
Ontdek 
de Bouw 
Bites



Mag ik je bestelling noteren?

Voor je ligt de menukaart met verschillende smakelijke en voedzame ‘Bouw Bites’.
Deze tussendoortjes kun je serveren tijdens jouw online bijeenkomsten met onze leden. 
Diverse specialisten staan graag klaar om jouw gasten kort bij te praten over zeer diverse 
onderwerpen.   

En het goede nieuws is dat je deze ‘Bouw Bites’ van het huis krijgt.  
Bekijk snel de keuzes en laat door op het vierkantje te klikken voor de zin ‘Ik wil deze Bouw 
Bite inzetten voor mijn event’ bij elk onderdeel weten welke bestelling we mogen noteren.

Jouw event verdient de beste service

Om dit te kunnen realiseren is het essentieel dat er op voorhand een intake gesprek wordt 
gepland zodat we alle wensen kunnen doorspreken en hier actiepunten én een concrete 
planning aan kunnen koppelen. Vul onderstaande gegevens in zodat we jou zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen.

• Naam van het event                 ................................................................................................... 

• Datum van het event                ...................................................................................................
 
• Tijdsduur van het event            ..................................................................................................
 
• Doelgroep                                   .................................................................................................

• Aantal verwachte bezoekers    .................................................................................................

• Tijdstip start Bouw Bite            .................................................................................................

• Soort bijeenkomst?                        Microsoft Teams          Studio            Locatie   
Indien studio of locatie, hoe laat moet de spreker aanwezig zijn? ............................................

• Verdere ondersteuning nodig voor het organiseren van je event?        Ja      Nee  
 
Vragen? 

Heb je vragen over deze Bouw Bites? Neem dan contact op met het evenementenbureau via 
onderstaande gegevens.

Telefoon   079 3 252 159

Email       evenementen@bouwendnederland.nl



WAT BRENGT BRUSSEL DE BOUW? 

1 Sinds 1 april 2020 behartigt René Meyboom als lobbyist van Bouwend Nederland de belangen van de 
Nederlandse bouw- en infrasector in het hart van Europa. Waarom is de EU zo belangrijk voor de sector? 
Welke bouw- en infradossiers zijn nu actueel? In deze korte presentatie geeft René je een inkijk in het 
reilen en zeilen van de EU.

Spreker: René Meyboom, Director European Affairs bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 à 20 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

VEILIGHEID IN AANBESTEDINGEN (DE VEILIGHEIDSLADDER)

2 Veiligheid is de hoogte prioriteit binnen de sector én ook tijdens de coronacrisis doen we er alles aan 
om bedrijven veilig te laten doorbouwen. Maar wat is de status van het veiligheidsbewustzijn binnen 
bedrijven? Hoe kan je dit meten in de praktijk? Clemens van den Enden gaat hier dieper op in aan de hand 
van de Veiligheidsladder, deelt ervaringen uit de praktijk en beantwoordt jouw vragen. 

Spreker: Clemens van den Enden, Beleidsadviseur Veiligheid bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 à 20 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN

3 Richting de Tweede Kamerverkiezingen werken de motoren van de lobbymachine op volle kracht. Een 
goede lobby vraagt om een heldere boodschap en een uitgekiende strategie. Ruben Heezen neemt je mee 
op een rondreis door deze motor en laat zien hoe je zelf onderdeel kan zijn van de campagne. Hij is ook 
benieuwd wat dé prioriteit voor de Tweede Kamer de komende 5 jaar volgens jou is.

Spreker: Ruben Heezen, Belangenbehartiger bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 à 20 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

DE GROENE KOERS – OVER ELEKTRIFICATIE BOUWMATERIEEL

4 De Groene Koers draagt vanuit een brede maatschappelijke context bij aan het verminderen van uitstoot 
van mobiele werktuigen en (bouw)materieel voor de bouw- en infrasector, waaronder ook groenonderhoud 
wordt verstaan. Maar wat betekent dit nu precies in de praktijk? Waarom zijn Koersprojecten zo belangrijk 
in dit proces? Anne Fokke de Vries of Wendy van Schaik gaat dieper in op deze vragen en zoveel meer!

Spreker: Anne Fokke de Vries, secretaris KOMAT – Projectleider De Groene Koers
                Wendy van Schaik, Procesbegeleider De Groene Koers 
Tijd: 30 à 40 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

TRENDS IN DE BOUW EN INFRAMARKT

5 Trends en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Dat merken we ook 
in de bouw- en infrasector. Waarmee moeten we de komende jaren rekening houden bij het maken van 
onze keuzes? Welke technologie komt op en welk beleid kunnen we verwachten van de overheid? Jan van 
der Doelen gaat dieper in op de verschillende belangrijke trends voor onze sector. 

Spreker: Jan van der Doelen, Senior Sector Banker Building & Construction bij ING
Tijd: 15 à 20 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event



KLIMAATADAPTIEF BOUWEN, WAT BETEKENT DIT VOOR DE DIRECTE OMGEVING?

6 Verdiep je in het tegengaan van hittestress, wateroverlast en droogte. Bereid je voor op vragen die 
opdrachtgevers gaan stellen over klimaat adaptief bouwen. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Hoor 
wat het Platform KAN (Klimaat Adaptief bouwen met de Natuur) voor jou kan doen. Claudia Bouwens 
geeft in deze sessie verschillende mooie voorbeelden van hoe je kunt bouwen met de natuur. 

Spreker: ir. Claudia Bouwens, Programmabegeleider Energie & Duurzaamheid Platform KAN
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

WAT VERSTAAN WE ONDER CIRCULAIR BOUWEN?

