Jaarplan
2022

Voor je ligt het Jaarplan 2022 van Regio Noord,
waarin de belangrijkste thema’s voor dat jaar in
kernwoorden worden uitgelicht. Daarnaast krijg je
in vogelvlucht de belangrijkste activiteiten te zien
die we gaan organiseren.
Het Jaarplan 2022 is door het regiobestuur
vastgesteld. In het regiobestuur zijn alle afdelingen
vertegenwoordigd.

Uitgelichte
thema’s
voor 2022

De verkenning bouw & infra 2030 ‘Nu Bouwen aan
Morgen’ behandelt vier thema’s. Deze thema’s zullen
de komende jaren voor een deel de activiteiten
van de regio bepalen en komen in het Jaarplan op
verschillende plaatsen terug.
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Regiomanager
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TOEKOMST VAN WERK

WAARDE VAN BOUWEN

De bouwsector heeft zich in het afgelopen jaar goed staande
gehouden. Het protocol Samen Veilig Doorwerken is door leden
goed ontvangen en mede dankzij het naleven van het protocol
is de omzet in de bouwsector op peil gebleven. Het tekort aan
bouwmaterialen, de stijgende prijzen, de beschikbaarheid
van kwalitatief goed personeel, in relatie tot de enorme
bouwopgaven, stellen veel bedrijven voor grote uitdagingen.
Ook in 2022 werken we weer graag samen met bestuurders
en leden aan een vitale, vernieuwende en toekomstbestendige
bouwsector die bijdraagt aan een aangenaam woon-, werk-, en
leefklimaat. We zien dat leden behoefte hebben aan meer kennis
en vooral ook met elkaar willen sparren als het gaat om thema’s,
zoals duurzaam en circulair bouwen, digitalisering, veilig werken
en strategisch personeelsbeleid. Naast het bieden van een
inhoudelijk programma op bovengenoemde thema’s, zorgen we
er met de afdelingen voor, dat we de leden goed bereiken en
dit gesprek onderling faciliteren. De toekomstverkenning ‘Nu
Bouwen aan Morgen Bouw & Infra 2030’ gaan we inzetten als
kapstok om dit gesprek met elkaar te voeren.

We hechten ook veel waarde aan een goede binding met
onze leden. Van elkaar én van partners in de keten kunnen
we veel leren. We maken gebruik van de kennis die breed
binnen Bouwend Nederland aanwezig is en we zetten erop in
de samenwerking met opdrachtgevers, kennisinstellingen en
partners van BuildinG te continueren. Naast bovengenoemde
uitdagingen moeten we leden verder voorbereiden op de
invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging
voor het Bouwen (WKB).
Vanuit regio Noord willen wij de bouwsector beter laten
aanhaken bij de waterstofeconomie die in Noord-Nederland
aan het ontstaan is. We werken aan een waterstofagenda
voor de bouw en infra. Hierbij richten we ons op het aanhaken
bij investeringen en marktbenadering, verkennen we welke
mogelijkheden waterstof biedt voor het verduurzamen van
materieel en hebben we aandacht voor human capital. Al met al
mooie uitdagingen!
Wij kijken uit naar een goede samenwerking om dit ambitieuze
programma met leden en partners in de keten te realiseren.
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Súdwest-Fryslân

De Fryske

Alja Vos,
Adviseur Sociale Zaken
& Arbeidsmarkt
06 20 43 53 58

Willemijn Visscher,
Verenigingsmanager
Drenthe
06 15 50 63 49

Sander Wubbolts,
Regiomanager
06 51 67 73 10

Annette Korving,
Office Assistent
06 83 17 85 94

Goitzen Veenstra,
Adviseur Markt &
Overheid
06 21 31 51 32

Jolande Oechies,
Verenigingsmanager
Friesland/Programmamanager Sterk Techniek
Onderwijs
06 15 69 85 61

Kees Vianen,
Adviseur Onderwijs
& Duurzaamheid
06 13 06 18 28

Tonny Grotenhuis,
Adviseur Social Support
06 53 15 29 67

Regiobestuur

De afdelingen Regio Noord
Streek

De activiteiten van Regio Noord worden jaarlijks in een Jaarplan
vastgelegd. Uitgangspunten voor dit plan zijn het beleidskader
en de prioriteiten van Koninklijke Bouwend Nederland, zoals
vastgesteld door het Algemeen Bestuur én de actualiteiten en
speerpunten in Regio Noord. De activiteiten zijn opgedeeld in
vier beleidsvelden: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Sociale Zaken &
Veiligheid, Verenigingszaken en Markt & Overheid.
Het Jaarplan wordt vastgesteld door het regiobestuur,
waarin de afdelingen, Jong Bouwend Nederland en het
Platform Infra Noord zijn vertegenwoordigd.

Regio Noord telt bijna 400 leden. Leden kunnen
facultatief lid worden van een of meerdere afdelingen.
De afdelingen in Regio Noord zijn:

Afdelingen

Bouwend Nederland
Regio Noord

1 Friesland

Afdeling Friesland (134 leden)
Groningen (81 leden)
Drenthe
Afdeling Drenthe e.o. (59 leden)

2 Groningen
Afdeling
3

Rottumerplaat

Schiermonnikoog

Ameland
Eemsmond

Terschelling

Het team
van Regio
Noord

De Marne

Dongeradeel

Samenstelling regiobestuur:
• Klaas Graveland (voorzitter)
• Rik Alsema
• Roel van den Berg
• Roelof Faber
• George Kempenaar
• Mariska Mulder
• Jan Notebomer
• Rolf Vuurboom

Loppersum
Ferwerderadiel

Appingedam

Winsum
Het Bildt
Vlieland

Leeuwarderadeel

Franekeradeel

Dantumadiel

Achtkarspelen

Menaldumadeel

Harlingen

Littenseradiel

Kollumerland
c.a.

