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In deze uitgave blikken we terug op 2021. Een tweede jaar in 
het teken van corona. Gelukkig konden we doorbouwen op de 
opgebouwde ervaring uit het eerste jaar van de pandemie. De 
crisisstructuur die al in 2020 werd opgetuigd hielp ons ook het 
afgelopen jaar om flexibel te reageren op de steeds wisselende 
omstandigheden. Mede hierdoor bleven we aan de slag met 
het protocol Samen Veilig Doorwerken. Ook binnen Bouwend 
Nederland ging het verenigingsleven onverminderd door. Hier 
ging ook veel aandacht naar toe. In talloze digitale bijeenkomsten 
werd de verbinding met elkaar gezocht en gevonden. Hetzelfde 
gold voor de belangenbehartiging, de dienstverlening en 
brancheontwikkeling en de overige werkzaamheden van de 
bureauorganisatie. De resultaten kunt u hier teruglezen.

Zo was 2021 het jaar dat Bouwend Nederland Den Haag wist te 
overtuigen fors te investeren in de aanpak van maatschappelijke 
problemen. Investeringen waarmee de bouw- en infrasector zijn 
voordeel kan doen. Door campagnematig te werken, voorzien van 
een opgefriste huisstijl en logo, speelden we in op de actualiteit. 
Zo vroegen we rondom de landelijke verkiezingen aandacht 
voor de oplossingen die bouw en infra kunnen bieden voor de 
uitdagingen van Nederland. Aan het einde van het jaar werd 
alles voorbereid om diezelfde boodschap opnieuw krachtig uit te 
dragen rondom de komende gemeenteraadsverkiezingen. Want 

dat verhaal slaat aan. Dat is niet gek want onze sector staat 
aan de lat voor de grote thema’s van onze tijd. Energietransitie, 
de verduurzamingsopgaaf, de woningbouw en het oplossen 
van het mobiliteitsvraagstuk. De bouw is keihard nodig om 
deze uitdagingen aan te pakken. Het coalitieakkoord staat dan 
ook vol goede voornemens op dit terrein en geld om ze uit te 
voeren. Desondanks zal Bouwend Nederland het Rijk en andere 
overheden en opdrachtgevers kritisch volgen en zich hard maken 
voor een goede opvolging van de mooie plannen en aandringen op 
een praktische en haalbare uitvoering.

Het afgelopen jaar toonden onze lidbedrijven, onze bestuurders 
en onze bureauorganisatie opnieuw de kracht van verenigen 
aan. Eensgezind, krachtig en succesvol sloegen we ons door de 
coronatijd heen. Dat werd bekroond met meer dan 300 nieuwe 
leden en dat belooft alle goeds voor de toekomst! 

Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

Fries Heinis
Algemeen directeur Bouwend Nederland

De kracht van verenigen
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De Bouwend Nederland-campagne Samen doorbouwen aan 
Nederland richt zich in 2021 op de Tweede Kamerverkiezingen. 
Samen met de leden ligt de focus daarbij zowel voor de 
verkiezingen als tijdens de formatie op zes voor de sector 
belangrijke thema’s: woningmarkt, infrastructuur, stikstof, 
verduurzaming, arbeidsmarkt en instroom én de bouw als 
topsector. Kern van het betoog: de bouw is het vliegwiel van de 
Nederlandse economie. Door samen door te bouwen, halen we 
Nederland uit de crisis. 

Nederland staat voor een grote verduurzamingsopgave waarin 
bouw en infra een grote rol vervullen. Het vergt budget, maar 
ook capaciteit om de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving 
te halen. Bouwend Nederland legt op meerdere niveaus contact 
met de politiek waarbij de inzet op de zes thema’s varieert van 
de noodzakelijke forse investeringen in bijvoorbeeld Rijksinfra tot 
extra aandacht voor werk-naar-werktrajecten om de instroom in 
de sector te bevorderen. 

Inzet social media
‘Door samen te bouwen, halen we Nederland uit de crisis’ is de 
basisboodschap richting alle politieke partijen in de hoop hen 
te inspireren bij het maken van de verkiezingsprogramma’s. 
Bouwend Nederland communiceert tweeledig. Het sturen van 
brieven en organiseren van werkbezoeken wordt aangevuld met 
het gericht inzetten van sociale media en samenwerking in brede 
maatschappelijke coalities op alle voor bouw en infra relevante 
terreinen. Filmpjes waarin verschillende lijsttrekkers vragen 
van bouwers beantwoorden, worden bekeken en gedeeld. Juist 
door deze dubbele aanpak van traditionele lobbyvaardigheden 
en innovatieve manieren landt de boodschap van Bouwend 
Nederland goed in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke 
partijen. Een succesvolle agendering van onze punten in de 
diverse partijprogramma’s vormt een belangrijke eerste stap 
naar opname in het coalitieakkoord. De onderhandelende 
partijen gebruiken immers hun eigen verkiezingsprogramma’s als 
onderlegger en vertrekpunt in de coalitiegesprekken. 

Combinatie
Na de succesvolle agendering van de bouw- en infra-onderwerpen 
in de verkiezingsprogramma’s blijft Bouwend Nederland op het 
spoor van traditionele en innovatieve lobby. Na de verkiezingen 
start een tweede social mediacampagne waarin de punten 
nogmaals heel gericht over het voetlicht komen. Traditionele 
mediagebruikers krijgen de publiciteit voor actuele dossiers via 
kranten, radio en tv. Het aanbieden van negentig bouwhelmen 
aan de nieuwgekozen Kamerleden genereert nog eens extra 
publiciteit. De parlementariërs krijgen hierbij een uitnodiging 
voor een werkbezoek om zelf kennis te maken met de bouw- en 
infrasector. De inhoudelijke agendering in het voortraject is 
daarmee omgezet in een structurele samenwerking op basis van 
de inhoud.

Tweede 
Kamerverkiezingen
2021
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In mei 2019 zet de Raad van State een streep door het 
Programma Aanpak Stikstof. Gevolg is een rem op de bouw 
van nieuwe duurzame woningen en vastgoed én een veilige 
infrastructuur. In 2021 komt in samenwerking met andere 
maatschappelijke partners zicht op een structurele aanpak.

In maart 2021 moet de nieuwe Stikstofwet de 
vergunningverlening vlottrekken, de stikstofuitstoot en -depositie 
reduceren en de natuurkwaliteit herstellen c.q. verbeteren. De 
bouw krijgt een wettelijke vergunningsvrijstelling, aangezien 
deze slechts voor 0,6% aan de stikstofuitstoot bijdraagt. Deze 
vrijstelling geldt alleen voor de aanlegfase van bouwprojecten, 
waardoor infrastructuurprojecten helaas hinder blijven 
ondervinden. Voorwaarde is wel dat de bouwsector zich inspant 
om de stikstofuitstoot in 2030 met minstens 60% te reduceren. 
Het kabinet reserveert een miljard euro om de bouwsector 
hierbij te helpen. Zo komt er een subsidieregeling voor versnelde 
aanschaf en ombouw van bouwmaterieel, waarin het gezamenlijke 
initiatief van de Groene Koers nauw is betrokken.
 
Versnellingsplan Stikstof 
De maatregelen in de Stikstofwet gaan Natuurmonumenten, 
Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW/MKB-Nederland 
en Bouwend Nederland niet ver genoeg. De zes organisaties 
komen met een gezamenlijk voorstel met de titel ‘Een duurzaam 
evenwicht’, om de uitstoot van stikstof versneld en drastisch af te 
laten nemen. Het versnellingsvoorstel realiseert in 2030 vanuit de 
gezamenlijke sectoren een aanzienlijk hogere stikstofreductie dan 
opgenomen in de Stikstofwet. Het zet in op een gebiedsgerichte 
aanpak en geeft daarnaast ruimte voor economische 
ontwikkeling. Bij deze aanpak spelen regiovertegenwoordigers 

van Bouwend Nederland een belangrijke rol in de overleggen met 
provinciebestuurders om de bouwbelangen onder de aandacht 
te brengen. Dat natuur- en boerenorganisaties en bouw en infra 
samen een voorstel formuleren om uit de stikstofimpasse te 
komen, toont de impact van dit dossier.
 
Juridische onzekerheden
In 2021 starten diverse rechtszaken die, afhankelijk van 
de vonnissen, in 2022 een forse impact kunnen hebben 
op de bouwsector. Zowel de bouwvrijstelling als de 
stikstofberekenmethode voor infrastructuurprojecten worden 
aangevochten. Waar mogelijk draagt Bouwend Nederland 
argumenten aan die de gekozen aanpak ondersteunen. 
 
Stikstoffonds
Met Kabinet-Rutte III en de Tweede Kamer wordt in 2020 
voortdurend gesproken over het implementeren van het 
Versnellingsplan. Dat resulteert in december 2021 in een 
prominente plek voor de aanpak van de stikstofproblematiek 
in het nieuwe coalitieakkoord van Rutte IV met daarin een 
Stikstoffonds van 25 miljard euro en de instelling van een 
ministerpost die zich richt op natuur en stikstof. 

