ACTIVITEITENPLAN 2015
VOOR DE VAKGROEP
ONDERNEMERS BESTRATEND NEDERLAND
VAN BOUWEND NEDERLAND

0.

Inleiding

Dit activiteitenplan is opgesteld ten behoeve van de Vakgroep Ondernemers Bestratend
Nederland van Bouwend Nederland, zoals voorgeschreven in het Vakgroepreglement van
Bouwend Nederland. In het activiteitenplan worden de activiteiten van de Vakgroep nader
omschreven.
Het activiteitenplan is gebaseerd op de Statuten en het Vakgroepreglement van Bouwend
Nederland. Het activiteitenplan kent de volgende indeling:
1. Inbedding Vakgroep binnen Bouwend Nederland
2. Doelstellingen Vakgroep
3. Structuur Vakgroep
4. Activiteiten Vakgroep
5. Begroting Vakgroep
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1.

Inbedding Vakgroep binnen Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de Vereniging voor bouw- en infrabedrijven. Zij richt zich op de
algemene en bouwbrede belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice ten
behoeve van haar leden.
Bedrijven die werkzaamheden verrichten in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw en / of
infrastructuur kunnen lid worden van Bouwend Nederland.
structuur
Binnen de structuur van Bouwend Nederland kunnen Vakgroepen opgericht worden. Ten
behoeve van hun leden richten deze Vakgroepen zich, binnen de kaders van Bouwend
Nederland, op branchespecifieke belangenbehartiging, activiteiten en serviceverlening in een
specifieke product/marktcombinatie.
Leden van een Vakgroep zijn verplicht lid van Bouwend Nederland of onderdeel van een lid
van Bouwend Nederland te zijn alvorens zij toe kunnen treden tot een Vakgroep.
De Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland binnen Bouwend Nederland richt zich op de
product/marktcombinaties van het aanleggen van elementenverhardingen in de breedste zin
van het woord met bijbehorende en aanvullende werkzaamheden.
beleid
Het beleid van Bouwend Nederland is neergelegd in haar Beleidsplan 2009 – 2013
“Verdieping Erop”. De uitwerking van diverse inhoudelijke thema’s vindt binnen Bouwend
Nederland plaats middels Kadernota’s. Een nieuw Beleidsplan is nog niet ontwikkeld omdat
momenteel het Actieplan Vernieuwend Verbinden de aandacht heeft.
De Vakgroep conformeert zich aan de beleidsdoelstellingen van Bouwend Nederland. Bij de
vaststelling van het Activiteitenplan worden de Kadernota’s van Bouwend Nederland nauw
betrokken.
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2.

Doelstellingen Vakgroep

De doelstellingen van de Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland zijn:
1. Het bevorderen van de verhoudingen tussen de Vakgroepleden onderling en tussen
de Vakgroepleden en hun opdrachtgevers en andere relevante relaties.
2. Het behartigen van de belangen van de Vakgroepleden op het gebied van
arbeidsvoorwaarden.
3. Het behartigen van de economische belangen van de Vakgroepleden.
4. Het behartigen van de opleidingsbelangen van de Vakgroepleden en zorg te dragen
voor een goed algemeen en branchespecifiek opleidingsklimaat.
5. Het stimuleren van ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis van het
bouw (bestrating) proces in de branche.
6. Het bevorderen van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, innovatie en
technologische ontwikkelingen binnen de branche.
7. Het promoten van de branche en de Vakgroep bij externe partijen.
8. Het behartigen van de branchespecifieke belangen en het profileren van de Vakgroep
binnen Bouwend Nederland, inclusief secties, regio’s en afdelingen.
Alle doelstellingen moeten gezien worden in het licht van de specifieke
product/marktcombinatie “van het aanleggen van elementenverhardingen in de breedste zin
van het woord met bijbehorende en aanvullende werkzaamheden”. De Vakgroep streeft met
nadruk geen doelstellingen na die buiten deze product/marktcombinatie liggen.
Verder vindt ten alle tijden afstemming plaats met het vastgestelde beleid en de kadernota’s
binnen Bouwend Nederland.
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3.

