Bouwend Zeeland; een sector die gezien mag worden !

Nieuwe voorzitter wil tussen de leden in staan
Sinds 1 juli 2013 is Maxime Verhagen de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland . Na 18 jaar
iemand als Elco Brinkman opvolgen is geen sinecure weet Verhagen. Hij beschouwt het als een grote
eer om het stokje van hem te kunnen overnemen.
Verhagen heeft er na zijn werk bij Economische
zaken bewust voor gekozen om bij een ondernemersclub aan de slag te gaan. “Voor een sector als de bouw
en infra is een optimale belangenbehartiging heel
belangrijk. Wij moeten er aan blijven werken om het
grote belang van de sector voor het economische
herstel en verder groei in Den Haag tussen de oren
te krijgen en te houden”, aldus Verhagen.
Er ligt volgens Verhagen veel, heel veel werk voor
de leden van Bouwend Nederland. “Er is behoefte
aan 75.000 duurzaam gebouwde nieuwbouw
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland
woningen per jaar. De bestaande woning- en
utiliteitsvoorraad moet aangepakt worden. Ik heb het daarbij ook over scholen vanwege een
gezonde leefomgeving en adequate behuizing voor het groeiend aantal ouderen. Onze boven- en
ondergrondse infrastructuur moet sporen met de vraag en wat er al ligt moet goed onderhouden
worden. Al die mooie, uitdagende en wekende perspectieven liggen op onze weg. En ik ga mij ervoor
inzetten dat die perspectieven geen vergezichten zijn.”

Zeeuwse bouwers, die gezien mogen worden !
Bouwend Nederland, de grootste ondernemersorganisatie
in de bouw, behartigt de belangen van de bij haar
aangesloten bouw- en infrabedrijven. (Zie kadertekst voor
details verenigingsstructuur.)
In de provincie Zeeland zijn 100 bouw- en infrabedrijven lid
van Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland. Deze leden zijn
professionele ondernemingen die zich als kwalitatieve
bouwers in de markt onderscheiden. Gezamenlijk
realiseerden zij in 2012 een omzet van circa € 460.000.000,-Bij deze bedrijven vinden alleen in Zeeland al direct circa
2.000 mensen hun werk.

Bouwbedrijf Boogert investeert in nieuw bedrijfspand te
Oosterland

“We zijn allemaal ondernemers die bewust
kiezen voor het lid zijn van een eigen
afdeling, die goed werk doet bij de provincie
en de gemeenten in Zeeland. Maar we zijn
ook allemaal lid van Bouwend Nederland
omdat we dat mogen zijn. We zijn te
vertrouwen; we investeren in de relatie met
onze opdrachtgever; we nemen eind
verantwoordelijkheid voor de projecten die
we organiseren; we investeren in het
Zeeuwse in opleidingen voor de jeugd en
proberen de toekomst en de
werkgelegenheid in de bouw in Zeeland
veilig te stellen en dat mag gezien worden!”
Claudia Muller bouwondernemer uit
Tholen.
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Verenigingsstructuur Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bouwen infrabedrijven is met circa 5.000 bedrijven
de grootste werkgeversorganisatie in de
bouw. De totale bouwsector is in Nederland
goed voor 6% van het BNP en voor een omzet
van 48 miljard euro. De sector biedt werk aan
400.000 mensen. Het hoofdkantoor van
Bouwend Nederland staat in Zoetermeer.
Daarnaast zijn er vijf regiokantoren en
opereren op lokaal niveau ruim 60 afdelingen.
Afdeling Zeeland valt onder Bouwend
Nederland Regio Zuid

Afdeling Zeeland, stelt positie MKB centraal
Als lid van Bouwend Nederland kunt u van een
breed scala aan inkoopvoordelen profiteren. Uit
onderzoek in 2012 uitgevoerd, naar de betekenis
en het nut van een lidmaatschap van een
brancheorganisaties en koepels, blijkt dat
ondernemers dit (het bieden van ledenvoordeel)
een belangrijke taak en kracht van een
branchevereniging vinden1. Als andere belangrijke
redenen om lid te zijn, noemen we:
belangenbehartiging, informatie-uitwisseling,
advies en toegang tot netwerken.

Alle gespecialiseerde bouw- en infradisciplines
zijn in de Afdeling Zeeland vertegenwoordigd. Van
grondverzet, wegenbouw, waterbouw, civiele
betonbouw tot funderingstechnieken. Van
woningbouw, onderhoud, renovatie,
utiliteitsbouw, restauratie tot
projectontwikkeling. Het gemeenschappelijke
kenmerk is dat de leden van Afdeling Zeeland allemaal MKB bedrijven zijn die hun omzet voor 50% of
meer realiseren in de eigen gemeente !

Logisch dus dat de Afdeling Zeeland in haar lobby de positie van het MKB centraal stelt. Eric de
Ruijsscher, voorzitter Afdeling Zeeland en directeur H4A Bouw & Infra, steekt hier veel energie in.
In overleggen met de gemeenten, het Waterschap en de
Provincie pleiten we ervoor dat het lokale MKB eerlijke
kansen krijgt bij aanbestedingen. Ook stimuleren we het
aanbesteden ‘op waarde’ en andere aanbestedingsvormen
waarbij het MKB zich kan onderscheiden op innovatie en
duurzaamheid. De kracht van deze lobby wordt verder
versterkt door het feit dat de Afdeling Zeeland de volledige
provincie bestrijkt: één provincie, één belangenbehartiger.
Ook de informatiebijeenkomsten en ledenvergaderingen
die de Afdeling in Zeeland organiseert, worden door de leden
gewaardeerd. Men investeert graag in regelmatig en
informeel contact met collega ondernemers.
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Een sector om trots op te zijn
Samen met de lidbedrijven, de Bouwopleiding Zeeland en tal van andere partners, laten we zien dat
de Zeeuwse bouw een sector is om trots op te zijn. Dat het prachtig is om in de techniek werkzaam te
zijn, dat we ons graag laten voorstaan op ons vakmanschap en de producten die we maken. Deze
overtuiging maakten we ook in 2013 in Zeeland zichtbaar door deelname aan de Dag van de Bouw,
uitgifte van het Dagblad van de Bouw en de promotieposter “Carrierelijnen in de Bouw”, deelname
aan de Provinciale informatie markt Wonen, de Woonmarkt van de Gemeente Veere en
medewerking aan de Provinciale uitgave “DNA – van het Zeeuwse Onderwijs”.