Meer informatie:
 → Stikstofpuzzel heeft bouw meer ruimte
 → Meer geld voor infra en oplossing stikstof nodig om 
woningtekort op te lossen

 → Gezamenlijk voorstel voeren-, natuur-, en 
ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen

Stikstof
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Meerjarenprogramma’s



Meerjarenprogramma’s

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt leden 
door onder meer brancheontwikkeling als een belangrijk 
onderdeel van onze activiteiten. Zo stimuleren we verdere 
professionalisering van de bouwsector. Dat doen we door het 
aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van 
bouwondernemingen. Ook bieden we ondersteuning aan leden 
bij toepassing van kennis in het bedrijf en brengen we leden in 
contact met nieuwe markten en toegang tot externe netwerken. 
Daarmee creëren we een vitale bouwsector die bouwt aan een 
duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Thema’s die we 
gedurende een periode van meerdere jaren extra aandacht geven, 
worden achter de schermen de meerjarenprogramma’s genoemd.

De meerjarenprogramma’s Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO), 
Instroom, Veiligheid en Innovatie eindigen per 31 december 2021. 
In de resultaten van de vier genoemde programma’s is een aantal 
rode draden te bespeuren. De sector is duidelijk in beweging. 
Allereerst ontstaan bij bouw- en infrabedrijven initiatieven 
op het gebied van bedrijfsvoering, modernisering en verdere 
professionalisering. Zo neemt de aandacht voor de waarde van 
human capital toe. Dit vertaalt zich onder meer in aandacht 
voor het werven en laten groeien van personeel. Er is ook meer 
aandacht ontstaan voor het langer, gezond én veilig te laten 
werken van werknemers. Daarnaast innoveren en digitaliseren 
bedrijven steeds vaker. 

Het eindigen van de programma’s betekent overigens allesbehalve 
dat genoemde onderwerpen geen aandacht meer krijgen. De 
thema’s blijven urgent en actueel in nieuwe landelijke en regionale 
activiteiten. Ook duiken ze op in nieuwe meerjarenprogramma’s 
als Toekomst van werk en Vernieuwing van de sector, die per 
2022 van start gaan. De overige thema’s waarop in 2021 is 
geïnvesteerd via een meerjarenprogramma zijn Digitalisering, Nu 
Bouwen Aan Morgen en Duurzaamheid.
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Met allerlei activiteiten op het gebied van preventie en 
monitoring vraagt Bouwend Nederland aandacht voor de 
veiligheidsrisico’s in de sector. Bewustwording, heldere 
communicatie en met elkaar het gesprek aangaan spelen een 
grote rol bij ongevalpreventie. Elk ongeval in de bouw en infra is 
er immers één te veel.

hein en guus 
Inmiddels beginnen hein en guus bekende personages te 
worden in de bouw. Je komt ze tegen bij bijeenkomsten, in 
nieuwsartikelen, op de handreiking Veiligheid en aanbesteden van 
CROW én op de zonnebrand-dispenser die naar aanleiding van de 
nieuwe cao in de zomer gratis onder de Bouwend Nederland-leden 
is verspreid. hein en guus helpen ook dit jaar bedrijven bij het 
gesprek over veiligheid op de bouwplaats. 
 

Virtual reality 
Wel eens ervaren hoe het is om van een steiger af te vallen? 
Hopelijk niet, maar wie het is overkomen, zal voorzichtiger worden 
om herhaling te voorkomen. Met de door Bouwend Nederland 
ontwikkelde virtual reality-module voor werken op hoogte, is 
de valervaring te simuleren zonder daarbij in het ziekenhuis te 
belanden. 

Vouchers Veiligheid aan de Voorkant
Veilig bouwen begint bij goede keuzes in de ontwerpfase. 
Bouwend Nederland heeft samen met Aboma bij meer dan dertig 
bouwteams een advies gegeven op het voorlopig ontwerp. Voor 
opdrachtgevers blijkt dit vaak een eye-opener.
 
Bouwspraak
Veel ongevallen zijn door heldere communicatie te voorkomen. 
Dit is een uitdaging als je bedenkt dat werknemers vaak 
gehoorbescherming dragen. Daarnaast is Nederlands allang niet 
meer de enige taal op de bouwplaats. Om miscommunicatie te 
voorkomen hebben CAO-partijen (waaronder Bouwend Nederland) 
aan Volandis gevraagd een gebarentaal voor de bouw te 
ontwikkelen, Bouwspraak. De campagne met cabaretier, schrijver 
en acteur Leo Alkemade krijgt de nodige aandacht op social 
media.
 
Permanent aandacht voor veiligheid
Bewustwording en gedragsverandering zijn de afgelopen jaren 
de centrale doelstelling van het meerjarenprogramma Veiligheid 
geweest. De website veilig.debouwmaakthet.nl bevat dan ook 
een schat aan veiligheidsinformatie. Veiligheid in de bouw en infra 
verdient permanent aandacht, dat blijft ook de komende jaren 
voor Bouwend Nederland het geval.

Meer informatie:
 → www.debouwmaakthetveilig.nl 
 → www.veiligmethein.nl 
 → www.bouwspraak.nl

Veiligheid
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Het meerjarenprogramma Innovatie faciliteert en stimuleert 
vernieuwing en innovatie in bouw en infra. Fysieke 
bijeenkomsten, webinars, vraag- en aanbodsessies, bouwcafés 
en een website zijn ingezet om leden met elkaar in contact te 
brengen. Zo ontstaan platforms van kennisdeling die het denken 
over en realiseren van slimme oplossingen mogelijk maken. 

De bouw maakt het SLIM
Op de website De bouw maakt het SLIM (slim.debouwmaakhet.
nl) vinden we de Bouwinnovatieshop. Het delen van goede 
verhalen over innovatie in bouw en infra inspireren en helpen 
belemmeringen in de toekomst vóór te zijn. Sprekende 
voorbeelden uit de praktijk hebben meer overtuigingskracht dan 
abstracte ontwikkelingen en beleidsvoornemens. 

Sinds de lancering is de website voornamelijk een etalage van 
innovaties (67 stuks, stand ultimo januari 2022) met daarnaast 
informatie over incubators, actualiteiten en evenementen. Doel is 
de website van een digitaal kennisloket rond bouwinnovaties uit 
te laten groeien tot een ontmoetingsplaats. 

Bouw Idee Café
De toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen vormt in 2021 
de inhoudelijke basis voor vier live Bouw Idee Cafés die online 
door honderden geïnteresseerden worden bekeken. Centraal 

staan de praktische toepassingen rondom de vier thema’s 
van de toekomstvisie die leden in hun onderneming kunnen 
verwachten, zoals de toepassing van waterstof als energiebron 
voor warmte-oplossingen. Maar ook de inrichting van Nederland 
als het gaat om wonen werken en recreëren en de rol van snelle 
vervoersverbindingen tussen het westen en het achterland komen 
aan bod. De uitzendingen zijn terug te kijken via de website.
 
Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) 
Onder regie van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum 
(BTIC) werkt Bouwend Nederland samen met overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen aan kennisondersteuning en 
innovatieontwikkeling van ontwerp-, bouw- en techniekbedrijven. 
In 2021 helpt het BTIC bij de vorming van ongeveer tien brede 
consortia. Ook speelt het BTIC een rol bij de voorbereiding 
van (subsidie)voorstellen om de tientallen miljoenen euro’s aan 
innovatieondersteuning voor de sector in te zetten.
 
Via het BTIC roept Bouwend Nederland in 2021 de overheid op 
innovatie stevig te ondersteunen. Het vraaggestuurd en langjarig 
ondersteunen van verduurzaming, circulariteit en digitalisering, 
is noodzakelijk. Alleen zo worden de grote maatschappelijke 
uitdagingen op gebied van wonen en infrastructuur sneller, beter, 
veiliger en met meer rendement opgelost. Het BTIC doet daarvoor 
in 2021 twee voorstellen. Het eerste voorstel is het toevoegen 

van de bouwsector in het topsectoren- en innovatiebeleid. Eind 
2021 neemt het kabinet dit voorstel volledig over, zodat de 
bouwsector vanaf 2022 integraal onderdeel is van het nationale 
topsectorenbeleid. Hiermee gaat een langjarige wens in vervulling. 
Alle daarbij behorende faciliteiten en middelen stuurt het BTIC aan. 

Ook dient het BTIC een voorstel in voor het Nationale Groeifonds 
dat zich richt op het steeds meer en sneller ontwikkelen en 
toepassen van innovatieve producten, processen en diensten 
voor de (inter)nationale markt. Zes startconsortia, waarin 187 
organisaties en bedrijven samenwerken, bieden concrete plannen 
en investeringsbereidheid aan. Vanuit het Groeifonds wordt 
in totaal een bijdrage gevraagd van 325 miljoen euro voor een 
periode van zeven jaar. In 2022 wordt duidelijk of dit voorstel 
wordt gehonoreerd. 
 
Eind 2021 eindigt het Meerjarenprogramma Innovatie. Uiteraard 
blijft innovatie voor Bouwend Nederland hoog op de agenda staan.