1

Bedum
Ten Boer

Zuidhorn
Zuidhoorn

Groningen

Grootegast

2

Delfzijl

Slochteren

Oldambt

Leek

Tytsjerksteradiel

Haren

Marum

HoogezandSappermeer

Menterwolde

Leeuwarden
Smallingerland

Veendam

Tynaarlo

Bellingwedde

Noordenveld
Pekela
Opsterland

Ons team vormt in Regio Noord het gezicht van de bouw en infra.
Wij streven naar een vitale, vooruitstrevende en toekomstbestendige
bouwsector. Wij zetten ons maximaal in voor elkaar en de individuele,
collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden.
Onze kernwaarden zijn samenwerken, passie & plezier,
professionaliteit en klantgerichtheid.
Het landelijk bestuur stelt een budget van € 67.000
beschikbaar voor het uitvoeren van de activiteiten zoals
genoemd in dit Jaarplan.

Social Support
Bij schulden, scheidingen of depressieve klachten
bestaat er meestal geen onderscheid tussen werk
en privé. In onze regio biedt Tonny Grotenhuis,
adviseur Social Support, medewerkers van leden
hulp bij privéproblemen. Hierdoor blijven zij
inzetbaar of kunnen sneller weer volledig aan
de slag. Kijk voor meer informatie op
www.bouwendnederland.nl/socialsupport.

Algemeen Bestuur
De regio heeft vier leden die lid zijn van
het Algemeen Bestuur:
• Gerard Hoiting
• Jan Emmo Hut
• George Kempenaar
• Erwin Slopsema

Súdwest-Fryslân

Assen

Aa en Hunze
Stadskanaal

Vlagtwedde

Ooststellingwerf
Heerenveen

De Fryske Marren

Borger-Odoorn
Weststellingwerf
Midden-Drenthe
Westerveld

Steenwijkerland

3

Streek
Afdelingen

Emmen
Coevorden

2 Groningen
3 Drenthe

Hoogeveen

Meppel

1 Friesland

De Wolden
Zwartewaterland

Staphorst
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Infraplatform
Het Platform Infra Noord is een ontmoetingsplaats voor infraleden
(grond-, weg- en waterbouw) uit Groningen, Friesland en Drenthe e.o.
met als doel belangenbehartiging en dienstverlening.
Het platform heeft 34 leden, wordt ondersteund door het
regiokantoor en biedt programma’s aan voor informatieoverdracht
en kennisuitwisseling. Daarnaast worden de bestuursleden
ingezet bij infra-specifieke thema’s en externe overleggen met
o.a. RWS, provincies, waterschappen en gemeenten. Ook zijn
de bestuursleden actief in het noordelijke InnovatieAtelier,
waarin provinciale opdrachtgevers, infra-ondernemers en
ingenieursbureaus van de drie noordelijke provincies als doel
hebben samen meer ruimte te geven aan innovatie in de
infrasector.
Samenstelling bestuur Platform Infra Noord:
• George Kempenaar (voorzitter, aftredend in 2022)
• Roel van den Berg
• Marcel Eilering
• Gerard Hoiting
• Hendrie van der Most
In 2022 wordt het bestuur uitgebreid naar max. 7 bestuurders.

Jong Bouwend Nederland ( JBN) Regio Noord is een club van
36 jong professionals. Halverwege 2021 is Itzél Zuiker gestart
als verenigingsmanager JBN landelijk. Vanuit de regio gaan we
nauw samenwerken met Itzél om JBN beter bekend te maken
bij de lidbedrijven in onze regio. Het doel is om eind 2022 te
groeien naar 45 leden. Dit lijkt weinig ambitieus, maar door de
leeftijdsopbouw zal het ledenaantal (wanneer geen nieuwe leden
aansluiten) de komende periode wel eerst dalende zijn.
In 2022 wordt ingezet op:
1 Werving van nieuwe JBN leden. Er komen specifieke
activiteiten om nieuwe leden te werven. De mogelijkheid
voor deelname aan activiteiten door studenten van
hbo-instellingen in onze regio wordt verkend.
2

3

Organiseren van activiteiten, die als doel hebben de
persoonlijke ontwikkeling van de leden te stimuleren en het
organiseren van een excursie om leden te laten zien weke
innovaties er zoal plaatsvinden.
Verbinden van JBN met de afdelingen in onze regio om
de betrokkenheid bij de meerjarenprogramma’s of andere
beleidsthema’s te vergroten.

Samenstelling bestuur Jong Bouwend Nederland Regio Noord:
• A rjan Mulder (voorzitter)
• Harm Bijland
• Arnoud Haitsma
• Jacco Jongejan
• Richard Roffel
• Arend Talsma
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Meerjarenprogramma’s
Wij verenigen, verbinden en ondersteunen onze leden door meerjarenprogramma’s
die als onderdeel van Brancheontwikkeling de bouwsector verder
professionaliseren. De meerjarenprogramma’s worden landelijk ontwikkeld
en in de regio’s uitgerold. In 2022 werken we met de meerjarenprogramma’s
Duurzaamheid, Nu Bouwen aan Morgen en Digitalisering.

