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Voorwoord
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Het zijn spannende (economische) tijden waarin de 

coronapandemie helaas nog steeds de boventoon 

voert. Gelukkig kunnen we dankzij het protocol 

‘Samen Veilig Doorwerken’ door blijven bouwen,  

want dat is ook in 2021 hard nodig. De vraag naar 

woningen, mobiliteit en duurzaamheid is nog steeds 

onverminderd groot. Maar dan moet er op korte 

termijn wel een oplossing komen voor de 

stikstofproblematiek en zal er echt geld bij moeten 

komen voor de aanleg en het onderhoud van onze 

infrastructuur. 

Volgens de prognose van het Economisch Instituut voor 

de Bouw (EIB) slaat de bouw zich goed door de 

coronacrisis heen. Met een dalende bouwproductie van 

3,5 procent in 2021 is de crisis in de bouw - gezien de 

forse krimp van de Nederlandse economie - volgens 

het EIB mild te noemen. De stikstofproblematiek zal dit 

jaar wel voor een krimp zorgen in de GWW-productie.

Ondertussen blijven ook andere beleidsthema’s van 

ongewijzigd belang in 2021. We investeren structureel 

in de sector met de meerjarenprogramma’s en overige 

thema’s. Veiligheid heeft topprioriteit voor Bouwend 

Nederland. Het gedragsveranderingstraject hein en 

guus krijgt een uitgebreid vervolg evenals het 

implementeren van voorstellen op het gebied van regie, 

constructieve veiligheid en lerend vermogen in een 

reactie op het rapport uit 2018 van de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid.

Bouwend Nederland faciliteert en stimuleert innovatie 

in de sector. In 2021 gaan we aan de slag om innovatie 

beter te borgen in het aanbestedingsproces. En met 

een innovatiemonitor voor de bouwsector wil Bouwend 

Nederland op basis van zo objectief mogelijke data 

volgen hoe de innovatie in de sector zich ontwikkelt. 

Ook willen we de innovaties vanuit de Bouwinnovatieshop 

verder brengen en het platform verdiepen.

Recent onderzoek van het EIB toont aan dat de vraag 

naar arbeidskrachten tijdelijk iets afneemt door de 

productieterugval als gevolg van de coronacrisis. 

Verwachting is dat op de middellange termijn de 

productie, en daarmee de vraag naar arbeidskrachten, 

echter weer toeneemt. Met het meerjarenprogramma 

Instroom wil Bouwend Nederland meer jongeren laten 

kiezen voor een bouw- of infraopleiding, meer zij-

instromers aantrekken en lidbedrijven faciliteren bij 

hun zoektocht naar arbeidskrachten.

In 2021 voeren we daarnaast een actieve lobby - waar 

we al in 2020 mee zijn gestart - ter voorbereiding op de 

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Ons doel van 

de lobby is om de speerpunten van Bouwend 

Nederland te agenderen en te zorgen dat politici 

Bouwend Nederland weten te vinden. 

In dit Jaarplan lees je hoe we in 2021 werken aan de 

huidige uitdagingen en belangrijke onderwerpen.

Ook informeren we je over de organisatorische 

ontwikkelingen in de vereniging. 

Maxime Verhagen

Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

Fries Heinis

Algemeen directeur Koninklijke Bouwend Nederland
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Meerjaren-
programma’s





Veiligheid Prioriteit nummer 1

De kans op een dodelijk ongeval of zwaar letsel 

verkleinen: dat is het doel van de mensen die binnen 

Bouwend Nederland bij het dossier veiligheid zijn 

betrokken. Zij doen dit onder meer met het meer

jarenprogramma Veiligheid door gedragsverandering 

te bevorderen en lidbedrijven te ondersteunen bij het 

inrichten van een veilig en gezond werkklimaat.  

Voor hun werknemers, maar ook in de samenwerking 

met ketenpartners. Daarbij bieden ze praktische tools 

aan. Bijvoorbeeld de Handleiding Veiligheid in 

infraaanbestedingen die dit jaar via de vakgroepen 

en de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra 

uitgerold wordt. 

hein en guus
In 2021 krijgt het gedragsveranderingstraject rondom 

hein en guus een uitgebreid vervolg, onder meer door 

zes regionale bijeenkomsten. hein weet prima hoe hij 

veilig moet werken, guus komt met redenen (excuses) 

om daar toch van af te wijken. Het gedragsveranderings-

traject rondom hein en guus maakt je bewust van deze 

interne afwegingen en helpt om het gesprek met een 

ander hierover aan te gaan. hein en guus komen in 

2021 ook terug in een vervolgtraining van de BNL 

Academy, de Ledenvoordelen en op de jaarlijkse 

Bewust Veilig-dag op 24 maart.

Veiligheid in virtual en augmented reality 
Meestal werkt zelf iets meemaken effectiever dan 

ergens iets over lezen of horen. Met dat gegeven in het 

achterhoofd worden in 2021 enkele modules in virtual 

en augmented reality ontwikkeld. Wat kan er gebeuren 

als je de steiger niet goed gebruikt of de (tijdelijke) 

constructie onvoldoende stabiel is? Met behulp van 

moderne technieken kun je dit zelf ervaren, zonder dat 

er meteen ongelukken gebeuren. 

Tweede fase leerprojecten
Bouwend Nederland zet, in lijn met de aanbevelingen 

van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stevig in op de 

invoering van een coördinerend constructeur, het 

verbeteren van regie op veiligheid en de versterking 

van het lerend vermogen. Vorig jaar zijn voornamelijk 

projecten van grotere bedrijven aangewezen als 

leerproject om deze onderwerpen in de praktijk te 

brengen. In 2021 gaat de tweede fase in en worden de 

leerprojecten uitgebreid naar mkb-bedrijven.  
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Innovatie

Bouwend Nederland faciliteert en stimuleert innovatie 

om de arbeidsproductiviteit en maatschappelijke 

toegevoegde waarde van de bouw en infrasector te 

vergroten en probeert meer ruimte te creëren voor 

innovatie in de sector. Ook in 2021 trekt Bouwend 

Nederland hierin op met overheid, opdrachtgevers, 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven om 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Innovatie & aanbesteden
De huidige praktijk in aanbestedingsmarkten werkt 

remmend op innovatie. In 2021 gaan we aan de slag om 

innovatie beter te borgen in het aanbestedingsproces. 