Meer informatie:
 → Informatie over BTIC
 → Voorstel toekomstbestendige leefomgeving
 → Maxime Verhagen BTIC-boegbeeld
 → Bouw Idee Café
 → De bouw maakt het - innovaties

Innovatie
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Om antwoord te geven op de enorme opgave in de woningbouw, 
mobiliteit en de energietransitie hebben de bouw en infra de 
komende jaren tienduizenden nieuwe vakmensen nodig. Daar 
anticiperen we nu al op.

Stimuleringsprogramma behoud vakkrachten
Met een nieuw stimuleringsprogramma ter waarde van tien 
miljoen euro trekken werkgevers, vakbonden en overheid 
gezamenlijk op om vakkrachten voor de sector te behouden 
én nieuwe mensen te werven. Partijen zetten samen in op het 
aantrekken van nieuwe mensen ( jongeren en zij-instromers), het 
blijven leren en ontwikkelen van vakkrachten in de sector en het 
digitaal Skills Paspoort voor beter inzicht in vaardigheden en 
competenties van medewerkers. Daarnaast wordt gewerkt aan 
vakonderwijs op maat (flexibel en modulair) en meer vakkennis 
over duurzaamheid. Het stimuleringsprogramma is een initiatief 
van de cao-partijen Bouw en Infra. 
 

Motiveren van jongeren
Via media en schoolwedstrijden zijn bouw en infra bij 
jongeren onder de aandacht gebracht. Speciaal ontwikkelde 
digitale gastlessen voor vmbo, havo en vwo zijn succesvol. 
De instroomcampagne bereikt daarnaast decanen, 
loopbaanbegeleiders en UWV Werkbedrijven via het magazine 
Werkwijzer (bereik: 75.000). De campagne Werkend Leren 
gebruikt YouTube, TikTok en Snapchat om jongeren tussen de 
dertien en achttien jaar te bereiken. Dit levert in totaal 2.066.863 
weergaven van videocontent binnen de doelgroep op en 5.295 
unieke bezoekers aan de landingspagina. Het is overigens de 
eerste op jongeren gerichte campagne in Nederland waarbij TikTok 
binnen deze branche wordt ingezet. Het succes is reden voor nóg 
een seizoen, dat begin 2022 wordt geproduceerd. 

Zij-instromers gaan het maken
Het succes van het eerste seizoen van het tv-programma Je 
gaat het maken, krijgt een vervolg in een tweede seizoen. In het 
RTL4-programma duiken werkzoekenden in de wereld van bouw 
en infra. De kandidaten maken kans op een opleidingstraject 
en worden zo klaargestoomd voor een nieuwe uitdaging. De 
serie trekt maar liefst 1,2 miljoen kijkers. Bouwend Nederland 
ontwikkelt het televisieformat dat zich richt op zij-instroom en 
betrekt leden en opleidingsbedrijven bij de opnames. 
 

Van Bank naar Bouw
De verkenning Van Bank naar Bouw kijkt wat er nodig is om een 
overstap van het bank- en verzekeringswezen naar de bouw- en 
infrasector te maken. Inmiddels is het rapport met stappenplan 
klaar en levert het project honderd kandidaten op. Bouwend 
Nederland heeft voor twintig personen kunnen bemiddelen. 
Verder onderzoek zal duidelijk maken vanuit welke sectoren een 
overstap nog meer geregisseerd kan plaatsvinden.

Blijvend aandacht voor instroom
Het Economisch Instituut voor de Bouw ziet dat mbo-opleidingen 
zo’n dertig procent meer studenten afleveren, de BBL- en BOL-
opleidingen laten een stijgende lijn zien en zij-instromers maken zo’n 
veertig procent van de totale nieuwe instroom uit. Het markt-
aandeel van de bouw in technische opleidingen is bijna hersteld. 
Met het hoge aantal uittreders door pensioen en grote uitdagingen 
als woningnood en energietransitie zal de zekerstelling en groei 
van nieuwe instroom voorlopig een speerpunt blijven. Bouwend 
Nederland blijft zich hier de komende jaren hard voor maken. 

Meer informatie:
 → Instroom

Instroom

2.254
Traffic vanuit social media 
naar jegaathetmaken.nl

5.880
Instagram-volgers  

De Bouw Maakt Het

1.673
Instagram-volgers 

JGHM

22.124
Facebook-fans 

De Bouw Maakt het

3.2M
Totaalbereik 

Facebook

873.084
Totaalbereik Instagram 

DBMH

1.7M
Totaalbereik Instagram 

JGHM
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Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijke voorwaarden in elk 
maakproces, zo ook in de bouw en infra. Daarom zet Bouwend 
Nederland zich als brancheorganisatie in voor het blijvend 
investeren in opleiding en ontwikkeling.

Meerjarenprogramma BIO
Drie procent van de omzet in de sector gaat verloren door 
ziekteverzuim, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut 
voor de Bouw. Bouwend Nederland besteedt daarom in het 
meerjarenprogramma Blijven Investeren in Ontwikkelen (BIO) veel 
aandacht aan human capital. En met resultaat, want steeds meer 
bedrijven zijn bezig hun mensen langer en gezonder aan het werk 
te houden. Dat gebeurt met trainingen en opleidingen waardoor 
medewerkers kunnen doorgroeien naar andere functies of 
slimmer leren werken, maar ook door trainingen op het gebied van 
gezondheid en vitaliteit. Hoewel het meerjarenprogramma eind 
2021 eindigt, blijft dit een belangrijk onderwerp, waarop Bouwend 
Nederland zowel landelijk als regionaal aandacht inzet. 

Gezamenlijke inzet werkgevers en werknemers
Vanuit het stimuleringsprogramma Behoud vakkrachten van 
werkgevers, vakbonden en overheid wordt gezamenlijk ingezet op 
het blijven leren en ontwikkelen van vakkrachten in de sector. 

Leergangen 
Bouwend Nederland biedt in de regio’s leergangen aan om 
de leercultuur binnen bedrijven te bevorderen. Dat leidt tot 
uitvoering van de leerprogramma’s Topwerkgeverschap en Cross 
Over uitgevoerd en samen met roc tot de ontwikkeling van de 
BIM5-module. Met de cursus Impact is ingezet op vergroting 
van communicatie en samenwerking op de bouwplaats en 
faalkostenreductie.
 

Estafettebijeenkomsten
In samenwerking met de regio’s belichten estafettebijeenkomsten 
drie thema’s: persoonlijk leiderschap, modern werkgeverschap 
en vitaliteit. De bijeenkomsten worden afgerond met het 
Generatietheater van hoogleraar Aart Bontekoning. Deze laat 
zien hoe men binnen organisaties waarin verschillende generaties 
actief zijn, beter kan samenwerken.
 
Skills Paspoort
Samen met Techniek Nederland, TNO en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen ontwikkelden we een prototype voor een digitaal 
Skills Paspoort. Werkenden krijgen hiermee meer inzicht in hun 
competenties en zijn zo beter inzetbaar. De komende periode 
gaan we hiermee verder aan de slag (als sector binnen het 
paritaire programma) en wordt het skillspaspoort ingezet voor 
diverse doelgroepen ( jongeren, ouderen en zij-instromers) en in 
verschillende bedrijven (groot, midden en mkb).
 

Modulair opleiden
Het Meerjarenprogramma BIO richt zich samen met de 
vakgroep Opleidingsbedrijven en uitgeverij Concreet op de 
leerloopbaanpaden voor timmeren en metselen. Samen met 
opleidingsbedrijven en bedrijven is voor zij-instromers inmiddels 
uit het bestaande lespakket voor bouw en infra een modulaire 
Top 10 gemaakt. Deze tien modules worden vanaf medio 2022 
aangeboden.
 
Agenda onderwijs en arbeidsmarkt
In lijn met de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen - de 
bouw in 2030 is door Bouwend Nederland de onderwijs- en 
arbeidsmarktstrategie opnieuw beschreven. Ter vergroting van 
de arbeidsproductiviteit en om de investering in human capital 
verder te versterken start vanaf 2022 het meerjarenprogramma 
‘De toekomst van werk’.

Blijven investeren in ontwikkelen
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Data is niet meer weg te denken uit ons (werkende) leven. 
Bouwend Nederland helpt ondernemers om op veilige wijze 
stappen in digitalisering te zetten. Het afgelopen jaar is een 
belangrijke stap gezet in onder meer de verdere digitalisering van 
de gebouwde omgeving. 

Het programma DigiGO stelt belangrijke randvoorwaarden om te 
starten met de daadwerkelijke realisatie van het Digitaal Stelsel 
voor de Gebouwde Omgeving (DSGO). Hiermee komt informatie 
binnen de (bouw)keten op een veilige en betrouwbare manier 
beschikbaar en wordt voorkomen dat iedereen zelf afspraken 
moet maken over toegang én gebruik van digitale informatie. 
Samen digitaliseren is immers effectiever dan allemaal individueel.
 
Cybercriminaliteit en -security
Computercriminaliteit neemt explosief toe; ook bouw- en 
infrabedrijven maken steeds vaker melding van cyberincidenten. 
Bouwend Nederland werkt in 2021 hard om de leden te 
ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. De 

informatieverstrekking via de 
website is aangevuld met 
voorlichtingssessies in het land. 