Duurzaamheid

Nu Bouwen aan Morgen

Digitalisering

Om de nationale duurzame doelen te halen moet de
verduurzamingsmarkt fors opschalen. Hiervoor zijn, naast
technische, organisatorische, politiek bestuurlijke en financiële
aspecten cruciaal. Het is belangrijk dat bedrijven zich met
duurzame innovaties in de markt kunnen onderscheiden. Op een
aantal thema’s zijn sectorbrede afspraken nodig. Of financiële
incentives. Of moet wet- en regelgeving worden aangepast.
Daarnaast is het belangrijk dat opdrachtgevers voldoende kennis
en capaciteit hebben opdrachten goed in de markt te zetten. Voor
opschaling van de (energetische) woningverduurzaming is het
belangrijk dat de vraagzijde meer gebundeld wordt. Zodanig dat
het voor bedrijven loont seriematige verduurzamingsconcepten
te ontwikkelen.

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms
overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te
bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet
worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je
als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen
aan Morgen’ staan vier thema’s centraal om bedrijven in de
bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst:
Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en
-infrastructuur, Toekomst van werk en Waarde van bouwen.

Digitalisering speelt een sleutelrol in de maatschappelijke
opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbestendig te
maken en voldoende woonruimte te realiseren voor iedereen.
Digitalisering is een voorwaarde om die opgaven te realiseren.
Het meerjarenprogramma Digitalisering ondersteunt leden bij
het beter benutten van digitalisering en voor de versterking van
hun bedrijf en marktpositionering. Het programma kent drie
subdoelen: informatie-uitwisseling bevorderen, adoptie verhogen
en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren.

Voor elk thema hebben we steeds twee toekomstbeelden
tegenover elkaar gezet: hoe kan de wereld eruitzien op basis
van de huidige onzekerheden van vandaag de dag?
De toekomstbeelden beschrijven hoe de wereld er in 2030
voor de vier centrale thema’s kan uitzien. De beelden zijn geen
voorspellingen, geen verwachtingen en ook geen wensbeelden.
Wel zijn het prikkelende beschrijvingen van een deel van de
werkelijkheid die vaak flink verschilt van die van vandaag.
De toekomstbeelden maken inzichtelijk hoe trends en
onzekerheden over ruim tien jaar samen tot grote veranderingen
kunnen leiden. Ze laten zien dat de toekomst niet uit ‘losse’
ontwikkelingen bestaat, maar dat het samenspel tussen
technologie, beleid, markt en maatschappelijke uitdagingen
bepalend zal zijn voor hoe vraag, aanbod en sector er straks
uitzien. Als vervolg op de activiteiten in 2021 gaan we in 2022
met leden in gesprek over de toekomstverkenning ‘Nu Bouwen
aan Morgen’.

In Noord-Nederland zijn we actief betrokken bij het programma
BRAINR, een initiatief van BuildinG in samenwerking met
Bouwend Nederland en diverse partners. BRAINR is een
intelligent lerend netwerk in Noord-Nederland voor de bouwen infrasector. Binnen het netwerk staat het ontwikkelen van
nieuwe kennis, kennisdeling en het inzichtelijk maken van
regionale faciliteiten centraal. Dit geven we in 2022 mede vorm
door een contactgroep Digitalisering op te starten. Daarnaast
zijn we nauw betrokken bij het creëren van diensten en
bijeenkomsten vanuit het netwerk, waar onze leden van
kunnen profiteren.

We dragen bij aan de subdoelen, beschreven in het
meerjarenprogramma Duurzaamheid, door landelijk beleid te
vertalen naar regionaal beleid. Bijvoorbeeld door het uitwerken
van de Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen op regionaal
niveau. Daarnaast zetten wij in op het ontwikkelen van een
waterstofagenda voor de bouw en infra.

Jaarplan 2022
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Onderwijs en Arbeidsmarkt
In 2022 dragen we bij aan de doelstellingen geformuleerd in
de strategische agenda van Onderwijs en Arbeidsmarkt en
vertalen dit naar regionaal niveau. Zo zijn we een aantrekkelijke,
toekomstgerichte en lerende sector.
Doel is het bevorderen van instroom, behoud/doorstroom en
verbetering van kwaliteit van opleidingen (HBO/MBO/VO),
aansluitend op de toekomstige vraag vanuit de sector. Daarnaast
het stimuleren van de instroom van vakbekwaam personeel en
het kwalitatief en kwantitatief afstemmen van opleidingen met
de vraag vanuit de bouwbedrijven. Voorbeelden hiervan zijn

Q1

Beleidsthema’s
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Sociale Zaken en Veiligheid
Verenigingszaken
Markt en Overheid
Innovatie en Duurzaamheid

• Er is inzicht in de gerealiseerde cofinanciering voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) per
STO-regio
• De contouren van de Infra Hub Noord-Nederland
zijn bekend en inventarisatie van behoeften per
organisatie wordt in gang gezet
• Leden van Bouwend Nederland zijn betrokken bij
activiteiten vanuit STO, zoals Techniek Tastbaar
en dragen projecten aan voor projectbezoeken
• De nieuwe entiteit in Friesland staat, waarbij de
rolverdeling helder is
• Eerste deelnemers hebben zich ingeschreven voor
cursussen uit het integraal scholingsaanbod BIM
• Start uitvoering onderzoek Passend Werk
Kennisbank i.s.m. UMCG
• Start doorontwikkeling pilotprogramma’s rondom
strategisch HR