We gaan dieper in op de belemmeringen en mogelijke 

oplossingsrichtingen met verschillende stakeholders. 

De werkwijze en samenwerking staan hierbij centraal. 

Dit thema vraagt ook aandacht op bijvoorbeeld 

(regionale) marktdagen met opdrachtgevers. Door de 

ontwikkelingen rondom corona zijn deze sessies in 

2020 ‘on hold’ gezet en in 2021 pakken we de draad 

weer op, mogelijk in fysieke vorm en anders digitaal.

Bouwinnovatieshop en Bouw Idee Cafés
De in 2020 gelanceerde bouwinnovatieshop is een digitale 

showroom vol innovaties uit de praktijk die een oplossing 

bieden voor maatschappelijke vraagstukken. In 2021 

willen we die innovaties verder brengen en het platform 

verdiepen. De Bouw Idee Cafés blijven zichtbaar en zullen 

worden uitgebreid met aanvullende informatie, gekoppeld 

aan de doorontwikkeling van de bouwinnovatieshop.

Monitor innovatie
Met een innovatiemonitor voor de bouwsector wil 

Bouwend Nederland op basis van zo objectief mogelij-

ke data volgen hoe de innovatie in de sector zich 

ontwikkelt. In Q2 zal een concept dashboard worden 

opgezet, in Q3 moeten de eerste uitkomsten er liggen. 

Na rapportage en evaluatie kan worden overgegaan op 

een periodieke uitvoering van de monitor. De uitkom-

sten van deze monitor zullen gebruikt worden voor 

gesprekken met bijvoorbeeld het ministerie van 

Economische Zaken en/of Rijkswaterstaat,  

communicatie-uitingen over innovatie in  

de bouwsector en het bijsturen van  

activiteiten van Bouwend  

Nederland op het  

gebied van innovatie. 
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De bouw speelt een sleutelrol in de maatschappelijke 

opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbe

stendig maken en voldoende woonruimte realiseren 

voor iedereen. Digitalisering is een voorwaarde om 

die opgaven te realiseren. Het Meerjarenprogramma 

Digitalisering ondersteunt leden bij het beter 

benutten van digitalisering voor de versterking van 

hun bedrijf en marktpositionering. Het programma 

kent drie subdoelen: informatieuitwisseling 

bevorderen, adoptie verhogen en samenwerking 

tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. 

Informatieuitwisseling bevorderen
Ook in 2021 neemt Bouwend Nederland deel aan 

DigiGo en DigiTeam: een digitaliseringsdeal van 

overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de 

installatiesector en de toeleverende industrie. Doel is 

zoveel mogelijk sectorbrede afspraken te maken over 

uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en 

informatie. Daarnaast werken we aan Bouwwijzer 

(dossier bevoegd gezag), ILS Configurator en 

Traceerbaar bouwen en installeren. Deze projecten 

bevorderen eenduidige informatie-uitwisseling met 

opdrachtgevers en ketenpartners. Veilig werken is een 

randvoorwaarde, ook in de digitale wereld. We 

organiseren in 2021 vijf regionale bijeenkomsten over 

het voorkomen van schade door computercriminaliteit 

en nemen deel aan het project Alert Online. Meer 

informatie hierover vinden leden ook op de website van 

Bouwend Nederland. 

Adoptie digitalisering verhogen
Bouwend Nederland ondersteunt leden bij 

digitalisering door mee te werken aan 

informatiestandaarden, proefprojecten te doen en 

drempels weg te nemen. Daarnaast deelt Bouwend 

Nederland goede voorbeelden van digitalisering met 

haar leden. Zo is BIM bij een groot aantal bedrijven al 

gemeengoed en deelt Bouwend Nederland 

voorbeelden daarvan met het mkb, zodat die bedrijven 

kunnen aanhaken bij deze ontwikkeling. In 2021 starten 

we ook een campagne elektronisch factureren en 

starten we de Artificial Intelligence-coalitie Gebouwde 

Omgeving op samen met BTIC.

Onderwijs en bedrijfsleven
Bedrijven moeten een aantrekkelijke werkgever zijn 

om jonge digitale talenten aan te trekken. Bouwend 

Nederland brengt studenten en bedrijven met elkaar in 

contact, bijvoorbeeld door het organiseren van 

evenementen voor studenten, zoals de studentenbattle/

hackathon en de Future Builders Day op 15 april. 

Daarnaast is Bouwend Nederland dit jaar weer 

onderdeel van een onderwijsnetwerk. Samen met 

roc’s, hogescholen en het bedrijfsleven onderzoeken 

we hoe het onderwijs beter op de nieuwste 

technologieën kan aansluiten. Dat maakt het onderwijs 

leuker en studenten worden uitgerust met de juiste 

vaardigheden om bij bedrijven aan de slag te gaan. 

Meer informatie:
> Digigo.nu

Digitalisering Slimmer werken
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Hoe trekken we nieuwe mensen aan voor onze mooie 

sector, die volop innovatie, vakmanschap en 

doorgroeimogelijkheden biedt? Die vraag staat 

centraal in het Meerjarenprogramma Instroom. 

Recent onderzoek van het EIB toont aan dat de vraag 

naar arbeidskrachten tijdelijk iets afneemt door de 

productieterugval als gevolg van de coronacrisis. 