Ook vinden vanuit de BNL 
Academy de eerste trainingen 
plaats. Zelf aan de slag gaan 
kan met de gratis Basisscan 
Cyberweerbaarheid.
 

E-factureren: beter voor iedereen
Uit onderzoek blijkt dat leden positief 

over elektronisch factureren zijn. Logisch, 
want de handmatige factuurverwerking 

kost veel kostbare tijd én geld die ook anders 
zijn in te zetten. Na de eerste voorbereidingen 

in 2021 hanteren sinds januari een aantal toonaangevende 
bouwers elektronisch factureren al als norm. Zij accepteren 
geen pdf-facturen meer, maar vragen om een elektronische 
factuur. Dit traject is een initiatief van TBI, BAM, Dura Vermeer, 
Heijmans, Koenders Totaalbouw, ICreative, Ballast Nedam, Unica, 
Unifiedpost, Strukton Worksphere, Van Wijnen, VolkerWessels, 
Ketenstandaard Bouw en Techniek en Bouwend Nederland. 
Ook materiaalleveranciers Polvo, Isero, Wasco, Voskamp en 
Technische Unie zijn hierbij betrokken. Het initiatief krijgt brede 
steun binnen de bouw- en infrasector van zowel leveranciers als 
softwarehuizen.
 
Future Builders day
Op 15 april 2021 vindt de eerste Future Builders Day plaats, 
een online evenement over digitalisering, circulariteit en 
technologische innovaties. Meer dan 25 sprekers uit het 
bedrijfsleven, onderwijs en opdrachtgevers kijken terug op een 
succesvolle dag met meer dan 550 online deelnemers.
 
Studenten en docenten van bouw- en infra-opleidingen volgen 
colleges, lezingen en workshops van inspirerende sprekers. 
Technologietrendwatcher Deborah Nas, Arjen Adriaanse en 
TEDxAmsterdam-oprichter Jim Stolze belichten trends en 
ontwikkelingen in de digitale bouw- en infrawereld. Ook nemen 
zij de deelnemers mee in de toekomst van de sector. Een virtueel 
netwerkplein maakt het mogelijk dat studenten die op zoek zijn 
naar een baan of stage bedrijven vinden om nader kennis mee te 
maken.

Meer informatie:
 → DigiGO
 → Cybersecurity
 → E-facturen volgens DICO
 → Basisscan Cyberweerbaarheid 

Digitalisering
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Op een digitaal congres voor leden en stakeholders presenteert 
Bouwend Nederland in december 2020 de toekomstverkenning Nu 
Bouwen aan Morgen. De verkenning bundelt de informatie over de 
richting die onze snel veranderende wereld inslaat. Technologische 
vernieuwingen zetten onverminderd door met op onderdelen grote 
kansen en uitdagingen voor de bouw- en infrasector. De toekomst 
van Nederland staat centraal in de gesprekken die de sector met 
zichzelf en met de samenleving aangaat. 

Bouwend Nederland gebruikt 2021 om de beschikbare data uit 
de toekomstverkenning bij de leden te laten landen en in open 
dialoog de impact hiervan voor hen te verkennen. De onderdelen 
van de verkenning dienen als kapstok om laagdrempelig met 
elkaar in gesprek te gaan, positie te bepalen en te kijken 
welke aanpassingen nodig zijn om de eigen bedrijfsvoering 
toekomstbestendig te maken. De kansen en bedreigingen van de 
nieuwe ontwikkelingen komen in een periode van negen maanden 
in 45 sessies door het hele land aan de orde. Meer dan 1.400 

leden en stakeholders zijn aanwezig. Daarnaast retourneren de 
leden 200 enquêtes over hun wensen en verwachtingen van 
Bouwend Nederland als branchevereniging. Naast vier online 
edities van het Bouw Idee Café (in samenwerking met het 
meerjarenprogramma Innovatie) komt deze enquête ook terug in 
twee heisessies met alle medewerkers van Bouwend Nederland.
 
Mkb en de rol van Bouwend Nederland
Door de toekomstscenario’s uit Nu Bouwen aan Morgen met 
praktische voorbeelden zo inzichtelijk mogelijk te maken, kan 
iedere ondernemer zich optimaal op verwachte ontwikkelingen 
oriënteren en voorbereiden. De praktische voorbeelden zorgen 
met name voor herkenbaarheid bij de mkb-leden; ook voor hen 
moet het aanspreken om met een uitdagend toekomstbeeld 
aan de slag te gaan. Hoe Bouwend Nederland kan bijdragen om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen in deze veranderende 
toekomst, kan alleen in een open dialoog met de leden. Daarover 
blijven we ook in 2022 met elkaar in gesprek. 

Meer informatie:
 → Nu bouwen aan morgen

Nu Bouwen aan Morgen

SUBDOELSTELLINGEN ‘NU 
BOUWEN AAN MORGEN’:
• Leden laten nadenken over de toekomst van hun 

bedrijf
• Verbinden van (bestuurs)leden, stakeholders en 

Bouwend Nederland
• Aanspreekpunt voor suggesties rondom het te voeren 

beleid
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Voor een CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland 
in 2050 zijn een transitie en forse investeringen nodig. Het gat 
tussen ambitie en marktvraag is echter groot en belangrijke 
randvoorwaarden voor concreet handelingsperspectief zijn nog 
niet op orde. In 2021 start daarom het meerjarenprogramma 
Duurzaamheid met als om doel duurzame opgaven in de 
gebouwde omgeving, de energietransitie, circulair bouwen, 
klimaatadaptatie en natuurontwikkeling voor leden 
aantrekkelijke(re) marktsegmenten te laten worden.

Bouwend Nederland werkt binnen het Bouw en Techniek 
Innovatiecentrum, Transitieteam Circulaire Bouweconomie 
en platform CB23 samen met ketenpartners aan bouwbrede 
afspraken voor een circulaire bouweconomie. In 2021 is onder 
meer met DigiGO gewerkt aan een koppeling van milieudata 
van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase aan digitale 
systemen in de bouwpraktijk. Daarnaast is er een verkenning 
uitgevoerd naar de benodigde randvoorwaarden voor efficiënter 
hergebruik van secundaire materialen.

Begin 2021 publiceert Bouwend Nederland de uitgave Handvat 
duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven. 
Samen met Neprom, Aedes en WoningbouwersNL stelt Bouwend 
Nederland het Lente-akkoord 2.0 op, dat inzet op industrieel en 
circulair bouwen. Dit programma start begin 2022. 
 
Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen
Bouwend Nederland faciliteert in 2021 met WoningsbouwersNL 
en Neprom het platform KAN Bouwen. Hierin werken 
ontwikkelende bouwers aan natuurinclusieve, klimaatadaptieve 
woonwijken. De opgedane kennis wordt sectorbreed verspreid. 
In 2021 zijn kennis en ervaringen van de eerste twaalf 

KAN-woonwijken zowel online als tijdens bijeenkomsten 
gedeeld. Daarnaast starten de themagroepen Financiering 
KAN, Uitvragen ambities en Waterdoorlatende verharding. 
De rapportage Klimaatadaptatie gemeenten wordt in 2021 
voor diverse lobbymomenten ingezet, zoals voor de Tweede 
Kamerverkiezingen.
 
Energietransitie
De uitwerking van de Klimaatakkoordafspraken en 
energietransitie in de gebouwde omgeving staan in 2021 hoog 
op de agenda. Versnelling is nodig om de doelen voor 2030 te 
bewerkstelligen. Isolatie is noodzakelijk voor de overstap naar 
duurzame energiebronnen en volgens Bouwend Nederland 
vliegwiel voor versnelling van de bredere energietransitie. We 
pleiten dan ook met succes voor het Nationaal Isolatie Programma 
dat eind 2021 start om woningen sneller te verduurzamen. 
Slimme vraagbundeling stimuleert bovendien opschaling en biedt 
marktkansen voor de leden.
 
Duurzaam Inkopen
Het is belangrijk dat bedrijven zich met duurzaamheid in de markt 
kunnen onderscheiden. Om hier aandacht voor te vragen, zet 
Bouwend Nederland onder meer in op een jaarlijkse analyse van 
duurzaamheid in alle openbare aanbestedingen én een jaarlijkse 
Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgevers. 

Meer informatie:
 → Handvat duurzaam materiaalgebruik
 → KAN Bouwen - Klimaatadaptief bouwen mét de natuur 
ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen

Duurzaamheid
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https://www.bouwendnederland.nl/media/9249/bn_stimular_handvat_duurzaam_materiaalgebruik_2021.pdf
https://www.kanbouwen.nl/


• In 37,2% van alle openbare aanbestedingen wordt 
gewerkt met duurzame gunningscritera (35,2% in 
2019). Bron: Duurzaamheid in openbare 
aanbestedingen Analyse 2021 (cijfers 2020). 

• De Top 25 meest publieke opdrachtgevers leidt tot veel 
media-aandacht, discussies en vragen aan het 
Aanbestedingsinstituut. 1.168 berichten met een 
mediawaarde van 987.571 euro.