Sterk Techniek Onderwijs, het realiseren van de noordelijke Infra
Hub en het ontwikkelen van nieuwe cursussen/lesmateriaal op
het gebied van waterstof.
Binnen het thema arbeidsmarkt zetten we in op ontwikkeling
van HR bij bedrijven. We hebben in de komende jaren duizenden
arbeidskrachten nodig in onze sector. Al jaren is duidelijk dat we
dit niet gaan redden met de instroom van alleen jongeren in de
sector. We hebben ook zij-instromers nodig. Hier zetten we al
enkele jaren op in, maar bedrijven komen nog onvoldoende tot dit
besef én wat dit betekent voor hun beleid rondom het menselijke

Q2

• De STO-regio’s zijn zich bewust van het feit
dat cofinanciering achterloopt en werken
nauwer samen met het bedrijfsleven op
activiteitenniveau
• Er is commitment voor de Infra Hub NoordNederland. Een haalbaarheidsstudie wordt
geïnitieerd
• In samenwerking met de opleidingsbedrijven worden docenten van VO in het kader
van STO geprofessionaliseerd
• We organiseren in samenwerking met het
landelijk bureau de regionale uitrol van
Future Builders Day door een bijeenkomst
voor studenten en docenten te organiseren
• Uitrol testfase onderzoek Passend Werk
Kennisbank i.s.m. UMCG
• Start relatie HR-beleid met werkgeluk

kapitaal in hun onderneming. Daarnaast zetten we vanaf komend
jaar in op de instroom van buitenlandse arbeidskrachten.
Het onderzoek naar de werking van een Passend Werk
Kennisbank, dat uitgevoerd wordt door het UMCG en in
samenwerking met de sectoren bouw en zorg zal worden
uitgevoerd bij bedrijven, zal tevens in uitvoering komen. De
subsidie is toegekend en het voorstel is goedgekeurd. In 2022
zullen de bedrijven mee kunnen doen aan de praktijktoets.

Q3

Q4

• De samenwerking tussen STOregio’s en het bedrijfsleven is
vanzelfsprekend, waardoor het
regiokantoor alleen nog op hoofdlijnen schakelt
• Go/no-go moment voor Infra Hub
Noord-Nederland
• Er is een positieve beoordeling
van deelnemers aan het integraal
scholingsaanbod en feedback
wordt verwerkt
• Uitrol workshops rondom strategisch HR – topwerkgeverschap
light

• De tweede inschrijving voor het
integraal scholingsaanbod BIM
is gestart
• Vervolg Infra Hub NoordNederland of alternatief wordt
gestart
• Afronding testfase Passend
Werk Kennisbank i.s.m. UMCG
• Uitrol workshops werkgeluk
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Sociale Zaken en Veiligheid

Markt en Overheid

Sociale Zaken
In 2022 zal op het gebied van Sociale Zaken het nodige gaan
gebeuren rondom de cao. We halen het net weer op bij de leden
als het gaat om hun wensen en behoeften voor de cao. Daarnaast
zal op het gebied van FUWA het nodige gaan plaatsvinden.
DB-cao heeft afgesproken in 2021 een besluit te nemen over de
toekomst van een nieuw loongebouw. Dit betekent dat in 2022
leden geïnformeerd gaan worden en indien nodig bijgestaan bij
de implementatie van het functie- en loongebouw. Tevens gaan
we de volgende stap zetten in de programma’s rondom duurzame
inzetbaarheid.

Aanbestedingen
De bouwsector staat voor grote uitdagingen en speelt een
sleutelrol in het waarmaken van ambities op het gebied van
duurzaamheid, bereikbaarheid en de energietransitie. Innovatie is
broodnodig, ook als het gaat om het aanpassen van het aanbestedingsbeleid. Nieuwe aanbestedingsvormen met aandacht voor
duurzaamheid moeten zorgen voor een ommekeer en stimulans
voor onze leden om hiermee aan de slag te gaan. Samen met
opdrachtgevers werken we toe naar een beter aanbestedingsklimaat. Het aanbestedingsbeleid van opdrachtgevers dient
afgestemd te zijn op de uitdagingen waar we in de bouwsector
voor staan en dient rekening te houden met de belangen van
onze leden. Dit zal leiden tot meer efficiëntie, innovatie en

Q1

• HR Trainingen Academy
• Rondetafelgesprekken cao 2023
• Verkenning digitaal platform
Leven Lang Ontwikkelen
• Bewust Veilig-dag 30 maart 2022

Veiligheid
Binnen het thema veiligheid besteden we aandacht
aan de Dag van de Veiligheid op 30 maart 2022. Daarnaast zal
het programma rond ‘hein en guus’ blijvend aandacht verdienen
en zetten we in op de week van de RI&E. Deze thema’s komen
aan de orde binnen de contactgroep Veiligheid, alsmede het V&G
plan en het gesprek rondom veiligheid met de opdrachtgever.