Structuur Vakgroep

Binnen de Vakgroep is de Vakgroep vergadering het hoogste orgaan. Alle Vakgroep leden
maken deel uit van de Vakgroep vergadering, waarbij ieder lid - bedrijf één stem heeft.
Door de Vakgroep vergadering is een Vakgroep bestuur benoemd. Naast de bestuursleden
kent het Vakgroep bestuur twee toehoorders, die respectievelijk deel uitmaken van het
Sectiebestuur Infra Klein en het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland. Statutair is het
niet mogelijk om deze toehoorders formeel lid te laten zijn van het Vakgroep bestuur.
Ten behoeve van een optimale betrokkenheid en inbreng van de Vakgroep leden in het beleid
van de Vakgroep, kent de Vakgroep diverse commissies. De volgende commissies zullen
geheel 2015 actief zijn:
- Commissie Arbeidsomstandigheden & Veiligheid: doel: beleidsinbreng en
beleidsuitwerking op het gebied van de praktische vertaalslag van wet en regelgeving
op dit beleidsterrein alsook het verzamelen van informatie ter onderbouwing van de
beleidsinbreng;
- Commissie Beroepsvorming, Onderwijs & Ambacht schap: beleidsinbreng en
beleidsuitwerking op het gebied van beroepsvorming, onderwijs en het ambacht,
kennisvergroting en kennisverspreiding;
- Commissie Innovatie & Techniek: beleidsinbreng en beleidsuitwerking op het gebied
van innovatie, technische zaken, kwaliteit, milieu en omgevingsfactoren die het
bedrijfsproces van het aanbrengen van elementenverharding beïnvloeden.
Het Vakgroep bestuur en de commissies kunnen - indien noodzakelijk - aparte werkgroepen
instellen om specifieke thema’s en onderwerpen uit te werken.
Op basis van een algemene mandaatregeling kan de Vakgroep zich laten vertegenwoordigen
in gremia binnen en buiten Bouwend Nederland, zolang het gaat om de specifieke Vakgroep
belangen.
Momenteel zijn er ongeveer 20 personen vanuit de Vakgroep leden actief betrokken bij de
eigen commissies en werkgroepen, alsmede bij vertegenwoordigingen namens Vakgroep of
Bouwend Nederland.
De ondersteuning van de Vakgroep vindt plaats door het Vakgroep secretariaat wat
gevestigd is Zoetermeer. Volgens artikel 13 van het Vakgroep reglement zijn de door het
bureau van Bouwend Nederland bij de vakgroep gedetacheerde medewerker(s) in dienst van
Bouwend Nederland en zijn zij in hun hoedanigheid van werknemer verantwoording
verschuldigd aan de algemeen directeur. Voor de ten behoeve van de vakgroep te verrichten
werkzaamheden zijn bedoelde werknemers voor hun functioneren verantwoording
verschuldigd aan het betreffende Vakgroepbestuur.
De Vakgroep heeft voor 2015 de volgende bezetting voor haar secretariaat gepland en
begroot: een vakgroepsecretaris 0,4 FTE. Voor de uitvoering van de activiteiten voor het
vakgroepbestuur, de commissies en lidbedrijven wordt gebruik gemaakt van het
Kenniscentrum Bestratingen in Harderwijk.
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4.

Activiteiten Vakgroep

Alle activiteiten van de Vakgroep zijn gebaseerd op één of meerdere van haar doelstellingen.
De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij het Vakgroepbestuur. Op onderdelen
wordt de verantwoordelijkheid voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering gedelegeerd aan één
of meerdere commissies en op sommige dossiers zo nodig aan werkgroepen.
Onderstaand wordt een (niet uitputtende) opsomming van de activiteiten gegeven 1. Deze
activiteiten zijn allen gericht op branche specifieke thema’s, niet op algemene en bouwbrede
thema’s.
1. Doelstelling: Het bevorderen van de verhoudingen tussen de leden onderling en
tussen de leden en hun opdrachtgevers en andere relevante relaties.
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering: Vakgroepbestuur
Een aantal voorziene activiteiten in 2015:
- 2 Vakgroepvergaderingen
- 3 Vergaderingen per commissie (3 commissies)
- Diverse zo nodige werkgroep- en projectgroepvergaderingen
- Themabijeenkomsten met leden en klanten, al dan niet via derden
- Themabijeenkomsten met leden
- Informele bijeenkomsten en activiteiten met leden
- Digitale nieuwsbrief
- Verstrekken jubilarisspeldjes en oorkondes
- Aanwezigheid bij jubilea en soortgelijke activiteiten van leden
- Structureel overleg met de klanten en leveranciers van de Vakgroepleden dan wel
met hun koepelvertegenwoordigingen (zoals STADSWERK, KNB, BEST) alsmede
met overheden over gemeenschappelijke thema’s (bijv. beleid, veiligheid,
kwaliteit, vakmanschap, opleidingen, werving, arbeidscapaciteit, continuïteit,
processen, keten – denken allen met betrekking tot het bestratingproces)