• Voor 2023 start van 40 nieuwe klimaatadaptieve 
natuurinclusieve woonwijken.
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Kerncijfers bouw en infra 

Productie  
woningbouw

35.100 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel  

en verbouw, onderhoud)

+3,5%
ten opzichte van 2020 

Gereedgekomen  
woningen

62.000
woningen

-2%
ten opzichte van 2020

Productie  
utiliteitsbouw

24.475 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel  

en verbouw, onderhoud)

+2%
ten opzichte van 2020 

Productie  
GWW

17.750 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel  

en verbouw, onderhoud)

-2%
ten opzichte van 2020 

Arbeidsvolume  
totaal  
bouwnijverheid

448
In duizenden arbeidsjaren

+1,5%
ten opzichte van 2020

Bron: EIB, januari 2022
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Het Economisch Instituut voor de Bouw en Bouwend Nederland 
hebben met BouwActueel een centrale plek voor gedetailleerde 
marktinformatie over de bouwsector. Actuele ontwikkelingen in 
de bouwsector op het gebied van de woningbouw, utiliteitsbouw, 
infrastructuur, bouwarbeidsmarkt, bouwkosten, prognoses en 
kengetallen bedrijfsvoering zijn hier te vinden. De informatie is 
voor alle leden van Bouwend Nederland vrij toegankelijk.

Regionale marktinformatie
Het informatieaanbod van BouwActueel blijft in 2021 grotendeels 
gelijk. Bouwend Nederland brengt het afgelopen jaar met name 
de regionale marktinformatie in de kwartaalrapportages onder 
de aandacht van lokale media. Dat lukt goed en dit traject krijgt 
in 2022 een vervolg. Het doel is om tweemaal per jaar de stand 
van de regionale bouw te berichten om eventuele ontwikkelingen 
vroegtijdig te agenderen. 

Daarnaast werken het Economisch Instituut voor de Bouw en 
Bouwend Nederland aan uitbreiding van de kerncijfers met 
informatie over duurzame inzetbaarheid en het updaten van de 
benchmark. Ook deze activiteit loopt door naar 2022.

Meer informatie:
 → Feiten en cijfers
 → BouwActueel (voor leden)
 → Regionale kerncijfers

BouwActueel
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Of het nu gaat om verkeer, water, ICT, kennis, 
digitale netwerken of wonen, een goede 
infrastructuur en daarmee de inherente 
toegevoegde waarde die onze sector levert, 
stelt Nederlanders in staat hun leven 
zonder veel obstakels te leiden. Stilstand is 
achteruitgang, ook richting de voor ons land 
cruciale beweging richting een slimme, veilige 
en duurzame infrastructuur. 

Bouwend Nederland heeft in 2021 (en 
eerder) herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat 
onze infrastructuur onder grote druk staat. 
Uitgestelde investeringen leiden tot zorgelijke 
situaties. De Haringvlietbrug is een treurig beeld 
waar de belangrijke oeververbinding tussen 
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland moet 
worden ontlast, zodat het voor gebruikers 
veilig blijft. Na instortende Amsterdamse 
kademuren of de sluiting van de Merwedebrug 
is de conclusie altijd dat er structureel 
onvoldoende geld is om onze infra betrouwbaar, 
toekomstbestendig en veilig te houden. 
 
Blijvende uitdaging
Ook de fileproblematiek vraagt continu zorg. 
Steeds vaker worden politieke vraagtekens 
gezet bij het investeren in nieuwe wegen. Wie 
dat doet, sluit de ogen voor veel ingrijpendere 
veranderingen, zoals de woningbouwopgave, 
groeiende economie en bevolking. Thuiswerken 
kan toenemen, maar de helft van Nederland kán 
dit niet. Bouwend Nederland vraagt samen met 
partners als de Mobiliteitsalliantie herhaaldelijk 
aandacht voor een goede bereikbaarheid. Net 
na de zomer roept Maxime Verhagen niet voor 
niets richting kabinet: maak niet dezelfde fout bij 

bereikbaarheid als bij de woningmarkt. Beide zijn 
namelijk nooit af.
 
Veel bestaande weg-, spoor- en 
waterverbindingen staan onder grote druk. De 
insteek van Bouwend Nederland is in 2021 (en 
daarna) om samen met partners en kabinet en 
Kamer aan een betere infrastructuur te werken. 
 
Logistieke Alliantie
Bouwers, gebruikers, bedrijven, 
dienstenleveranciers, havens, vervoerders: 
iedereen profiteert van investeringen in infra. 
Samenwerking is daarom essentieel om goede 
infra-oplossingen dichterbij te krijgen. In de 
Logistieke Alliantie is Bouwend Nederland 
een van de achttien organisaties die de rol 
van goede infrastructuur benadrukt op het 
verdienvermogen van Nederland en onze 
welvaart. Gebundelde kennisdeling en lobby op 
dit onderwerp zijn krachtige instrumenten om 
Nederland klaar te stomen voor de toekomst. 

Mobiliteitsalliantie
Bouwend Nederland is aangesloten bij de 
26 partijen tellende Mobiliteitsalliantie die 
de bewegingsvrijheid van Nederland ook 
in de toekomst wil behouden. De aandacht 
gaat daarbij niet alleen uit naar belangrijke 
grote economische aders, maar ook naar 
de mobiliteitsopgave die samenhangt 
met veranderende vervoerstromen en de 
woningbouw. De alliantie betoogt enerzijds om 
structureel meer geld in infra te investeren. 
Anderzijds denkt de Alliantie mee op een 
slimmer mobiliteitsbeleid.

Mobiliteit en infrastructuur
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In 2021 bedraagt het woningtekort bijna 280.000 woningen. Voor 
de periode 2020-2035 prognotiseert het CBS in ons land bijna 
850.000 nieuwe huishoudens. Om aan de groeiende woningvraag 
te voldoen, moet Nederland tot 2030 jaarlijks gemiddeld 100.000 
woningen per jaar bouwen. Krachtig regeringsbeleid, aangevoerd 
door een speciale minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening is daarvoor een politieke stap in de goede richting. 

De woningmarkt heeft het afgelopen tweede coronajaar maar 
beperkt last van de gevolgen van de coronacrisis. De totale 
woningbouwproductie neemt in 2021 met ongeveer 2,5% toe en 
de nieuwbouwproductie zelfs met 7,5%. Ook de vooruitzichten 
voor 2022 zijn onverminderd positief. In 2021 zijn er 10% 
meer nieuwe woningen verkocht dan in het jaar ervoor en de 
gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning stijgt met 
bijna 15% naar meer dan 450.000 euro. Het aantal verstrekte 
vergunningen groeit met 10%. De orderportefeuilles van de 
woningbouwers bevatten inmiddels zo’n dertien maanden 
werk. Wel krijgt de bouwsector in 2021 te maken met forse 
prijsstijgingen en leveringsproblemen van bouwmaterialen zoals 

hout, staal en kunststofproducten. Dit leidt onder meer tot 
vertraging en uitstel van projecten. Ook het toegenomen aantal 
bezwaarprocedures zorgt voor vertraging. Ondanks de positieve 
cijfers verloopt dus niet alles probleemloos.
 
Woningbouwbeleid
De afgelopen jaren neemt het kabinet maatregelen om 
de woningbouwproductie te versnellen en te vergroten. 
Woningbouw krijgt in 2021 een boost met de versnelde bouw 
van bijna 89.000 woningen door de uitgifte van de tweede en 
derde tranche van de Woningbouwimpuls (WBI). Circa tweederde 
van die extra opgave valt in het betaalbare segment. Het totaal 
aantal door de inzet van de WBI te realiseren woningen komt 
hiermee uit op bijna 140.000 woningen. Tijdens Prinsjesdag 
maakt het kabinet bekend het komend decennium opnieuw 
een miljard euro uit te trekken voor voortzetting van de WBI. 
Voor de verduurzaming van gebouwen en woningen komt 1,3 
miljard euro vrij, waaronder 500 miljoen euro voor het Nationale 
Isolatieprogramma.

Procedureversnelling 
In 2021 zet Bouwend Nederland in coalitieverband stevig 
in op het versnellen van procedures, het vergroten van de 
plancapaciteit en realisering van bindende afspraken en 
investeringen om verduurzaming en nieuwbouw op te voeren. 

Het Rutte IV-coalitieakkoord bevat, mede door de inzet van 
Bouwend Nederland, veel aandacht voor woningmarkt en de 
woningbouwproductie. De inzet van het nieuwe kabinet is om 
jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Het schrappen 
van de verhuurdersheffing moet daaraan bijdragen. Een minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening coördineert en 
regisseert de woningbouwopgaven. Aandachtspunten voor de 
komende jaren blijven de tijdige beschikbaarheid van voldoende 
realistische zachte en harde plancapaciteit én het versnellen 
van de planprocedures. Een structurele oplossing voor de 
stikstofproblematiek is daarbij van essentieel belang, net als 
versterking en verzwaring van het elektriciteitsnet om snel 
nieuwe projecten aan te kunnen sluiten op nutsvoorzieningen.

