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1.

Nieuwkomer met ambitie

De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen wil het landelijk platform zijn voor alle
middelgrote en kleine infraondernemers, die zich bezig houden met de inrichting
van de openbare ruimte. Denk hierbij aan uitvoerende bestratingsbedrijven,
bedrijven gespecialiseerd in riool- en betontechniek en all-round GWW bedrijven. In
feite alle infrabedrijven die zich richten op de ontwerp- en uitvoeringsopgave voor
de openbare ruimte.
Een nieuwkomer binnen Bouwend Nederland, zo kan de Vakgroep getypeerd
worden. Bij het platform zijn in december 2018, 51 leden aangesloten.

Het is de ambitie van de Vakgroep om het ledenaantal te
vergroten en zo de landelijke dekking te versterken.
Gelet op de ledengroei sinds 2018 en de marktontwikkelingen is het reëel om van
een groeidoelstelling uit te gaan. De leden van de Vakgroep volgen de
ontwikkelingen hun sector op de voet. Kennis opdoen en delen, vinden ze
belangrijk. Een andere drijfveer van de leden is zichtbaar zijn voor opdrachtgevers
en werknemers.
Ontwikkeling Bedrijfsprofiel 2018
In 2018 zijn negen nieuwe infra-ondernemers uit de sector lid geworden van de
Vakgroep.

2.

Bestuurlijk draagvlak

Het bestuur van de Vakgroep heeft een regionaal profiel. De zittingstermijn van de
bestuursleden is kort, namelijk drie jaar. Een overzichtelijke zittingsperiode en in de
eigen regio vergaderen, dat maakt het aantrekkelijk voor de leden om te kiezen
voor het bestuurslidmaatschap.

Het bestuur heeft de ambitie om elke drie jaar het regionale profiel
van de Vakgroep te vernieuwen.
Dit bevordert het landelijk draagvlak voor de Vakgroep.
In het 1e kwartaal 2019 wordt de openstaande bestuur vacature ingevuld.
Per 01.11.18 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
•

Jaap Crezee (Voorzitter)
Van de Berg Westmaas B.V., Heinenoord

•

Jan Oomen (Bestuurslid)
Gebr. Oomen B.V., Sprundel

•
•
•
•

3.

Cornie Dekker (Bestuurslid)
M.J. Oomen, riool- en betontechniek B.V., Sprundel
René Moerland (Bestuurslid)
Gebr. Moerland B.V., Sint-Annaland
Vacature
Barend van Kessel (Toehoorder, DB Bouwend Nederland)
Van Kesselwegenbouw B.V., Geldermalsen

Beweging in de markt

De komende jaren wordt er heel veel werk verwacht voor de sector. Zo is het
gemeentelijk wegen- en rioolstelsel verouderd en dringend aan vervanging toe. De
vervanging van het rioolnetwerk moet twee keer zo snel uitgevoerd worden, om
verslechtering van het netwerk te voorkomen. Daarnaast staat het
klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte hoog op de politieke agenda.
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en
overstromingen toe. Dat levert risico's op voor de economie, gezondheid en
veiligheid.
Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht
te zijn. Het Deltaplan Ruimtelijke Adapatie beschrijft hoe de overheid dit in zeven
stappen wil bereiken. Het zal duidelijk zijn dat een goed functionerend rioolstelsel
cruciaal is voor het beperken van de schade als gevolg van extreme regenval.

4.

Maximale invloed met Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is via de Bouwagenda op het hoogste niveau betrokken bij de
maatschappelijke discussies over de ruimtelijke inrichting van Nederland. In deze
Bouwagenda is een apart hoofdstuk (roadmap) geweid aan het belang van het
rioleringsstelsel voor de gezondheid, milieu, waterkwaliteit en het houden van
droge voeten en bezittingen.
Binnen Bouwend Nederland zijn diverse infra-vakgroepen actief. Allemaal met hun
eigen specialisaties en met als gemeenschappelijk kenmerk het werken in- en aan
de ondergrond. De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen is daar één van. Dit
branche-netwerk onder de paraplu van Bouwend Nederland, maakt het voor
vakgroep leden mogelijk om alle ontwikkelingen in de sector nauwgezet te volgen.

De Vakgroep streeft er naar om de samenwerking met de andere
vakgroepen en professionals binnen Bouwend Nederland verder vorm
en inhoud te geven.

5.

Zichtbaar zijn

De leden van de Vakgroep willen graag zichtbaar zijn
voor opdrachtgevers en werknemers.
Filmproductie
De Vakgroep speelt op bovenstaande drijfveer van de leden in met de filmproductie
Rioleringen en bestratingen. De doelstelling van deze film is om jongeren, hun
ouders en docenten te enthousiasmeren voor en te informeren over de infrasector.
En dan specifiek voor een toekomstige loopbaan in de sector Rioleringen &
Bestratingen. Voor de zomer 2019 is de filmproductie gereed.
Een belangrijke succesfactor van de film is de aansluiting bij de campagne “Je gaat
het maken in de bouw”. De ambitie is om een gastles voor de infrasector te
ontwikkelen ter ondersteuning en versterking va de filmproductie van de Vakgroep.
Gemeentelijke infra-agenda
Het is een grote wens van de Vakgroep om zichtbaar te zijn, dan wel op de agenda
te blijven bij de gemeenten, de belangrijkste opdrachtgevers voor de sector.

Om dit te realiseren wil de Vakgroep in 2019 onderzoeken op welke
wijze zij het gemeentelijk bouw- en infraoverleg kan voeden met
actuele, relevante nieuwsfeiten uit de sector.

De gedachte hierbij is om in overleg met het EIB en bijvoorbeeld het COELO, lokale
marktanalyses op te stellen en deze informatie aan te bieden aan de regionale
adviseurs markt en overheid van Bouwend Nederland. De informatie is geschikt om
te gebruiken voor het opstellen van de agenda voor het gemeentelijk bouw en
infraoverleg.
Communicatiekalender
Ten behoeve van een gecoördineerde en gedragen publiciteitscampagne werkt de
Vakgroep nauw samen met de afdeling communicatie van Bouwend Nederland.

De Vakgroep zal hiertoe in 2019 periodiek een actuele
communicatiekalender indienen.

6.

Activiteitenprogramma 2019

De Vakgroep organiseert bewust niet meer dan twee bijeenkomsten per jaar. Meer
bijeenkomsten gaat ten koste van de opkomst. Extra bijeenkomsten worden alleen
georganiseerd als aangehaakt wordt bij een ander evenement. Planning
themabijeenkomsten 2019: eind maart/april en oktober. De film van de Vakgroep
ten behoeve van instroombevordering is voor de zomer 2019 gereed.

Themabijeenkomst eind maart/april
De Waterpasserende verharding “Graven naar ervaringen!”
Bezoek aan de Waterstraat in Delft.
Organisatie in samenwerking met Hogeschool van Amsterdam.

Filmproductie “Bereik de Jeugd” eind juni

Themabijeenkomst oktober
Film première “Bereik de Jeugd”
Instroom filmproductie Rioleringen & Bestratingen.
Workshops Gastlesgeven, Bedrijfspresentatie voor opdrachtgevers.
Professionele, onderhoudende externe spreker.