Verwachting is dat op de middellange termijn de 

productie, en daarmee de vraag naar 

arbeidskrachten, echter weer toeneemt. Bouwend 

Nederland richt zich op drie subdoelen om in de 

toekomst over voldoende vakmensen te beschikken: 

meer jongeren laten kiezen voor een bouw/

infraopleiding, meer zijinstromers aantrekken en 

lidbedrijven faciliteren bij hun zoektocht naar 

arbeidskrachten.

Jongeren
De ‘Je gaat het maken’ campagne op sociale media 

blijft doorlopen in 2021. Daarnaast organiseert 

Bouwend Nederland gastlessen en wedstrijden op 

scholen. Er komt een ‘Werkend leren’ campagne waar 

bekende ‘TikTokkers’ uitgedaagd worden om 

bouwchallenges te doen met behulp van jongeren uit 

de bouw en infra. Op deze manier willen we jongeren 

enthousiasmeren om te kiezen voor een BBL-opleiding 

in de bouw en infra. Deze campagne wordt ontwikkeld 

in samenwerking met de vakgroep opleidingsbedrijven.  

Zijinstromers
Bouwend Nederland laat actief mensen uit andere 

sectoren en werkzoekenden de veelzijdigheid en 

mogelijkheden van de sector zien. Competenties en 

vaardigheden, inzet en de juiste om- en bijscholing en 

begeleiding zijn van belang om zij-instromers 

succesvol en duurzaam in te zetten. We bevorderen 

zij-instroom met specifieke projecten zoals ‘Van Bank 

naar Bouw’, waarbij medewerkers met een financieel-

administratieve achtergrond omgeschoold worden tot 

functies in de bouw- en infrasector die daarbij 

aansluiten, bijvoorbeeld het beroep calculator. In 2021 

wordt het tweede seizoen herhaald van de succesvolle 

tv-serie ‘Je gaat het maken’ op RTL4, waarin we de 

veelzijdigheid en carrièreperspectieven van de bouw en 

infra laten zien. Zo bereiken en interesseren we een 

breed publiek voor de bouw en infra en laten we ook 

allerlei innovaties in de sector zien. 

Meer informatie: 
> www.jegaathetmaken.nl

Instroom Vakmanschap en carrières
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Met het meerjarenprogramma Blijven Investeren in 

Ontwikkelen helpt Bouwend Nederland leden bij het 

investeren in hun mensen, zodat zij langer, beter en 

gezonder aan het werk blijven en daarmee behouden 

blijven voor de sector. Dit gebeurt door leden te 

inspireren, te faciliteren en te zorgen voor een 

opleidingsaanbod dat aansluit bij vragen uit de markt.

Inspireren
In 2021 wordt ‘Bouw aan een fitte toekomst’ – de 

samenwerking van Volandis, Bouwend Nederland en 

Cobouw die in november 2019 gestart is – afgerond 

met de Cobouw-special ‘Zo bouw je aan een fitte 

toekomst’. Daarnaast organiseert Bouwend Nederland 

in de loop van 2021 diverse events voor HR-managers. 

Het meerjarenprogramma Blijven Investeren in 

Ontwikkelen wordt eind 2021 afgesloten met 

bijeenkomsten in de regio door het Generatie-theater. 

Het Generatie-theater houdt de spiegel voor over de 

manier waarop de verschillende leeftijdsgroepen 

binnen het bedrijf samenwerken en communiceren.

Faciliteren
Bouwend Nederland rolt de Leergang 

Topwerkgeverschap uit over verschillende regio’s. 

Daarnaast organiseren we estafettebijeenkomsten over 

gezond leven en werken, duurzame inzetbaarheid en 

blijven ontwikkelen. Het project “Impact: samenwerken 

op de bouwplaats”, waarmee we betere samenwerking 

in de hele keten willen bereiken, wordt voortgezet met 

twee nieuwe pilots in een bouw- en infrabedrijf. Wij 

ontwikkelen in 2021 de gratis digitale tool “beste 

BIO-ondernemer”, waarin werkgevers kunnen zien hoe 

zij scoren en kunnen verbeteren op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid. Tenslotte werken wij, in 

samenwerking met TNO en Techniek Nederland, aan 

de doorontwikkeling van het digitale Skillspaspoort, 

waarmee werkgevers en werkenden in de bouw- en 

technieksector meer inzicht krijgen in hun 

mogelijkheden.

Aansluiten op onderwijsaanbod
Het programma BIO ontwikkelde met de vakgroep 

Opleidingsbedrijven en Uitgeverij Concreet de 

mogelijkheid om modules van mbo-opleidingen bouw 

en infra te volgen. Dit is met name interessant voor 

zij-instromers. In 2021 worden de modules Ruwbouw 

Timmeren en Metselen opgeleverd. Daarnaast 

ontwikkelen we een module Bouwtechniek voor 

zij-instromers op mbo-niveau 4 en een module 

Digitalisering op niveau 5 (hbo), die geschikt is voor 

werkenden. De module Digitalisering wordt in 2021 

eerst uitgevoerd door het roc van Amsterdam, later ook 

door andere roc’s.

Bedrijven en onderwijs
Via het project “Mensen maken de transitie” wordt 

kennis over gasloze wijken gedeeld met bedrijven via 

living labs en PPS’en. Een ander project in 2021 is 

“Hybride docenten”, waarmee Bouwend Nederland 

bouwprofessionals stimuleert om (gast)docent te 

worden in het technisch onderwijs. Bouwend 

Nederland steunt daarnaast hoogleraar Construction 

Cultures Van Marrewijk, die sociale innovatie in de 

sector wil bevorderen.

Blijven investeren in ontwikkelen Opleiden
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Beleidsthema’s





Aanbesteden & contracteren Vakkundig en evenwichtig

Duidelijke, proportionele, vakkundig opgezette 

aanbestedingen en evenwichtige aanbestedings en 

contractvormen dragen bij aan een efficiënte, 

innovatieve en aantrekkelijke bouw en infrasector 

en een solide bedrijfsvoering van bouw en 

infraondernemers. Bouwend Nederland zorgt ervoor 

dat aanbesteders rekening houden met de belangen 

van bouwbedrijven en dat regelgeving en beleid 

bevorderend in plaats van belemmerend werken.  