Q2

• H
 R Trainingen Academy
• Rondetafelgesprekken cao 2023
• Verkenning digitaal platform
Leven Lang Ontwikkelen
• Week van de RI&E

Q3

• (Door)ontwikkeling zelfscan
Duurzame Inzetbaarheid
• Informeren rondom instroom
buitenlandse arbeidskrachten
• Aandacht voor verantwoord
opdrachtgeverschap

Q4

• HR Trainingen Academy
• Informeren rondom instroom
buitenlandse arbeidskrachten
• In gesprek over verantwoord
opdrachtgeverschap

Q1

• Lobby Gemeenteraadsverkiezingen. Onze inzet
en adviezen bespreekbaar maken tijdens overleggen met gemeenten en lijsttrekkers
• Vernieuwd netbeheerdersoverleg, waarbij
regiomanagers van netbeheerders actief
betrokken worden en gezamenlijk gekeken
wordt welke problemen we wel regionaal
kunnen oplossen
• Leden voorlichten over de invoering van de
Omgevingswet en de Wkb. Het aanbod aan
trainingen vanuit landelijk onder de aandacht
brengen
• Jaarlijks symposium met vereniging Stadswerk
(Noord) en Koninklijke NLingenieurs

aantrekkelijke uitvragen naar de markt. Onze insteek is dit in
gezamenlijkheid op te pakken.
Vergunning- en bouwproces
We willen als belangenbehartiger gunstige condities voor onze
leden. Door de invoering van de Omgevingswet en de Wet
Kwaliteitsborging voor het Bouwen zal het vergunnings- en
bouwproces veranderen. Dit zal grote invloed hebben op de
bedrijfsvoering van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Net als
in 2021 blijven we hier doorlopend aandacht aan besteden en
wijzen we leden op de trainingen die via de Bouwend Nederland
Academy worden aangeboden.

Q2

• Na Gemeenteraadsverkiezingen inplannen sessies met
de afdelingsbesturen over toekomst en vorm van de
gemeentelijke bouw- en infraoverleggen (gbio’s)
• Samen met de afdelingen balans opmaken of leden
voldoende zijn voorbereid op de invoering van de
Omgevingswet en Wkb op 1 juli 2022. Desgewenst
sturen op aanbod trainingen
• Inplannen nieuwe gemeentelijke bouw- en
infraoverleggen met wethouders die zijn verkozen
tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen
• Per provincie organiseren van masterclasses voor
nieuwe wethouders
• Organiseren ledenbijeenkomst over
toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’

Aardbevingsdossier
Op 2 september 2020 werd het Groninger Bouwakkoord getekend.
Het Bouwakkoord is onderdeel van een pakket dat de versterkingsopgave in de provincie moet versnellen. Eind 2021 is het
Meerjarenversterkingsplan (MJVP) opgeleverd. Het MJVP moet
meer inzicht geven in voortgang, continuïteit en planning. Deze is in
afstemming met NCG en gemeenten samengesteld. In 2022 sturen
we erop dat onze leden volop worden betrokken bij de opgave en
ook daadwerkelijk in samenspraak met de stakeholders voor de
benodigde versnelling in het proces kunnen zorgen. Inzicht voor de
bewoner in het totaalproces is waar we op blijven hameren, zodat
de verwachtingen goed kunnen worden gemanaged en waargemaakt. We monitoren het proces en schakelen bij waar nodig.

Q3

• B
 estuurlijke overleggen met
waterschappen
• Creëren bewustzijn bij
gemeenten over het
aanjagen van duurzaamheid en
innovatie bij inkoopbeleid en
aanbesteden
• Start voorbereiding Provinciale
Statenverkiezingen 2023.
Onderzoeken en vaststellen
inzet en lobbyactiviteiten

Q4

• Organiseren jaarlijkse
Infra Innovatie Marktdag
met partners van het
InnovatieAtelier.
• Overleggen
Initiatiefcommissie,
Rijkwaterstaat en
netbeheerders
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Innovatie en Duurzaamheid
We willen innovatie in de sector stimuleren en faciliteren, met
als doel leden te helpen verder te komen met hun product-,
proces- en marketinginnovatie. Dit doen we onder andere
door het InnovatieAtelier te continueren en uit te bouwen.
Daarnaast (markt)condities helpen te creëren, waarmee de
bouwsector in staat wordt gesteld versnelling te realiseren in
het verduurzamen van de gebouwde omgeving conform de
afspraken in het Klimaatakkoord en het verduurzamen van
(zwaar) materieel in de sector. We doen dit onder andere door

Q1

• 1e bijeenkomst met regionale tafel op het gebied van
digitalisering en/of robotisering
• Contactgroep opzetten met betrokken leden rondom project ‘Energieneutraal wonen is betaalbaar en haalbaar’
• Herijking project ‘Energieneutraal wonen is betaalbaar
en haalbaar’ na afhaken provincie Drenthe i.s.m. Regio
Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Drents Energie Loket
• Eerste structurele overleg met HyNorth en bestuursleden in het kader van de waterstofeconomie in
Noord-Nederland
• Inventarisatie van materieel en potentie CO2/NOx
besparing in combinatie met potentiële vraag naar
waterstof is gestart
• Eerste gesprekken met opdrachtgevers in het waterstofdossier over de vorm van marktbenadering zijn gestart
• We betrekken het onderwijs bij het InnovatieAtelier door
te verkennen of er traineeships/stages georganiseerd
kunnen worden

de waterstofagenda van Bouwend Nederland verder vorm te
geven en uit te voeren. Tevens zorgen we met de Expeditie
Energieneutraal Wonen ervoor dat de leden goed zijn aangehaakt
bij de verduurzamingsopgave. In Friesland zetten we met de
Friese Energie Alliantie in op een goed energiebeleid met goede
marktcondities.