Woningmarkt
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De politieke duurzaamheidsambities voor de gebouwde omgeving 
zijn helaas nog onvoldoende zichtbaar in de aanbestedingen van 
overheidsdiensten en speciale sectorbedrijven. Weliswaar is er 
een lichte stijging in het aantal aanbestedingen met duurzame 
gunningscriteria, maar die komt volledig op het conto van de 
infrasector. In de sector B&U is zelfs een terugval zichtbaar met 
wederom een groei van het aandeel gunningen op laagste prijs 
(met name in de scholenbouw).

Bouwend Nederland en het Aanbestedingsinstituut zetten in 
2021 voor de derde keer de Top 25 best presterende duurzame 
aanbesteders in het zonnetje. In de derde editie zijn negentig 
opdrachtgevers onder de loep genomen, die in de laatste twee jaar 
zeven of meer aanbestedingen openbaar hebben aangekondigd. 
Dit minimum dient de representativiteit van de score. Deze Top 
25 toont een sterke stijging in de prestaties van de koplopers. 
Gemeente Utrecht, de nummer tien van de lijst, scoorde beter 
dan de nummer twee in de vorige Top 25. Daartegenover staat 
dat de achterhoede van de negentig onderzochte aanbestedende 
diensten nauwelijks progressie boekt. De kloof tussen kopgroep 
en peloton is dan ook fors groter geworden.

Provincie Noord-Brabant is voor de derde maal op rij de meest 
duurzame aanbestedende opdrachtgever. Rijkswaterstaat klimt 
naar een fraaie tweede plaats en Gemeente Emmen is de nummer 
drie op de lijst.
 
Congres Aanbestedingsinstituut
Het jaarlijkse congres van Aanbestedingsinstituut heeft als 
thema Social return en sociaal ondernemen nu en in de toekomst. 
Het aantal aanbestedingen met social return-voorwaarden 
groeit nog steeds. Bij de gemeenten gaat het om 62% van 
alle aanbestedingen. Door krapte op de arbeidsmarkt is het 
vaak een uitdaging om aan deze voorwaarden te voldoen. Dit 
spanningsveld en de oplossingen voor de toekomst staan op het 
Aanbestedingscongres centraal. Vanwege de coronabeperkingen 
schuift het congres door naar 29 maart 2022.

Meer informatie:
 → Duurzaamheid in openbare aanbestedingen
 → Analyse: duurzaamheid in openbare aanbestedingen
 → Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Aanbestedingen

92
Aanbestedingen waarop Bouwend 
Nederland actie heeft ondernomen

386
Aantal aangemelde  

tekortkomingen

92%
Van de acties had  

een positieve respons
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Cao-partijen hebben in 2021 de opgave om te onderhandelen over 
een nieuwe cao. Deze liep namelijk tot 1 januari 2021. Op 11 mei is 
er een cao-resultaat bereikt. De looptijd van deze nieuwe cao is 
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. 

Met de tweejarige cao kan de bouw en infra blijven doorbouwen 
aan de belangrijke en dringende maatschappelijke opgaven 
van ons land. De cao biedt perspectief voor werkgevers én 
werknemers.

Cao-partijen stimuleren met de nieuwe cao het leren en stellen 
een diplomabonus ter beschikking. Verder kunnen uta-
medewerkers die een tijd als bouwplaatsmedewerker hebben 
gewerkt, onder voorwaarden, ook van de zwaarwerkregeling 
gebruik maken. De duur voor het aanbieden van het aantal 
bepaalde tijdscontracten wordt in lijn gebracht met de wet (en 
het wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen). 
Werkgevers die oudere uitzendkrachten in dienst nemen, 
krijgen een bonus van 5.500 euro. Ten slotte worden cao-lonen 
gedurende de looptijd van de cao structureel met 4,5% verhoogd; 
medewerkers krijgen een eenmalige uitkering van 1%. 
 
Moderniseringsopgave
Alle partijen zijn akkoord gegaan met de uitwerking van de 
afspraken en op 6 september 2021 heeft het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend 
verklaard. Bouwend Nederland is direct begonnen met de 
voorbereidingen voor de volgende besprekingen. In 2022 
bijeenkomsten georganiseerd om samen met leden verdere 
moderniseringsopgave te bespreken. 

Arbeidsvoorwaarden
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Een belangrijke taak van Bouwend Nederland is het ondersteunen 
van haar leden op het gebied van arbeidsmarkt en sociale 
wetgeving. Twee speerpunten op dat gebied in 2021 zijn de 
campagne over het werken met buitenlandse arbeidskrachten 
en de lobby om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en 
gerichte investeringen te realiseren ter ondersteuning van het 
midden- en kleinbedrijf. 

Buitenlandse arbeidskrachten
Bouw- en infrabedrijven huren via uitzendondernemingen of 
als zelfstandige meer en meer buitenlandse arbeidskrachten 
in. Bouwend Nederland helpt bedrijven om complexe wet- en 
regelgeving goed toe te passen en drempels weg te nemen 
voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten. In 2021 

onderstrepen een speciale video en folder het belang van de inzet 
van deze doelgroep om de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen 
voor de gebouwde omgeving te halen. Alle relevante informatie 
over buitenlandse arbeidskrachten is op een centrale webpagina 
terug te vinden. 
 
Coalitieakkoord
De lobby van Bouwend Nederland resulteert in 2022 in een 
coalitieakkoord met als belangrijkste bepalingen voor de 
achterban:
• Structurele lastenverlichting loondoorbetaling bij ziekte voor 

het mkb;
• Meer helderheid voor het werken met zzp’ers;
• Stimulering overstap naar tekortberoepen door ondersteuning 

van instrumenten voor om- en bijscholing;
• Invoering van een deeltijd-ww voor het vergroten van de 

interne wendbaarheid;
• Onderzoek naar een verbeterd arbeidsmigratiebeleid en 

de inzet op meer en betere huisvesting voor buitenlandse 
arbeidskrachten;

• Actief beleid om arbeidsparticipatie te verbeteren.
 
In 2022 ziet Bouwend Nederland toe op een goede uitwerking 
van deze voorstellen zodat de sector kan blijven doorbouwen.

Meer informatie:
 → Video De bouw maakt het met buitenlandse arbeidskrachten
 → Centrale homepagina buitenlandse arbeidskrachten

Arbeidsmarkt en sociale wetgeving
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Door oplopende arbeidskrapte is de aandacht voor personeel 
binnen de bouw belangrijker dan ooit. Bedrijven die investeren 
in de gezondheid en ontwikkeling van hun medewerkers en zich 
inzetten voor duurzame inzetbaarheid blijven aantrekkelijke 
werkgevers. Bouwend Nederland ondersteunt haar leden daarin 
met informatie, cursussen, trainingen en hulpmiddelen.

Bouwend Nederland heeft al een aantal jaren een strategische 
samenwerking met Zilveren Kruis. In 2021 is deze tot en met 
2024 verlengd. De samenwerking omvat onder meer gezamenlijke 
onderzoeken, trainingen en een digitale community op het gebied 
van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Zo is afgelopen jaar 
een webinar gehouden met als titel ‘Hoe houd je je medewerkers 
gemotiveerd in een coronawinter?’. Ook belichten meerdere 
trainingen het onderwerp Gezond werken als vaardigheid. In 24 
uur creëren deelnemers een gezonde werkdag op het gebied van 
beweging, voeding, rust en slaap. In terugkombijeenkomsten 
delen de cursisten de opgedane ervaringen op zowel privé als 
zakelijk vlak. De als ‘zeer goed’ gewaardeerde trainingen, krijgen 
(in een aangepaste vorm) in 2022 een vervolg. 
 

Virtuele en fysieke bijeenkomsten
Vanuit het meerjarenprogramma BIO zijn in de afgelopen twee 
jaar zowel digitale als fysieke bijeenkomsten in de regio’s 
gehouden. In het voorjaar vinden vijf digitale workshops over 
cultuur en leiderschap plaats. Eén van de invalshoeken daarbij 
is: hoe creëer je een cultuur waarin mensen eigen leiderschap 
vertonen en zelf de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid 
en duurzame inzetbaarheid nemen. Ter afsluiting staat een 
aantal themabijeenkomsten over generatiemanagement op de 
agenda. In deze kennissessies wordt de samenwerking tussen 
verschillende generaties in een bedrijf treffend geïllustreerd en 
toegelicht door organisatiepsycholoog Aart Bontekoning van het 
Generatietheater, deskundige en onderzoeker op het gebied van 
generatiediversiteit. Door de aangescherpte coronamaatregelen 
schuiven twee voorstellingen noodgedwongen door naar 2022. 

Meer informatie:
 → Generatietheater serveert serieuze kost op lichte wijze

Duurzame inzetbaarheid
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Dienstverlening



Bouwend Nederland organiseert gedurende het hele jaar 
bijeenkomsten, onder meer om kennis te delen en om direct 
contact met haar leden te zoeken. Door de coronamaatregelen 
wordt in 2021 noodgedwongen de focus op veelal online 
bijeenkomsten gelegd.

Future Builders Day
Een voorbeeld hiervan is de Future Builders Day. Studenten en 
docenten van bouw- en infraopleidingen volgen online colleges, 
lezingen en workshops van inspirerende sprekers uit het vak. 
Met meer dan 550 deelnemers en 25 sprekers is dit het grootste 
online event van het jaar dat vanuit het Bouwhuis in Zoetermeer 
wordt uitgezonden.