We bieden leden modelcontracten en 

overeenkomsten, delen kennis en ervaring en 

stimuleren standaardisering.

Beter aanbesteden
Het project Beter Aanbesteden resulteerde in een 

uitgewerkte Actieagenda. Dat project krijgt een vervolg 

in de vorm van ‘Beter Aanbesteden 2.0’. De voorziene 

looptijd van dat vervolg is gesteld op vier jaar. In het 

vorige project hebben aanbesteders en markt veel 

geleerd van regionale rondetafelgesprekken. Dat 

element zit ook in het vervolg. De kernbegrippen van 

het vervolg zijn verdere professionalisering van 

opdrachtgeverschap, toepassen van resultaten uit de 

Actieagenda en regionale aanpak. 

Nieuwe UAVGC
Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de 

herziening van de Uniforme Administratieve 

Voorwaarden-Geïntegreerde Contracten, de UAV-GC. 

Het concept voor de nieuwe UAV-GC wordt met de 

bijbehorende toelichting in februari 2021 

gepresenteerd en ter visie gelegd. De bij de opstelling 

van het concept betrokken partijen bespreken de 

ingekomen commentaren in de zomer, waarna 

vaststelling volgt. Daarna zullen we de definitieve tekst 

uitgebreid bij leden introduceren. Dat gebeurt 

schriftelijk en in de vorm van sessies met leden in de 

verschillende regio’s en bij de verschillende 

vakgroepen. Er komt daarnaast een praktische 

handleiding ‘Werken met de UAV-GC 2021’. 

Herziene UAV 2012
In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging 

wordt door een commissie van vertegenwoordigers van 

opdrachtgevers en opdrachtnemers – waarin ook 

Bouwend Nederland zitting heeft - bekeken in hoeverre 

de UAV 2012 moet worden herzien. Overigens zal het 

gaan om beperkte aanpassingen. De besprekingen van 

de commissie zijn in december 2020 gestart en vinden 

plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter 

– Prof. Mr J.M. Hebly - en met begeleiding van het 

Instituut voor Bouwrecht. Het is de bedoeling om de 

nieuwe UAV eind 2021 gereed te hebben.

Modelovereenkomsten
Met het oog op de komst van de Wet kwaliteitsborging 

zullen de door Bouwend Nederland opgestelde 

voorwaarden – zoals de AVA - worden aangepast. In het 

eerste kwartaal wordt een nieuwe versie 

gepresenteerd van de Model Bouwteamovereenkomst. 

Bouwteams winnen aan populariteit, zowel in bouw en 

infra, en daarom is het goed om het bestaande model 

uit 1992 – de VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 

- te actualiseren/ moderniseren. 

Aanbestedingsinstituut
De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, of 

kortweg Aanbestedingsinstituut, waarvan Bouwend 

Nederland initiatiefnemer is, registreert alle 

aanbestedingsadvertenties in de bouw en infra en 

controleert die op fouten. Dat zijn er ongeveer 1200 per 

jaar. Aanbestedingsinstituut heeft in 2020 af moeten 

zien van haar jaarlijkse congres. In plaats daarvan is 

een Aanbestedingsmagazine uitgebracht. Naar 

verwachting zal de editie 2021 wel doorgang vinden.
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De arbeidsmarkt blijft continu in beweging en vraagt 

om ondernemersvriendelijke wet en regelgeving op 

het gebied van arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale 

zekerheid, waarbij een keuze voor de inzet van mensen 

niet wordt bepaald door een verschil in arbeidsvoor

waarden. Daarnaast hebben bedrijven belang bij het 

bestrijden van oneerlijke concurrentie, zodat er een 

gelijk speelveld voor ondernemers ontstaat. 

Zzp
In 2021 zet Bouwend Nederland, mede vertegenwoor-

digd door experts uit onze ledenachterban, het overleg 

met de Belastingdienst over het thema zzp in onze 

sector voort. We zetten in op transparante wetgeving 

voor zzp’ers, die opdrachtgever en opdrachtnemer 

vooral maximale zekerheid geeft. In het tweede kwartaal 

proberen we dit onderdeel ook een plek te laten krijgen 

in een sociaal akkoord/regeerakkoord. Ondertussen 

overleggen we met de Belastingdienst over een 

sectorale benadering van het toezicht. We onderzoeken 

daarbij of op basis van de diversiteit onder zzp’ers toch 

voldoende draagvlak is om de inzet van deze groep in 

onze sector wat eenduidiger te benaderen.

Lobby
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zet 

onze lobby ook in op sociale zekerheid. Na het vormen 

van de nieuwe regering zullen we analyseren welke 

impact het sociaal akkoord/regeerakkoord op onze 

sector en de leden heeft. Deze analyses gebruiken we 

ook weer in de lobby richting Prinsjesdag. 

Corona en sociale zekerheid
Bouwend Nederland zet in op een verdere uitwerking 

van de NOW om vakkrachten te behouden en instroom 

te bevorderen. Daarnaast verzorgt Bouwend Nederland 

informatieverstrekking over de NOW, zoals voorwaar-

den en aanvraagprocedures. Naast de NOW zet 

Bouwend Nederland in op het voortzetten van het 

protocol ‘Samen veilig doorwerken’, zodat er ondanks 

corona veilig kan worden doorgewerkt. In 2021 zal 

worden gestart met het vaccinatieprogramma. Dit zal 

leiden tot de nodige vragen bij de leden. In samenwer-

king met de Helpdesk Bouw & Techniek van Volandis 

zullen deze vragen zoveel mogelijk beantwoord 

worden.