Q2

Q3

• Tool voor leden om te duiden waar ze staan qua digitaliseringsproces is
in werking
• Uitrol Future Builders-day in de regio
• Organisatie bijeenkomst of excursie i.h.k.v. Expeditie Energieneutraal
Wonen
• Invulling geven aan het plan Waterstof Werkt door deelname aan de
regiegroep
• Het eerste waterstofproject wordt geanalyseerd met bestuursleden en
opdrachtgevers om de potentiële knowledge-gap te vinden
• Leden vanuit de koplopersgroep Duurzaam Materieel werken samen om
aanspraak te maken op middelen voor verduurzamen van materieel
• We hebben gesprekken met publieke opdrachtgevers om verduurzaming
materieel te stimuleren in aanbesteding en zorgen voor harmonisatie van
beleid
• Contractvormen en eisen van opdrachtgevers zijn inzichtelijk en helder
voor leden van Bouwend Nederland
• De focus van het InnovatieAtelier is verschoven naar grote thema’s als
energietransitie en verduurzamen van materieel

• Handreiking m.b.t. digitaal
samenwerken op ketenniveau
• 2e bijeenkomst met regionale tafel
op het gebied van digitalisering
• Publicatie financieringsmogelijkheden particulieren Drenthe i.h.k.v.
verduurzaming
• Het is gelukt om een poule
van bedrijven te creëren, die
structureel is aangehaakt bij
uitvragen van opdrachtgevers in
het waterstofdossier

Q4

• Kenniscongres digitalisering
• We hebben de contouren scherp
van een meerjarenprogramma
verduurzamen materieel, inclusief
realistische tijdlijn van zero emissie
bouwen richting 2030
• Er is een accountmanager Waterstofontwikkeling in het noorden,
die continu de verbinding tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zoekt
en knelpunten identificeert, adresseert
en oplossingen aandraagt
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Verenigingszaken
De regio is een actief en zichtbaar deel van de organisatie waar
de leden zich mee verbonden voelen. Door veel contacten met
leden (ledenbezoeken, dienstverlening en het organiseren
van bijeenkomsten) brengt de regio de leden in contact met
de hele organisatie. Daarnaast stimuleert de regio middels
netwerkbijeenkomsten de uitwisseling van kennis en ervaring
tussen leden onderling. In 2022 hopen we weer verschillende
fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren waar
samenwerking, verbinding en het opdoen van nieuwe ideeën en
mogelijkheden centraal staan.
De regio heeft een nauwe samenwerking met de afdelingen.
Denk aan het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten,
informatie-uitwisseling, dienstverlening en het gezamenlijk
aanpakken van de ledenwerving. Ook in de lobby richting
stakeholders werken de afdelingen en de regio nauw samen.
Door de inzet van een nieuwe verenigingsmanager voor
Friesland werken we, samen met de andere teamleden, ook
weer in 2022 volop aan ledenbinding door vooral zichtbaar
te zijn voor de leden. Face tot face, maar ook via de media.
Tevens door de leden te bezoeken, (netwerk)bijeenkomsten te
organiseren, informatie op onze regiowebsite te plaatsen en
digitale nieuwsbrieven te verzenden. Ook proberen we daar,
waar het voor leden stroever verloopt, behulpzaam te zijn of een
luisterend oor te bieden. Of al dan niet via de inzet van Social
Support meerwaarde te leveren.

Bouwproductie en
werkgelegenheid 2022
Ieder kwartaal stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een nieuwe raming
op van de productie en de werkgelegenheid in de bouw. Het Centraal Planbureau heeft
in oktober 2021 een nieuwe raming voor 2022 naar buiten gebracht met opnieuw
gunstigere vooruitzichten voor de economische groei en de werkloosheid. Zij voorzien
een breed herstel voor 2022 en daarna.
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Bouwproductie en
werkgelegenheid
2022
Breed herstel
verwacht voor
bouwproductie en
werkgelegenheid
2022 en daarna

Algemeen beeld
In 2022 zal de bouwproductie door de economische groei en een sterke onderliggende
vraag weer over de gehele bouwsector gaan toenemen. Veruit het sterkste herstel vindt
plaats bij de nieuwbouw van woningen. Ook bij herstel en verbouw van woningen en
utiliteitsgebouwen is na de daling in 2021 weer ruimte voor een krachtige groei. Het
onderhoud van gebouwen komt dan ook meer in lijn met deze structurele ontwikkeling. De
groei van de gww-productie blijft met 2% voor de investeringen en 3% voor het onderhoud
achter bij die van de woningbouwproductie, en is met 2,5% iets lager dan die van de
utiliteitsbouw.

Middellange termijn: krachtige
productiegroei
In de jaren 2023-2025 neemt de totale bouwproductie gemiddeld met 2,5% per jaar
toe. Met jaarlijkse groeicijfers van gemiddeld 3% vormen woningnieuwbouw samen met
herstel en verbouw van woningen en overige gebouwen in deze periode de grootste
groeisector. De toename van de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen zal met 1% per jaar
veel gematigder zijn en zich vooral concentreren op kantoren, zorggebouwen en overige
gebouwen voor de budgetsectoren (sectoren die voor het overgrote deel door de overheid
worden gefinancierd). Een belangrijke bijdrage in de productiegroei wordt geleverd door
verduurzamingsinvesteringen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen voor 2030.
Intensivering van deze investeringen is noodzakelijk en geeft vooral een extra impuls
aan herstel en verbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Deze sectoren groeien
respectievelijk met gemiddeld 3,6% en 3%. De gww-productie neemt met gemiddeld 2%
per jaar toe.

Beeld ten opzichte van de raming
van juni 2021
Hogere vergunningverlening bij zowel de nieuwbouw als de herstel en verbouw van woningen
en utiliteitsgebouwen laten betere cijfers zien. Ook is de productiedaling in de gww tot nu toe
beperkter dan eerder werd verwacht. De hogere vergunningverlening bij de nieuwbouw van
woningen leidt in 2022 tot een iets hogere groei (0,5%) van de totale bouwproductie.
Door de sterke productiegroei in 2021 en 2022 is het herstel op middellange termijn
0,5% lager dan in de vorige raming.

