adres voor
al je praktische vragen. Heb je vragen of een aanbesteding? Of wil je wat weten
over personeelsbeleid? Of heb je een kwestie met een opdrachtgever? Bouwend
Nederland staat je bij met raad en daad.

INFORMATIE / BRANCHEONTWIKKELING

2

Bouwend Nederland geeft voorlichting en trainingen waar je wat aan hebt en
tilt zo je bedrijf en de sector naar een hoger plan. Via de website en via de
digitale ledennieuwsbrieven blijf je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen
in de markt.

BELANGENBEHARTIGING / LOBBY

3

Bouwend Nederland komt op voor je belangen. Daarom praten we met ministers,
gemeenten, scholen, waterschappen etc. Kortom, met jouw opdrachtgevers.
Zodat je kunt doen waar je goed in bent: bouwen!

FINANCIEEL VOORDEEL / VOORDELEN COLLECTIEF

4

Door slim gebruik van onze financiële ledenvoordelen, kun je jouw
lid-maatschapskosten terugverdienen. Of zelfs meer dan dat!

ELKAAR ONTMOETEN / NETWERKEN

5

Via Bouwend Nederland ontmoet je collega-bedrijven uit je buurt of je markt. Ook
kun je ketenpartners en opdrachtgevers ontmoeten op de vele bijeenkomsten.

Adreswijzigingen kunt u mailen naar:
ledenadministratie@bouwendnederland.nl

LID WORDEN?
Bouwend Nederland kan je ontzorgen bij jouw dagelijkse bedrijfsvoering. Meld je vandaag
nog aan via het aanmeldformulier op bouwendnederland.nl/wordlid.

Heb je nog vragen over de mogelijkheden van het lidmaatschap?
Bel dan naar het nummer 079 - 3252 158/59.

WWW.DOORBOUWERS.NL

BLIJF VEILIG
DOORBOUWEN
Wij bouwen door.
Maar we kunnen alleen door, als we dat veilig blijven doen.
Dus, volgens de regels.
Anders kunnen we geen huizen, scholen en wegen meer
bouwen en onderhouden.
En dat is wél nodig. Nu, maar ook straks.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid.
Met zorg voor elkaar en voor ons allemaal.
Zodat Nederland op ons kan rekenen.
Nu én in de toekomst.
Wij zijn #doorbouwers.
Wij zijn Bouwend Nederland.

← SCAN MIJ!
Meer weten over de doorbouwers
campagne en gratis materialen
downloaden? Scan de QR-code!

WIJ ZIJN
#DOORBOUWERS