Arbeidsmarkt Duidelijke wetgeving
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Arbeidsvoorwaarden

Bouwen is mensenwerk. Een moderne cao met een 

nieuw functie en loongebouw, aandacht voor groei 

en ontwikkeling en goede arbeidsomstandigheden 

ondersteunen de bedrijfsvoering. Om aan de bouw

vraag te kunnen voldoen zijn mensen hard nodig. 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarom 

een belangrijk aandachtspunt. Zo’n 112.000 mede

werkers vallen onder de cao Bouw & Infra, iets meer 

dan de helft daarvan werkt op de bouwplaats, de rest 

is uitvoerend, technisch of administratief personeel.

Cao Bouw & Infra – nieuw functie en 
loongebouw
In 2021 start Bouwend Nederland de gesprekken over 

een nieuw functie- en loongebouw in de cao Bouw en 

Infra. Als er een nieuw functie- en loongebouw komt, 

dan zorgt Bouwend Nederland ervoor dat die 

informatie daarover helder bij de leden wordt gebracht. 

In rondetafelbijeenkomsten wordt bij leden input 

opgehaald voor andere mogelijke cao-onderwerpen. 

Strategisch partnerschap Zilveren Kruis
Al een aantal jaren heeft Bouwend Nederland een 

strategisch partnerschap met Zilveren Kruis; partijen 

wisselen kennis uit, doen samen onderzoek en werken 

samen bij verschillende projecten om de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers in de bouw- en infra 

sector te verbeteren. Eind 2021 loopt de huidige 

strategische samenwerking af en zullen partijen met 

elkaar in gesprek gaan over een vervolg. 
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De bouw speelt een cruciale rol bij belangrijke 

duurzame opgaven: de energietransitie, 

klimaatadaptatie in bebouwd gebied, de transitie 

naar circulair. Bouwend Nederland zorgt dat leden 

goed geëquipeerd zijn voor de realisatie van deze 

opgaven. Bouwend Nederland lobbyt voor en helpt 

mee aan het creëren van (markt)condities, waarmee 

de bouwsector in staat gesteld wordt de duurzame 

opgaven te realiseren. 

Energiezuinige nieuwbouw: BENGeisen 
van kracht
Vanaf 2021 gelden nieuwe BENG- en TOjuli-eisen voor 

energiezuinige nieuwbouw, waaraan alle vergunnings-

aanvragen moeten voldoen. Dit jaar blijft Bouwend 

Nederland samen met de Lente-akkoord partners 

ondersteuning verlenen aan bouwprofessionals via het 

platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN). Leden 

kunnen hier terecht met praktijkgerichte problemen en 

vragen over BENG en het energielabel nieuwbouw. 

Voorlichting en kennisdeling vindt plaats via website, 

webinars en publicaties. www.bouwendnederland.nl/

actueel/onderwerpen-a-z/beng

Sustainable finance
Banken en beleggers stellen steeds vaker eisen aan 

financiële producten of aan bedrijfsfinanciering mede 

ingegeven door Europese wet- en regelgeving. Bouwend 

Nederland publiceert in 2021 voor haar leden een overzicht 

met actuele ontwikkelingen rond Sustainable Finance.

BespaarGarant 
Bouwend Nederland lanceert in samenwerking met 

branchepartijen het BespaarGarant initiatief. 

BespaarGarant biedt een betrouwbare standaard-

methode om utiliteitsgebouwen van bedrijven en 

maatschappelijke instellingen met een technische 

prestatiegarantie en kostenneutrale financiering te 

verduurzamen. Via een brede informatiecampagne 

worden leden geïnformeerd over deelname aan 

BespaarGarant. 

www.bespaargarant.nl

Platform KAN
Platform KAN (Klimaatadaptief Bouwen met  

de Natuur) is in de zomer van 2020 gestart. 

Ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten 

ontwikkelen en delen kennis. Deelnemers starten  

voor 2023 met een klimaatadaptief natuurinclusief 

woningbouwproject. Doel 2021: drie KAN publicaties en 

minimaal 40 deelnemers. 

www.kanbouwen.nl

Marktkramen
Bouwend Nederland participeert in veel initiatieven, er 

is veel informatie. Dit wordt niet altijd goed gevonden 

door leden en binnen de verschillende 

organisatieonderdelen van Bouwend Nederland. 

Daarom worden er in 2021 digitale marktkramen 

opgezet die een actueel overzicht bieden aan 

informatie, initiatieven, visie en prioriteiten. Er komen 

marktkramen voor ‘Circulair Bouwen’ en 

‘Klimaatadaptatie’ en ‘Energietransitie’. Over deze 

onderwerpen worden in afstemming met regio’s, 

afdelingen en infraplatforms ook bijeenkomsten 

georganiseerd.

Dataanalyse
Bouwend Nederland maakt met data-analyse voor 

leden inzichtelijk welke beelden ontstaan uit Regionale 

Energiestrategieën (RES) en Transitievisie Warmte 

(TVW) in relatie tot de transitie van de gebouwde 

omgeving en energie-infrastructuren. Deze informatie 

wordt digitaal beschikbaar gesteld aan leden en geeft 

inzicht in potentiële marktkansen en ontwikkelingen 

van de energietransitie.  

Top 25 Duurzaam inkopen 
Daarnaast wordt in 2021 voor de derde keer een top 25 

samengesteld van de beste opdrachtgevers op het gebied 

van duurzaam inkopen. Ook komt er periodiek een blog of 

vlog met een goed voorbeeld van duurzaam inkopen. 

Factsheet Duurzaam Inkopen

Meer informatie:
> Klimaatakkoord

> Blijven bouwen met BENG en MPG

Duurzaamheid Cruciale rol bouw & infra
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Markt Woningen, utiliteit en infra

Bij de belangenbehartiging voor de woning, utiliteit 

en inframarkt richt Bouwend Nederland zich op het 

scheppen van de juiste condities om te ondernemen: 

continuïteit, volume en rendement. Naast de lobby 

naar Den Haag en Europa, speelt de lobby naar 

opdrachtgevers en decentrale overheden een 

belangrijke rol. Momenteel heeft de stikstof en 

COVID19problematiek verregaande gevolgen op 

het bouwvolume. 