Groei woningbouw trekt aan
tot ruim 12%

Krachtige productiegroei herstel
en verbouw

Nadat de woningbouw in 2019 met name vanwege stikstof sterk terugvalt, neemt de
vergunningverlening voor woningbouw inmiddels weer toe. Vanwege de gebruikelijke
doorlooptijden van bouwprojecten zorgt de toename van het aantal verleende
vergunningen voor een sterke groei van de nieuwbouwproductie in 2022. In dat jaar kan
die groei zelfs aantrekken tot ruim 12%, waarmee voor het eerst in tijden weer dubbele
cijfers worden geschreven. De groei van het aantal gereedmeldingen (in 2021: ongeveer
63.000 woningen) stijgt in 2022 tot bijna 72.000 woningen.

Door de gunstige economische ontwikkeling zal in 2022 herstel en verbouw een krachtige
productiegroei van 4% laten zien. Vanaf 2022 biedt de economische ontwikkeling weer
voldoende ruimte voor een structurele groei van de onderhoudsproductie met 2%. Op
middellange termijn blijft de productie met gemiddeld 3% groeien. In 2023 kan een stevige
groei van de nieuwbouwproductie worden geschreven, maar deze vlakt hierna wel sterk
af. Bij dit beeld is ervan uitgegaan dat de vergunningverlening vanaf 2022 nog verder
kan stijgen naar gemiddeld 85.000 woningen per jaar. Een hoger niveau lijkt ondanks de
woningbouwimpulsen moeilijk realiseerbaar vanwege het beperkte aanbod van geschikte
locaties. Met de eerste tranche (halverwege 2020) en de tweede (begin 2021) tranche van
de woningbouwimpuls (€ 0,5 miljard) is aan 96.000 woningen subsidie verleend, maar
slechts een gering deel van het aantal gesubsidieerde woningen is additioneel en leidt
daarmee tot extra woningen ten opzichte van wat zonder de impuls het geval zou zijn. Het
duurt tot 2024 voordat duidelijk hogere aantallen woningen worden opgeleverd, In dat
jaar zullen ongeveer 80.000 woningen worden gerealiseerd.

Bouwproductie1 per sector, 2020-2025
Miljoen €

Jaarlijkse veranderingen3 (%)

20202

20213

20202

2021

2022

‘23-’25

Woningbouw

33.875

34.725

-3½

2½

7½

3

- nieuwbouw

14.600

15.850

-11

8½

12½

3

- herstel en verbouw

12.075

11.650

3½

-3½

4

3½

7.200

7.225

½

½

2

2

23.950

24.275

-2

1½

3

1½

11.200

11.700

-6

4½

1

½

- herstel en verbouw

7.525

7.300

4

-3

6½

3

- onderhoud

5.225

5.275

0

1

3

2½

GWW

18.125

17.625

2½

-3

2½

2

- nieuwbouw en herstel

11.700

11.400

-½

-2½

2½

2

- onderhoud

6.425

6.225

9

-3

3

2½

Externe onderaanneming

4.225

4.275

1

1

5

2½

60.000

80.175

80.900

-1½

1

5

2½

55.000

- onderhoud
Utiliteitsbouw
- nieuwbouw

Totaal bouw

1 Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten
en handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2020, excl. btw
2 EIB-bewerking van voorlopige CBS-cijfers
3 Raming
Bron: CBS, EIB

Verleende vergunningen en gereedmeldingen,
2019-2025, aantal
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000

50.000
45.000
2019

Bron: EIB

2020

2021
Vergunningen

2022

2023

2024

2025

Gereedmeldingen
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Investeringen in
verduurzaming lopen
geleidelijk op
Ook lopen op middellange termijn de investeringen in de
verduurzaming van woningen geleidelijk op in samenhang met
de afspraken in het Klimaatakkoord. Deze investeringen werken
ook door in de groei van de herstel- en verbouwproductie, die
op middellange termijn met gemiddeld 3,5% per jaar toeneemt.
De hogere vergunningverlening leidt tot 3% hogere
productiegroei in 2022 bij de nieuwbouw van woningen.
Door de hogere productiegroei in 2021 en 2022 is de
productiegroei op middellange termijn minder krachtig.

Utiliteitsbouw vlakt sterk af
In 2022 vlakt de groei van de totale nieuwbouwproductie in de
utiliteit sterk af. Uitzondering daarop is de nieuwbouwproductie
van overige gebouwen in budgetsectoren die na jaren van sterke
dalingen in 2022 wel sterk toeneemt. Ook bij zorggebouwen
wordt een sterke groei in 2022 voorzien. Dit door een combinatie
van overheidsbestedingen en een verbeterde financiële
positie van zorgaanbieders. Bij de meeste marktsectoren, met
uitzondering van bedrijfsgebouwen, zal de nieuwbouwproductie
in 2022 naar verwachting krimpen. De productie van deze
marktsectoren ligt op een relatief hoog niveau en tijdelijke
impulsen zullen wegvallen.

Herstel- en
verbouwproductie
trekt snel aan
In 2022 kan de herstel- en verbouwproductie snel aantrekken
door enerzijds de relatieve korte doorlooptijd en anderzijds de
opgaven op het gebied van duurzaamheid. Veel onderhoudswerk
is door de coronacrisis uitgesteld. Verwacht wordt dat deze
achterstand vanaf 2022 zal zijn ingelopen.