7 De bouw en infra zet serieus in op duurzaam materiaalgebruik. Nieuwe en verbeterde methoden bij 
recycling en productie zorgen ervoor dat meer grondstoffen herbruikbaar zijn. Er kan op dit moment al 
veel maar er zijn ook nog veel vragen. Wat zijn de knelpunten van circulair bouwen? Wat kan er op dit 
moment wel en niet? Helen Visser beantwoordt deze vragen en nog zoveel meer.

Spreker: Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

CAO EN ZWAARWERKREGELING

8 Welke onderwerpen zijn actueel aan de cao Bouw en Infra onderhandelingstafel en welke uitdagingen 
moeten cao partijen aangaan? Wat is de opstelling van de vakbonden en hoe gaat het aan de 
onderhandelingstafel? En hoe werkt de zwaarwerkregeling? Erik Tierolf beantwoordt deze vragen in een 
korte en krachtige presentatie.  

Spreker: Erik Tierolf, Manager Advies bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

WET KWALITEITSBORGING

9 De WKB wordt naar verwachting samen met de Omgevingswet ingevoerd op 1 januari 2022. Bouw-
ondernemers zullen aanpassingen moeten doorvoeren in hun bedrijfsvoering om te kunnen voldoen aan 
de nieuwe regelgeving. In een vraaggesprek met Ruben Heezen wordt duidelijk wat die wijzigingen zijn en 
hoe Bouwend Nederland leden zal ondersteunen bij deze transitie.

Spreker: Ruben Heezen, Belangenbehartiger bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

STIKSTOF

10 We kunnen niet zonder en op zichzelf is het niet schadelijk voor mens en milieu. En toch is er in 
Nederland een stikstofprobleem. Wat zijn de stikstofproblemen in Nederland, en hoe komt dat dan? 
Welke maatregelen zijn denkbaar om de problemen aan te pakken? Richard Mulder geeft inzicht in de 
feiten en de lobby rond stikstof en de bouwsector.

Spreker: Richard Mulder, Senior Beleidsadviseur bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event



CORONA-PROTOCOL SAMEN VEILIG DOORWERKEN IN DE PRAKTIJK

11 In de eerste week van de lockdown is het de sector gelukt om een protocol op te stellen dat ervoor heeft 
gezorgd dat bedrijven in de bouw en infra veilig kunnen blijven doorbouwen. Hoe is het protocol precies 
tot stand gekomen? Hoe worden de actualiteiten verwerkt? Wat zijn de meest gestelde vragen over de 
pandemie? Erik Tierolf geeft meer uitleg over het belang van dit protocol in deze korte presentatie. 

Spreker: Erik Tierolf, Manager Advies bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

LEDENVOORDELEN

12 Hoeveel leden maken gebruik van de ledenvoordelen binnen jouw afdeling/regio? Wat is het verschil 
tussen de verschillende ledengroepen? Hoeveel procent verdient hierdoor hun contributie terug? Wim 
Schaak geeft je meer inzicht in deze cijfers aan de hand van het datamangement platform Power BI. Hij 
gaat ook dieper in op de actualiteit en geeft aan waar de kansen liggen voor jouw leden.  

Spreker: Wim Schaak, Adviseur Dienstverlening bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 15 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

COMPUTERCRIMINALITEIT EN CYBERSECURITY

13 Steeds meer ondernemers hebben te maken met computercriminaliteit, ook in de bouw en infra. Het 
hoge tempo waarop de sector digitaliseert maakt het werk makkelijker, maar dit kent ook een keerzijde. 
Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om de digitale veiligheid te optimaliseren. 
Dennis Mollet zet in deze sessie uiteen hoe belangrijk digitale veiligheid in deze unieke tijden is.

Spreker: Dennis Mollet, Specialist Digitalisering bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 30 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

DIGITALISERING EN INDUSTRIEEL BOUWEN

14 De industrialisering van het bouwproces is onomkeerbaar, en dat is goed en nodig. Want zonder industrieel 
gebouwde en ontworpen omgeving worden bouwwerken te duur, halen we niet de duurzaamheidsdoelen 
en worden te weinig woningen opgeleverd. Arjan Walinga gaat in deze sessie dieper in op het belang van 
hightech digitale processen voor de bouw en infra. 

Spreker: Arjan Walinga, BIM expert bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 30 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

BIJNA ENERGIENEUTRALE GEBOUWEN (BENG)

15 Het realiseren van BENG is vanaf 1 januari 2021 verplicht. In een korte presentatie gaat Harm Valk  
dieper in op de nieuwe BENG-eisen, de TO-juli eis, de achtergronden van de rekenmethodiek NTA8800 
en de concrete invulling ervan. Zo helpt hij u op weg met praktische informatie over wat BENG betekent 
voor uw projecten in de woning- en utiliteitsbouw.
 
Spreker: Harm Valk, Senior Adviseur bij Nieman Groep
Tijd: 30 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event

Let op: deze Bouw Bite kan maximaal 5 keer ingezet worden.



INTRODUCTIE NBAM MET THEMA ENERGIETRANSITIE EN -INFRASTRUCTUUR

Bouwend Nederland heeft een verkenning Nu Bouwen aan Morgen gemaakt met als doel vooruit 
te kijken naar 2020. Welke thema’s bepalen de toekomst en hoe spelen de leden daarop in? Deze 
presentatie is voor de (afdelings)besturen met als doel een beeld te geven van de verkenning én om 
te bespreken welke activiteiten vanuit de afdeling kunnen worden ondernemen om de leden hierbij te 
betrekken. Hierbij wordt ingegaan op het thema Energietransitie en -infrastructuur.

Spreker: Jan Overtoom, Regiomanager Randstad Noord bij Koninklijke Bouwend Nederland
Tijd: 30 minuten

       Ik wil deze Bouw Bite inzetten voor mijn event
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