Woningbouw 
Bouwend Nederland doet in 2021 onderzoek naar de 

effecten van corona op de woningbouw. Daarnaast wordt 

in 2021 de voortgang van de Woondeals onderzocht.  

Met provincies blijven we in gesprek over versnelling 

van de woningbouw. Samen met partners als NVM, 

projectontwikkelaars en Vereniging Eigen Huis, zet 

Bouwend Nederland de woningmarkt op de kaart als 

belangrijk thema voor de Tweede Kamerverkiezingen 

in 2021, voor Prinsjesdag in september en treffen we 

voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

in 2022. Inzet op structurele middelen voor de 

Woningbouwimpuls is hier onderdeel van. 

Utiliteit
Bouwend Nederland onderzoekt in 2021 wat de 

effecten van corona zijn op de utiliteitsbouw en dan 

met name op de bouw van kantoren. De utiliteitsbouw 

lijdt onder de stikstofproblematiek. Anders dan bij 

woningbouw hangt er aan utiliteitsbouw geen 

streefgetal, maar als scholen, ziekenhuizen, kantoren 

en bedrijfshallen niet gebouwd kunnen worden, dreigt 

er een groot maatschappelijk probleem. Bouwend 

Nederland neemt dit onderwerp mee in de lobby naar 

de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, de 

formatie en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Infrastructuur
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blijft 

continuïteit aan infra-opdrachten en extra 

investeringen een aandachtspunt. Daarnaast is 

Bouwend Nederland ook in 2021 actief in De Groene 

Koers, een initiatief om uitstoot van mobiele werktuigen 

en materieel te verminderen. Ook zijn we betrokken bij 

het concept-afwegingskader van het Mobiliteitsfonds. 

Het Mobiliteitsfonds zal in 2030 de MIRT vervangen in 

het financieren van infrastructurele projecten. Medio 

2021 wordt dit concept met de Tweede Kamer besproken. 

Daarnaast is het Nationaal Groeifonds interessant voor 

de infrasector. Zes projecten op het gebied van 

infrastructuur zijn doorgeleid naar de beoordelings-

commissie. Bouwend Nederland hoopt dat het nieuwe 

kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaat met uitvoering 

van de projecten en laat dan van zich horen. Tot slot 

doet Bouwend Nederland onderzoek naar tekorten in 

gemeentelijke budgetten voor infrastructuur.  

Taskforce Infra
De Taskforce Infra is een samenwerking tussen 

Rijkswaterstaat en infrabrancheverenigingen. De 

Taskforce werkt in 2021 aan dossiers uit Markt in 

Transitie (McKinsey-rapport) en houdt het 

marktvolume nauwlettend in de gaten. Voor dit jaar zijn 

er acht werkgroepen opgesteld, die aan het einde van 

het jaar hun eindresultaten presenteren. Dat zijn: 

Monitoring & continuering productie incl. inkoop-

planning, Stikstof, Versnelling Voorbereidingsfase, 

Tenderprocedures werken, 2-fasen aanpak, 

Verdienmodellen, Portfolio- & performance-

management, Klankbord Assetmanagement. 
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Ondernemen is een vak. Bouwend Nederland helpt 

leden bij het runnen van hun onderneming door het 

realiseren van de juiste omstandigheden. Geen 

ondernemer kan om digitalisering en innovatie heen. 

Daarom bestaan daarvoor aparte programma’s.

Corona
Ondernemen in coronatijd vraagt flexibiliteit en creativiteit 

van ondernemers. Bouwend Nederland zorgt er ook in 

2021 voor dat leden als eerste op de hoogte zijn van 

nieuwe regelgeving en manieren om veilig door te werken. 

Business Mastermind dga’s en nietdga’s
Directeuren van bouwbedrijven die daarnaast over het 

meerderheidsbelang van de aandelen beschikken, 

lopen tegen specifieke vraagstukken aan. Speciaal voor 

deze directeur-grootaandeelhouders heeft Bouwend 

Nederland het programma Business Mastermind 

ontwikkeld. Een groep dga’s van (woning)bouwbedrij-

ven uit het hele land – niet werkzaam in elkaars 

concurrentiegebied - delen in deze intervisiegroep hun 

vragen en ervaringen. De onderwerpen variëren van 

opvolging en continuïteit tot goed werkgeverschap en 

maatschappelijke opgaves als de energietransitie. Dit 

jaar wordt het aanbod aangevuld met een tweede 

Mastermind voor directeuren in loondienst. Ook in deze 

bijeenkomsten voorzien de deelnemers elkaar van 

advies onder leiding van een facilitator, die zorgt dat de 

onderwerpen vertrouwelijk en op passende wijze 

behandeld worden. 

BIM 
Bouwend Nederland steunt ondernemers in 2021 om 

werken met BIM nog verder te verankeren in hun 

organisatie. Zo wordt de training ‘BIM in een dag’ van 

de Bouwend Nederland Academy in 2021 weer 

meerdere keren gegeven. Daarnaast wordt in 2021 

samen met gerenommeerde opleidingen een niveau 5 

mbo-opleiding voor professionals gelanceerd. In een 

half jaar tijd kunnen zij zich specialiseren in BIM en 

met hun nieuwe kennis hun bedrijf voorgaan in de tran-

sitie naar werken met BIM. 

Future Builders 
In 2021 investeert Bouwend Nederland verder om het 

lesprogramma van beroepsopleidingen op mbo, hbo en 

wo beter aan te laten sluiten op de praktijk. Innovaties 

die in de sector gebruikt worden moeten sneller een 

plek krijgen in het curriculum. Het in 2021 te lanceren 

platform Future Builders gaat daar een belangrijke rol 

bij spelen. Dit platform gaat studenten, bedrijven en 

brancheorganisaties 24/7 verbinden. Hier kan onder-

ling kennis gedeeld worden over innovaties, stage- en 

afstudeerplaatsen en interessante events. Recruiters 

krijgen geen toegang tot deze omgeving. Eén keer per 

jaar wordt het (online) evenement Future Builders Day 

georganiseerd met een interessant programma voor 

studenten, docenten, young professionals en bedrijven 

uit de bouw en infra. In 2021 staat het evenement 

gepland op 15 april.