Beperkte productiegroei op
middellange termijn
Op middellange termijn vlakt de groei van de
nieuwbouwproductie in de utiliteitsbouw af tot gemiddeld 0,5%
per jaar. Afvlakking van de economische groei zet uitbreiding van
de gebouwenvoorraad voor de marktsector onder druk. Alleen de
nieuwbouw van kantoren, zorggebouwen en overige gebouwen
in de budgetsector neemt op middellange termijn toe. De
herstel- en verbouwproductie neemt op middellange termijn met
gemiddeld 3% per jaar nog wel krachtig toe, met verduurzaming
van de gebouwenvoorraad als belangrijkste drijver. Doordat het
onderhoud tijdens de coronacrisis is achtergebleven, neemt de
structurele groei in de onderhoudsproductie in 2022 en daarna
wat sterker toe. Door het hogere productieniveau heeft het CBS
de verwachte groei op middellange termijn bij de nieuwbouw
0,5% naar beneden bijgesteld.

Groei grond-, water- en
wegenbouw
In 2022 herstellen zowel investeringen als onderhoud in de gww
met een groei van respectievelijk 2,5% en 3%. In samenhang
met een krachtig herstel van de nieuwbouwproductie in
de b&u nemen in 2022 met name de investeringen door
netwerkbedrijven en gemeenten toe. Herstel van de generieke
gemeentelijke infrastructuuruitgaven zal naar verwachting

echter pas na 2022 plaatsvinden als de gemeentefinanciën
voldoende zijn hersteld. Om de totale infrastructuuruitgaven
op peil te houden, zijn bij Rijkswaterstaat en ProRail budgetten
naar voren gehaald voor onderhoud aan voornamelijk hoofden spoorwegen. Vanaf 2022 zal deze crisismaatregel gunstig
uitwerken op de onderhoudsmarkt.

Stikstofprobleem
belemmering wegenbouw
Op de middellange termijn herstelt de gww-markt naar
verwachting over de gehele linie en groeit de totale productie
met gemiddeld 2% per jaar. In de periode 2023-2025 neemt
nieuwbouw en herstel jaarlijks met gemiddeld 2% toe en het
onderhoud met gemiddeld 2,5%. Omvangrijke opgaven

voor de infrastructuur dragen bij aan het gunstige beeld op
middellange termijn. Werkzaamheden rondom de energietransitie,
klimaatadaptatie en de vervanging van riolering leiden tot een
groei van de productie voor de grond- en waterbouwsector. Voor
de civiele betonbouwers draagt de grootschalige vervanging
van bruggen en viaducten bij aan meerjarige verhoging van
de productie. Vooralsnog belemmert de stikstofproblematiek
de vergunningverlening voor de wegenbouw bij Natura2000gebieden. Als gevolg van stikstofdepositie in de gebruiksfase
zal de aanleg van wegen afhankelijk blijven van de beschikbare
stikstofruimte, ondanks drempelwaardes of de inzet van
emissieloos materieel bij de aanleg. Realisatiecijfers van de gwwinvesteringen in de eerste helft van 2021 wijzen op een minder
sterke terugval dan de raming. Voor komende jaren vertaalt dit
zich terug in een iets minder sterk herstel (gemiddeld 0,5% per
jaar).

Bouwarbeidsmarkt blijft gunstig
Op de middellange termijn blijft het beeld voor de bouwarbeidsmarkt
gunstig. De groei van de totale bouwgerelateerde werkgelegenheid
bedraagt in de periode 2023-2025 gemiddeld 1% per jaar, waarmee de
totale bouwgerelateerde werkgelegenheid met bijna 15.000 arbeidsjaren
toeneemt tot 494.000 arbeidsjaren. De flexibiliseringsgraad blijft op
middellange termijn toenemen, waardoor de gemiddelde jaarlijkse groei
van de werkgelegenheid onder werknemers (0,5%) achterblijft bij die
van zelfstandigen (1,5%) en uitzendkrachten (2,5%). De vooruitzichten
op middellange termijn zijn iets gunstiger, waardoor in 2025 het
totale arbeidsvolume 10.000 arbeidsjaren hoger ligt dan eerder werd
aangenomen.

Werkgelegenheid
stijgt verder
Groei van werkgelegenheid trekt in 2022 verder aan en de totale
bouw gerelateerde werkgelegenheid stijgt naar verwachting
met 10.000 arbeidsjaren. Deze toename volgt op een sterk
productieherstel tot boven het niveau van 2019, maar wordt
beperkt doordat een belangrijk deel van de productiegroei
neerslaat in een stijging van de arbeidsproductiviteit. Zoals
gebruikelijk na een periode van terugval, concentreert de toename
zich bij de flexibele schil. Het arbeidsvolume van zelfstandigen
en uitzendkrachten neemt met respectievelijk 4.000 en 3.000
arbeidsjaren toe. De groei van de werkgelegenheid onder
werknemers in de bouw is met 3.000 arbeidsjaren relatief
beperkter.

Werkgelegenheid in de bouw, 2020-2025
(duizend arbeidsjaren)
2020

2021

2022

2025

Werknemers

306

311

314

320

Zelfstandigen

135

137

141

147

Totaal bouwnijverheid

441

448

455

467

21

22

25

27

462

470

480

494

Uitzendkrachten/ gedetacheerden
Totaal bouwgerelateerd
Bron: EIB
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Wij
bouwen
in 2022
door aan
onze regio