Studio 
Voor grote bijeenkomsten met vier sprekers of meer bouwen 
we een studio, maar voor kleine(re) events wordt gekozen voor 

de speciale Bouwend Nederland-studio. In 2021 is deze meer 
dan 40 keer ingezet voor online-uitzendingen van in- én externe 
opdrachtgevers. De technische opstelling wordt gedurende het 
jaar geoptimaliseerd.

Aanmelder.nl
Om het uitnodigings- en registratietraject voor deelnemers te 
verbeteren, hebben we begin dit jaar een pilot opgezet met 
Aanmelder.nl. Na een positieve evaluatie is besloten om de inzet 
van de uitnodigingstool in 2022 uit te breiden. 

Meer informatie:
 → Bekijk het actueel overzicht van de bijeenkomsten

Vragen?
 → Evenementen@bouwendnederland.nl 

Evenementenbureau
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Ledenservice

Social support

Bouwend Nederland is met 4.308 (per 31-12-2021) aangesloten bedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.  
De leden profiteren van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket. 

*Door de coronamatregelen heeft er slechts een heel beperkt aantal fysieke gesprekken, bijeenkomsten en trainingen 
plaatsgevonden. Diverse bijeenkomsten zijn omgezet naar online en tegelijkertijd hebben we ingezet op het ontwikkelen van 
een e-learning programma.

170 werknemers van  
lidbedrijven geholpen door 
Adviseurs Social Support 

4.195
Leden per 
1-1-2021

4.308
Leden per 
1-1-2021

310
Nieuwe
leden

131
Opzeggingen

91
Faillissement/
beëindiging

39*
Adviesgesprekken 

dienstverlening

7,6
Tevredenheid met  

ledenvoordelen

9,3
Tevredenheid met 

adviesgesprek 
dienstverlening
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Met speciale voordelen profiteren ondernemers van het 
lidmaatschap van Bouwend Nederland. Het gaat hierbij niet alleen 
om financieel profijt (bijvoorbeeld bij aanschaf van bedrijfskleding) 
maar ook om bijvoorbeeld betere voorwaarden en condities 
(bijvoorbeeld bij afsluiten van verzekeringen). Driekwart van 
de leden gebruikt deze service; de helft van de lid-ondernemers 
verdient de contributie met de kortingen zelfs terug.

In 2021 zijn er door de coronamaatregelen weinig fysieke 
adviesgesprekken. Het aantal gesprekken waarin naast de 
ledenvoordelen ook andere diensten van Bouwend Nederland 
worden besproken is in 2021 dan ook lager dan voorgaande jaren. 
De bijval is er echter niet minder om: ze worden door leden met 
een 9,3 gewaardeerd. 

Verzekeringen
In 2021 treedt In-Staet Verzekeringen en Risicoadvies te 
Rijswijk aan als tweede verzekeringspartner. Dit nadat de 
achterban van Bouwend Nederland kenbaar maakt op het 
gebied van verzekeringen graag een keuze te willen hebben in de 
dienstverlening. De ontwikkelde keuzemogelijkheid wordt door de 
leden hoog gewaardeerd.

Nieuw rapportagesysteem ledenvoordelen
De voordeelpartners rapporteren in 2021 voor het eerst via het 
nieuwe partnerportaal. Hierdoor is er een actievere controle op 
het gebruik van ledenvoordelen door uitsluitend leden. 

Meer informatie:
 → Overzicht ledenvoordeel Bouwend Nederland

Verzekeringen 
€ 4.765.766 
(ex. BNL-schademantels)

Personeel en organisatie
€ 546.413

Mobiliteit  
€ 2.231.677 

ICT en Facilitair  
€ 2.790.903

Ledenvoordelen

Door leden
gerealiseerde 

kortingen

€ 10.334.759,-
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Door te schakelen tussen fysieke en online bijeenkomsten gaat in 
2021 ondanks corona driekwart van de cursussen en trainingen 
van de BNL Academy door. Bouwend Nederland gelooft in de 
meerwaarde van kennisopbouw en -deling uit praktijkgerichte 
trainingen over relevante en actuele thema’s. 

Cursussen
In 2021 staan er bij BNL Academy oorspronkelijk tachtig 
trainingen met in totaal meer dan achthonderd deelnemers 
gepland. Een kwart van de trainingen kan vanwege corona helaas 
niet doorgaan en wordt uitgesteld. Het grootste gedeelte van 
de trainingen kan gelukkig wél plaatsvinden of wordt omgezet 
naar een aangepaste onlineversie. De thema’s van de trainingen 
variëren van de cao Bouw & Infra tot Praktisch Personeelsbeleid 
en van Cybersecurity tot wet- en regelgeving zoals de Wkb.
 
E-learning
Sinds maart 2021 biedt BNL Academy diverse e-learningmodules 
aan via een Learning Management System (LMS). Inmiddels 
hebben meer dan 180 deelnemers één of meerdere van deze 
modules doorlopen. Het volgen van een (korte) training, ongeacht 
locatie of tijdstip, blijkt een succesformule. Daarom wordt in 2022 
het aanbod van deze e-learningmodules verder uitgebreid. 

Voor het trainingsaanbod zie:
 → Trainingen BNL Academy

BNL Academy
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Digitale systemen en data geven beter inzicht in gebruik en 
waardering van de Bouwend Nederland-dienstverlening. De 
behoeften en wensen van leden, bestuurders en stakeholders 
komen zo beter in beeld. Het bestaande producten- en 
dienstenaanbod is als gevolg daarvan in 2021 versterkt en 
verbeterd. De Digitaliseringsagenda 2022-2024 richt zich op een 
8+-ervaring. 

In een tijd waarin het producten- en dienstenaanbod van 
Bouwend Nederland leden, bestuurders en stakeholders vooral 
via digitale kanalen bereikt, is het van belang onderliggende 
werkprocessen en systemen hierop in te richten. In 2021 zijn 
werkvoorraden verder gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Het 
geïmplementeerde cloudtelefoonplatform maakt het nu mogelijk 
om onafhankelijk van locatie en tijd met elkaar te communiceren. 
Deze ontwikkelingen nemen het afgelopen jaar in de activiteiten 
een prominente plek in. De adviesdesk omarmt de digitale 
instrumenten als eerste; andere afdelingen volgen in 2022.

Hoewel evenementen door corona maar beperkt fysiek 
plaatsvinden, is 2021 een belangrijk jaar voor iedereen die zich 
binnen Bouwend Nederland met evenementen bezighoudt. Een 
nieuw digitaal systeem verbetert het aanmeldproces en ook 
de BNL Academy profiteert hiervan. Het fysieke studieaanbod 
breidt uit met hybride en/of volledig digitale mogelijkheden. De 
interne organisatie staat zo in steeds nauwer contact met leden, 
bestuurders en stakeholders.

Mijn Bouwend Nederland
De Mijn Bouwend Nederland-omgeving verbetert in 2021 met 
meer functionaliteit. Leden en hun werknemers beschikken nu 
over meer self service-mogelijkheden. Het partnerportaal waar 
ledenvoordeelpartners en Bouwend Nederland samenkomen, is 
het afgelopen jaar doorontwikkeld. In 2022 gaat Mijn Bouwend 
Nederland meer samen met bouwendnederland.nl zodat een 
platform ontstaat waar interactie en individuele dienstverlening 
op maat een prominentere plek krijgen.
 
Organisatie en Digitaliseringsagenda
De Digitaliseringsagenda 2022-2024 komt voort uit wens om de 
informatiebehoefte en -voorziening beter op elkaar af te stemmen. 
Ook voor onze medewerkers worden digitale middelen steeds 
belangrijker. Bijblijven in een sterk dynamische omgeving, maar 
ook de ambitie en doelstelling van het continu leveren van de 
8+-ervaring voor medewerkers, bestuurders en leden maken een 
verhoogde digitale inzet noodzakelijk. 

Bij het werken vanuit architectuurprincipes concentreert 
Bouwend Nederland zich op een flexibele en schaalbare digitale 
omgeving. Deze omgeving is veilig en opgebouwd vanuit 
kernsystemen en standaarden. Het is de basis die nodig is om 
data een prominentere rol in de manier van werken en in de 
doorontwikkeling van de producten en diensten te geven.

(Digitale) dienstverlening
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In 2021 heeft Bouwend Nederland Advies 9.000 vragen over 
onder meer bouwrecht, aanbestedingen en sociale zaken 
behandeld. Binnen sociale zaken werden de meeste vragen 
over de cao bouw en infra gesteld. Aan het begin van 2021 is de 
onwerkbaar weerregeling het meest bevraagde onderwerp, maar 
ook de zwaarwerkregeling is populair. 

De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn op 
zwaarwerkregeling.nl opgenomen. Bij bouwrecht wordt er 
veel naar contractvorming geïnformeerd. Prijsstijgingen is ook 
een onderwerp dat met 400 vragen hoog scoort. Ten slotte: 
bij aanbestedingsvragen gaan de meeste vragen (180) over de 
aanbestedingsprocedure. 