Ondernemerschap en innovatie 
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Dienstverlening





Dienstverlening Voor de optimalisatie van jouw bedrijfsvoering

In tijden van crisis is goede informatievoorziening en 

deskundig advies belangrijk. De veranderende 

omgeving vereist digitalisering van processen en 

innovatie van onze producten en diensten. Zo vinden 

de trainingen van BNL Academy online plaats en ziet 

het Elearningplatform begin 2021 het licht. Ook is er 

steeds meer vraag naar toegankelijke informatie en 

gepersonaliseerde communicatie. Van informatie over 

corona tot een klantcontactcenter: in 2021 streven we 

ernaar nog beter bereikbaar te zijn voor de leden.

Een 8.0 van onze leden, het verhogen van de ledenbin-

ding door meer gebruik van onze diensten, een focus 

op online en gepersonaliseerde communicatie; ook in 

2021 optimaliseren we het contact met onze leden en 

de vindbaarheid van onze diensten. Met de implemen-

tatie van een klantcontactcenter hopen we lidbedrijven 

sneller en gemakkelijker van dienst te kunnen zijn. Met 

In-Staet als verzekeringspartner naast Aon willen we 

ons aanbod in verzekeringen verder verdiepen en via 

E-learning bieden we lidbedrijven onze kennis en 

kunde online aan. Afdeling Bouwrecht wordt opnieuw 

gepositioneerd en we starten een project Ledenwerving 

om nieuwe leden aan te trekken.

Menukaart Dienstverlening
Van adviesdesk tot BNL Academy en van Evenementen 

tot Ledenvoordelen: voor onze leden staan al deze 

diensten nu in een overzichtelijk schema. De 

Menukaart Dienstverlening laat in één oogopslag zien 

welke voordelen het lidmaatschap van Bouwend 

Nederland biedt. Naast het vergroten van de 

zichtbaarheid van onze diensten, monitoren we ook 

continu de behoeften van onze lidbedrijven om onze 

dienstverlening te verbeteren. 

Advies
Adviseren, ondersteunen, sparren; de specialisten van 

Bouwend Nederland Advies helpen graag op het gebied 

van juridische vraagstukken, algemene bedrijfsvoering 

en aanbestedingen. In 2021 wordt verder gewerkt aan 

het nieuwe contactregistratiesysteem. Ook wordt 

afdeling Bouwrecht sterker gepositioneerd.

Academy
Begin 2021 wordt het E-learningplatform geïntrodu-

ceerd. Hiermee bieden we leden de mogelijkheid om 

waar en wanneer het uitkomt, de kennis over belang-
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rijke onderwerpen bij te spijkeren. Gedurende 2021 

wordt het E-learningplatform steeds verder uitgebreid, 

met zowel complete trainingen van onze vaste trainers, 

als korte modules waarin binnen een paar uur de 

meest brandende vragen worden beantwoord door 

bijvoorbeeld specialisten van afdeling Advies. Verder 

hoopt BNL Academy in de loop van 2021 weer fysieke 

en incompany trainingen te kunnen aanbieden.

Evenementen
De nieuwe afdeling Evenementen ondersteunt en 

structureert het aanbod evenementen dat door alle 

onderdelen van Bouwend Nederland wordt georgani-

seerd. In Zoetermeer is een professionele studio 

gebouwd, waar alle afdelingen van Bouwend Neder-

land gebruik van kunnen maken. In de loop van 2021 

hoopt de afdeling weer fysieke evenementen te 

organiseren, ondersteunen en coördineren. Tot die tijd 

organiseert de afdeling samen met interne opdracht-

gevers online events voor verschillende doelgroepen.

Voordeel
Zo’n 37 procent van de bedrijven die lid zijn van 

Bouwend Nederland verdient met het lidmaatschap de 

contributie terug. In 2021 wordt de rekentool die leden 

kunnen gebruiken om zelf hun voordeel te berekenen 

verder uitgebreid en verbeterd. Er wordt meer focus 

gelegd op gepersonaliseerde communicatie om de 

voordelen van het lidmaatschap van Bouwend 

Nederland nog meer bij de juiste personen binnen 

lidbedrijven bekend te maken. Op verzekeringsgebied 

is - naast Aon - In-Staet als tweede 

verzekeringsmakelaar aangesloten, zodat we 

lidbedrijven een ruimere keuze kunnen bieden en het 

verzekeringsaanbod kunnen vergroten. 

Bouwend Nederland reikt verder verschillende 

praktische handvatten aan om de bedrijfsvoering van 

de ondernemers die lid zijn te vergemakkelijken. Dit 

zijn bijvoorbeeld modelcontracten, databases, 

beslismodellen en het uitgebreide bouwweer. 

Daarnaast zetten we in op begeleiding van 

medewerkers in de bouw en infra met Social Support 

of bij graafschade met de WIBON Helpdesk.
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Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 

aangesloten bouwbedrijven de grootste 

ondernemersorganisatie in de bouw. De 

verschillende onderdelen  ledengroepen, regio’s, 

afdelingen, infraplatforms, vakgroepen en Jong 

Bouwend Nederland  vervullen ieder een eigen rol 

bij binnen de vereniging. Gezamenlijk verenigen, 

verbinden en ondersteunen we bouw en 

infrabedrijven en werken we aan een vitale sector 

die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de 

leefomgeving. 