2. Doelstelling: Het behartigen van de arbeidsomstandigheden en veiligheidsbelangen
van de leden.
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering:
Commissie Arbeidsomstandigheden & Veiligheid
• RI&E: er zal bij de Vakgroepleden geïnventariseerd worden en, als dit gewenst
blijkt, een integrale bijeenkomst te Harderwijk worden belegd in samenwerking met
de Arbodienst en de Stichting Arbouw.
• Screening Handboek Arbo - vriendelijke hulpmiddelen
Er vindt een digitaliseringslag plaats wat betreft het Handboek Arbo – vriendelijke
hulpmiddelen. Dit betreffen ook hulpmiddelen voor de straatmaker en opperman –
bestratingen. De Commissie wil hier graag bij betrokken zijn.
• Onderzoek inzake gevaren vrijkomen kwarts
Door de Inspectie SZW is aangegeven dat er op bedrijfsniveau gevraagd zal worden
om een blootstellingonderzoek teneinde aan te tonen dat bij aftrillen van zandbanen
dan wel van gereed straatwerk de vrijkomende kwartsstof onder de toegestane
grenswaarde zit. Om te voorkomen dat bij de leden van de Vakgroep OBN ieder
afzonderlijk zo’n eis opgelegd krijgt, is besproken om in overleg met de Stichting
Arbouw een dergelijk onderzoek op te starten.
• Presentatie Arbo App Straatmaker tijdens de INFRA Relatiedagen 2015 te
Hardenberg
Het ligt in de bedoeling om de Arbo App Straatmaker welke nu in de testfase zit,
tijdens de INFRA Relatiedagen 2015 te Hardenberg te presenteren en lanceren. Dit
idee zou de Commissie graag samen met de stichting Arbouw uitwerken.

1

De opsomming van activiteiten is door de ontwikkelingen in inzicht en tijd slechts een momentopname en
zal derhalve voortdurend wijzigen.
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Hiernaast zal de Commissie contacten onderhouden met de partners
Stichting Arbouw, de Inspectie SZW en de CROW.

3. Doelstelling: Het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van
beroepsvorming, onderwijs en het ambachtschap en zorg dragen voor een goed
algemeen en branchespecifiek opleidingsklimaat.
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering:
Commissie Beroepsvorming, Onderwijs en Ambachtschap
Een aantal voorziene activiteiten in 2015:
Gezien de grote samenhang met het onderwijs, de daar op stapel staande
veranderingen alsook de hiervoor benodigde tools en organisatiestructuren wordt
door het jaar heen bepaald wat er aan de orde wordt gesteld en waar actie op wordt
ondernomen.
• Stimuleren van de instroom van het VMBO naar de Landelijke Vakschool
Bestratingen (MBO opleiding bestrating)
• Het verder ontwikkelen van de Landelijke Vakschool Bestratingen (LVB)
• Het vergroten van de kennis en vaardigheden van ondernemers, via de hierboven
genoemde Landelijke Vakschool Bestratingen
• Het initiëren van de Landelijke Stichting Samenwerkingsverband Bestratingen.
• Het bijhouden van de Trajectmap en bijbehorend instrumentarium via het
Sectorplatform Infra bij Fundeon
• Het initiëren van leermeestercursussen in overleg met Fundeon op maat voor de
Bestratingbedrijven om voldoende erkend leerbedrijven te houden.
• Een structurele invulling geven voor nascholing en bijscholing van de straatmakers
(onder andere mechanisch straten, sier - straatwerk en klein plaveisel) Hierbij wordt
gezocht naar strategische partners, waarmee dit kan worden ingevuld in 2015.
• Er wordt een deskundigheidsprogramma voor de ondernemers opgezet op diverse
terreinen van bedrijfsvoering. Hierbij wordt gezocht naar strategische partners,
waarmee dit kan worden ingevuld in 2015.