Informatiemanagement en data
De afdeling Informatiemanagement zet in 2021 de 

digitale transformatie door. Zo kunnen we met data 

wendbaar anticiperen op in- en externe vraagstukken 

en veranderopgaven. We geven hierbij vorm aan een 

optimale IT-omgeving voor medewerkers om plaats- 

en tijdsonafhankelijk te kunnen werken en een 8+ 

gebruikersbeleving te realiseren. Digitaal samenwer-

ken verankeren we verder in onze organisatie. De 

afdeling breidt het applicatielandschap uit, waarin 

systemen gekoppeld samenwerken. Leden en mede-

werkers krijgen te maken met eenvoudigere processen 

en IT-oplossingen. Het moderne applicatielandschap 

voedt samen met externe databronnen het Smart Data 

Platform. Dit platform vormt de basis om de datage-

dreven ambities te realiseren. We zetten data in om 

beslissingen met feiten (visueel) te onderbouwen. 

Informatieveiligheid en privacy krijgen hierbij prioriteit, 

zodat we voldoen aan interne en externe wet- en 

regelging.

Europese lobby
Met de inzet van een eigen lobbyist in Brussel zal 

Bouwend Nederland haar positie in de Europese lobby 

verder versterken. Het doel van onze activiteiten in de 

Europese Unie is, naast de Europese bouwlobby, ook 

een signaalfunctie. Ogen en oren in Brussel betekent 

dat de Nederlandse bouw- en infrasector niet meer 

verrast kan worden door ‘plotselinge’ regelgeving uit 

Brussel. In 2021 wordt het Brusselse netwerk verder 

uitgebreid en zal in samenwerking met werkgevers- en 

sectororganisaties (VNO, FIEC) ingezet worden op 

belangrijke thema’s, zoals eerlijke concurrentie, 

verduurzaming, digitalisering en een open arbeidsmarkt.

Afdelingen
De afdelingen van Bouwend Nederland treden op 

lokaal niveau op als gesprekpartner van gemeenten en 

behartigen de belangen op lokaal niveau. Ze zijn voor 

de organisatie daarnaast belangrijk voor het leveren 

van waardevolle input van onderaf. Eerst kende 

Bouwend Nederland 60 afdelingen, inmiddels minder 

dan 30 en uiteindelijk willen we – op zoveel mogelijk 

organische wijze - dat aantal verder terugbrengen naar 

25 afdelingen. De verenigingsmanagers ondersteunen 

de afdelingen met inhoudelijke programma’s. Naar 

behoefte worden in 2021 meer afdelingen ondersteund. 

De samenwerking tussen afdelingen neemt toe. 

Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk organiseren van online 

kennisbijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Dag van de Bouw
De Dag van de Bouw is de jaarlijkse open dag waarop 

bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken 

openstellen om mensen kennis te laten maken met de 

positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis 

en waarde van de bouw en infra. 

In eerste instantie werd 19 juni 2021 als voorlopige 

datum gesteld voor dit jaarlijkse evenement. Vanwege 

onzekerheid over de dan nog geldende coronamaatre-

gelen, verplaatsen we de Dag van de Bouw (voorlopig) 

naar 25 september 2021. Een definitief besluit over de 

vorm en datum wordt in mei 2021 genomen en 

gecommuniceerd.

Vakgroepen
De vakgroepen van Bouwend Nederland zijn gespecia-

liseerd in ondergrondse netwerken en grondwaterbe-

heer, civiele betonbouw, ingenieursactiviteiten, glas, 

riolering en bestratingen, bitumineuze werken, 

grondwerk, specialistische wegenbouw, waterbouw, 

railinfra en opleidingsbedrijven in de bouw en infra. 

Vakgroepen zorgen voor contact op brancheniveau, 

uitwisseling van branchespecifieke kennis en beharti-

Vereniging en organisatie
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gen de belangen van haar leden op branchespecifiek 

niveau. Diverse actuele thema’s, zoals de energietran-

sitie, gemeentelijke (riool)budgetten en een nieuwe 

jongerencampagne, worden met de vakgroepen 

opgepakt. 

 

Met het benoemen van meer verenigingsmanagers zal 

de vereniging de lokale afdelingen en infraplatforms 

nog beter kunnen faciliteren. Extra coördinatie zorgt 

voor verdere professionalisering van de ondersteuning 

van de infraleden.

Bestuur
Maxime Verhagen is eind 2020 herkozen voor een extra 

termijn van twee jaar als voorzitter van Bouwend 

Nederland en zal zich tot medio 2023 inzetten voor een 

sterke bouw- en infrasector. Juist nu heeft Bouwend 

Nederland een sterke ervaren voorzitter nodig om de 

sector door deze crisisperiode te loodsen.

We vinden het belangrijk dat het Algemeen Bestuur 

(AB) een goede vertegenwoordiging van onze achter-

ban en onze ledengroepen is. Dit doen we onder andere 

door te werken met een bestuursprofiel en een 

representatieve selectiecommissie, daarna volgt 

bekrachtiging door de ledengroepen die de AB-leden 

vertegenwoordigen en tot slot benoeming in het AB. In 

2020 is Bouwend Nederland in samenwerking met de 

MalieAcademy gestart met een training voor bestuur-

ders om verder te professionaliseren.

Crisisplan
Om goed voorbereid te zijn op eventuele toekomstige 

crises zal Bouwend Nederland de ervaringen uit de 

COVID-19-, PFAS- en stikstofcrisis gebruiken om een 

structureel crisisplan voor de vereniging en werkorga-

nisatie te ontwikkelen. Dit plan wordt met externe 

expertise opgesteld en is in Q2 beschikbaar.

In Q3 en Q4 zal een uitgebreide evaluatie van de 

governance, statuten en reglementen plaatsvinden, op 

het landelijk niveau maar ook op regionaal niveau. Het 

doel is tweeledig: zorgen dat alles aansluit bij de 

huidige tijd en situatie en anderzijds ook het verder 

vergroten van de (bestuurs)kracht van Bouwend 

Nederland.

Vereniging en organisatie
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