4. Doelstelling: De beleidsinbreng en beleidsuitwerking op het gebied van innovatie,
technische zaken, kwaliteit, milieu en omgevingsfactoren die het bedrijfsproces van
het aanbrengen van elementenverharding beïnvloeden
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering:
Commissie Innovatie & Techniek.
Een aantal voorziene activiteiten in 2015:
•Stimuleren van initiatieven voor verbreden informatie vanuit Klic on line en werken
met vervuilde grond. De Commissie wil graag in samenwerking met de CROW en
de Vakgroep ONG BNL bezien welke Publicaties, Richtlijnen als ook praktische tips
er zijn met betrekking tot werken in de bodem enerzijds en met kabels en leidingen
anderzijds.
• Uitwerken van kansrijke ontwikkelingen vanuit de bestratingketen
In het eerder gehouden onderzoek over de samenwerking in de Bestratingketen
worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
De Commissie wil in deze in samenspraak met de leveranciers van materiaal en
materieel bezien op welke wijze een eerste vervolgstap gezet kan worden.
Dat hierbij de stand der techniek een rol speelt, spreekt voor zich.
• Deelnemen aan en organiseren van symposia, congressen en seminars
In het kader van het blijven volgen van innovaties en ontwikkelingen op het gebied
van duurzaamheid in relaties tot de bestratingketen zal de Commissie bezien bij
welke bijeenkomsten, zoals hierboven genoemd, zij haar informatie ophaalt en
wanneer en op welke wijze zij kennis kan delen.
Commissie werkt samen met de volgende partners
 Stichting Arbouw
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 CROW
 Leveranciers materiaal / materieel
 Inspectie SZW
De Vakgroep participeert door een afvaardiging vanuit deze Commissie in de
volgende
gremia:
- KIWA - College van Deskundigen Ongewapende betonproducten
- KIWA College van Deskundigen Keramische Producten
- KOMA Adviesraad
De Commissie levert de input voor de vertegenwoordigers in de diverse commissies
en
werkgroepen en richt zich verder op het:
+ stimuleren initiatieven voor verbreden informatie vanuit Klic on line
+ het uitwerken van kansrijke ontwikkelingen vanuit de bestratingketen
+ attenderen van de leden op onderzoekstrajecten.
5. Doelstelling: Het promoten van de branche en Vakgroep bij externe partijen .
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering: Vakgroepbestuur
Een aantal voorziene activiteiten in 2015:
- overleg met opdrachtgevers, (gemeenten, provincies en waterschappen alsook de
consument), koepels / brancheorganisaties en platforms (VNG, Stadswerk,
Cumela, VMS), aannemers, overheden en andere partijen;
- verzorgen en verbeteren van Vakgroepwebsite en E-mailnieuwsbrief;
- verzorgen van lezingen op symposia, congressen en andere bijeenkomsten;
- deelnemen aan symposia, congressen, beurzen en andere bijeenkomsten;
- verzorgen van publicaties in de organen van Bouwend Nederland, in vakbladen en
in algemene bladen.
6. Doelstelling: Het behartigen van de branchespecifieke belangen en het profileren van
de Vakgroep binnen Bouwend Nederland, inclusief, secties, regio’s, INFRA platforms,
vakgroepen en afdelingen.
Verantwoordelijk beleidsvoorbereiding en -uitvoering: Vakgroepbestuur
Een aantal voorziene activiteiten in 2015:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur van Bouwend
Nederland over thema’s die de Vakgroep betreffen;
- behartigen dossier “Elementenverhardingen” voor Bouwend Nederland;
- stimuleren van Vakgroepleden om deel te nemen in alle gremia van Bouwend
Nederland;
- ondersteunen van deelnemers aan Bouwend Nederland - overlegstructuren
die tevens binnen de Vakgroep actief zijn;
- promotie van Bouwend Nederland - activiteiten onder de Vakgroepleden;
- publicaties in “Podium” en “Bouwend Nederland NL” ;
- presenteren Vakgroep en branche aan secties, regio’s en andere vakgroepen
binnen Bouwend Nederland;
- contacten onderhouden op bestuurlijk en secretariaatsniveau met de directies
en beleidsmedewerkers Economische & Verenigingszaken en Sociale Zaken &
Ledenservice van Bouwend Nederland, alsmede met de andere vakgroepen
en de secties en regio’s;
- ondersteunen van eerste lijn service bij vragen over de bestratingbranche.
Teneinde de belangen van de Vakgroepleden optimaal te kunnen dienen, verzorgt het
Vakgroepsecretariaat tevens de contacten met:
= de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf
= het Kenniscentrum Bestratingen
= de Geschillencommissie Bestratingen
= de Ambachtskamer Bestratingen
Activiteitenplan 2015 Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland – november 2014 – pag. 7 van 10

= de Colleges van Deskundigen binnen KIWA en KOMO op het gebied van
Elementenverhardingen.
Deze organisaties zijn zelfstandige entiteiten en functioneren los van Bouwend Nederland en
de Vakgroep. De bestuurlijke en beleidsmatige verantwoordelijkheid liggen bij de besturen
van de respectievelijke organisaties. Deze organisaties hebben een link met het werkgebied
van de Vakgroep.

5.

Begroting Vakgroep

Conform Statuten en Vakgroepreglement dient de Vakgroep zelf in haar middelen te voorzien
en is zij zelfstandig in de besteding van deze middelen. De verantwoordelijkheid voor de
juiste uitvoering van de (financiële) administratie ligt bij Bouwend Nederland.
De Vakgroep kent inkomsten uit contributie onder haar leden, eigen bijdragen, subsidies en
overige inkomsten. De uitgaven van de Vakgroep worden gedaan binnen de begroting zoals
door de Vakgroep is opgesteld.
De begroting 2015 is vastgesteld op de Vakgroepvergadering van de Vakgroep Ondernemers
Bestratend Nederland op 28 november 2014.
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