Bouwend Nederland Advies heeft de werkwijze voor 
dossierbehandeling aan de behoefte van leden aangepast. Leden 
die via een ledenvoordeel een rechtsbijstandverzekering hebben 
afgesloten, krijgen te horen dat het ledenvoordeel in 2021 komt 
te vervallen. Bouwend Nederland heeft voor leden (die voor 
aanvang van mogelijke juridische stappen willen weten waar zij 

aan toe zijn) fixed-fee als nieuw product geïntroduceerd. Leden 
krijgen vanaf dit jaar voor een vast bedrag ondersteuning bij de 
behandeling van juridische procedures. Op deze manier worden 
leden niet onaangenaam verrast door (hoge) juridische kosten. 
Vergelijk je deze juridische kosten met geldende tarieven van 
advocatenkantoren, blijken deze zeer concurrerend. 

Helpdesk Corona Bouw en Techniek 
Bouwend Nederland heeft zich in 2021 ook ingespannen om 
tijdens de pandemie te kunnen blijven doorwerken. Dat is 
geen vanzelfsprekendheid: er zijn momenten dat het aantal 
coronabesmettingen sterk oploopt. Het protocol ‘Samen veilig 
doorwerken’ wordt zodanig aangepast dat werk op een veilige 
manier toch kan plaatsvinden. Er komen aanpassingen op 
bijvoorbeeld het samen reizen en werken achter de voordeur. 
Na iedere persconferentie wordt het protocol hierop aangepast 
(aangescherpt of versoepeld). Vinden werkzaamheden 
bijvoorbeeld plaats bij kwetsbare particulieren, dient het protocol 
als houvast hoe deze werkzaamheden veilig uit te voeren. 

Advies

8,5
Gemiddelde klantbeoordeling 

9.000
Vragen gesteld

400
Vragen over prijsstijgingen

180
Vragen over aanbestedingsprocedure
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Sinds 2005 biedt Bouwend Nederland via de afdeling Social 
Support werknemers van lidbedrijven hulp bij privéproblemen 
zoals financiële tegenslagen, echtscheiding en depressieve 
klachten. Deze dienstverlening van Social Support wordt in 
2021 door 170 mensen gevonden. Daarvan zijn 124 nieuwe 
aanmeldingen.

Een luisterend oor, maar ook raad en daad, zijn vaak de eerste 
stap voor de oplossing van problemen. Als het om grote(re) 
schulden gaat, kan Social Support helpen bij schuldbemiddeling in 
de vorm van het leggen van contacten met diverse deurwaarders 
en met concrete doorverwijzingen naar bijvoorbeeld gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Maar ook het leveren van budgetcoaching 
als ondersteuning op financieel gebied. 
 
Verschillende aanvragen
Adviseur Social Support Tonny Grotenhuis staat in 2021 een 
aantal bedrijven bij na ongevallen op het werk (al dan niet met 
dodelijke afloop). Deze speciale vorm van hulpverlening vergt 
snelheid en ervaring. De opvang in de eerste dagen is vaak 
cruciaal voor verdere verwerking, terwijl EMDR-therapie mensen 
met eventuele blijvende problemen weer op weg kan helpen. Ook 
hulpvragen op gebied van verslavingszorg, sociale wetgeving en 
overlijden komen aan bod. 
 

In 2021 komen ook diverse aanvragen binnen voor hulp bij en 
informatie over echtscheiding. Echtscheiding kan onvoorziene 
gevolgen hebben die om een oplossing vragen. Zo wordt het 
partnerpensioen maar al te vaak vergeten bij het regelen van 
het eigen pensioen. En als de ex-partner komt te overlijden en de 
kinderen bij hem/haar staan ingeschreven is de positie van de 
achterblijver in het erfrecht gecompliceerd.

De stap naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk. De adviseur 
Social Support weet dat. Bedrijven en medewerkers die de weg 
naar de beschikbare diensten vinden, verdienen waardering en 
een oplossing. Social Support dankt de bouw en infra en de eigen 
organisatie voor het bijna twee decennia faciliteren van deze 
bijzondere, unieke en belangrijke vorm van hulpverlening.

Meer informatie:
 → Social Support

Social Support

Tonny Grotenhuis
Adviseur Social Support
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Organisatie





De aanhoudende covid-pandemie toont in 2021 het belang van 
een actiegerichte, flexibele en veerkrachtige werkorganisatie. 
Daarom is in het afgelopen jaar een nieuw hybride werkconcept 
ontwikkeld. Ook volgen in een intern ontwikkelprogramma 
verdere investeringen in de ontwikkeling van medewerkers. Dit 
programma richt zich op inhoud, vaardigheden, competenties en 
intervisie van medewerkers én organisatie. Het doel spreekt voor 
zich: het nóg beter bedienen van leden en externe stakeholders. 

Onze mensen

133 
Medewerkers

61 
Mannen

20 
Medewerkers in dienst

121,66 
FTE

72 
Vrouwen

17 
Medewerkers uit dienst

5,48%
Ziekteverzuim

45,10
Gemiddelde leeftijd

users

male

sign-in-alt

chair-office

female

sign-out-alt stethoscope

calendar-alt

<30 31-40 41-50 51-60 60>

Leeftijdsopbouw

Leonie den Boer
HR-manager Bouwend Nederland
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De staalproductie van Tata Steel in de
IJmond is zo vervuilend dat het scha-
delijk is voor de gezondheid van

omwonenden, inclusief kinderen. Buurt-
bewoners wisten dit allang, vorige week
bevestigde RIVM-onderzoek het dan ook
eindelijk. Het doet vraagtekens rijzen
over gezondheidsnormen die de overheid
aan grote bedrijven oplegt en handhaaft.
Blijkbaar is het binnen die marges moge-
lijk om te produceren met gevaar voor de
omgeving.

Een makkelijke reactie zou zijn om te
stellen dat Tata geen toekomst meer heeft
in Nederland. Meerdere politici, onder
wie bewindspersonen, schoten in die
reflex. Maar dat is te gemakkelijk. Tijdens
het Kamerdebat donderdag voerde Tata-
personeel actie in Den Haag. Dat alleen al
laat zien dat de kwestie ingewikkelder is.
Naast verontreiniging levert het concern
ook banen op. De demonstrerende werk-
nemers zijn trots op hun werk bij de
hoogovens.

De juiste aanpak is meteen de moeilijk-
ste: ervoor zorgen dat hoogwaardige staal-
productie en de bijbehorende banen voor
dit land behouden kunnen blijven én dat
tegelijkertijd op een veilige en gezonde
manier doen. Het demissionaire kabinet
roept steeds dat we internationaal voorop
kunnen lopen met schone technologie en
industrie. Nu kan het laten zien wat die
mooie woorden waard zijn.

Banen bij Tata

INHOUD
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D
e aanleg van nieu-
we wegen kost ja-
ren en ligt op dit
moment al ruim
twee jaar stil als

gevolg van de stikstofcrisis,
benadrukt voorman Maxi-
me Verhagen van Bouwend
Nederland. De oud-minister
vreest dat nu met asfalt en
spoor hetzelfde kan gebeu-
ren als met de woning-
markt. Adviseurs van het
kabinet stelden een paar
jaar geleden dat er geen wo-
ningen meer bij hoefden te
komen, waarbij het chroni-
sche tekort mede door een
onverwachte groei van het
aantal eenpersoonshuis-
houdens een bijna histori-
sche wooncrisis heeft ver-
oorzaakt.

Reiskilometers
„In alle scenario’s blijkt

een groei van het aantal
reiskilometers, waarin al re-
kening is gehouden met
thuiswerken. We zagen van-
ochtend alweer files. Rege-
ren is vooruitzien. Om nu al-
les stil te leggen, is spelen
met vuur”, zegt Verhagen,
die erop wijst dat Nederland
nog veel geld verdient met
logistiek en export.

Het goederenvervoer
neemt toe, onder meer als
gevolg van de toename van
het webwinkelen. Het mi-
nisterie van Infrastructuur
en Waterstaat gaat volgens
recente cijfers uit van een
groei van de mobiliteit tus-
sen de 8% en 4% per jaar,
voor het goederenvervoer
bijna 10% in de komende vijf
jaar.

De ANWB gaat zelfs nog
verder. „De mobiliteit zal de
komende jaren weer gaan
toenemen, mogelijk met
tientallen procenten”, zegt
de organisatie. „Investerin-

gen in nieuwe infra, zoals
meer en betere railverbin-
dingen, nieuwe ov-verbin-
dingen, vaarwegen, wegen-
knooppunten en goed on-
derhoud zijn van essentieel
belang. De verwachte groei
van de mobiliteit wordt ver-
oorzaakt door de toename
van de Nederlandse bevol-
king, de verstedelijking en
de groei van de economie.
Daarin is al rekening gehou-
den met de verwachte afna-

me van woon-werkverkeer
door het effect van thuis-
werken.”

Daar lijkt het ministerie
van Infrastructuur en Wa-
terstaat, waar sinds jaar en
dag ’groene’ ambtenaren en
’asfaltambtenaren’ kracht-
metingen verrichten, zich
ook van bewust. In een ei-
gen analyse ’wordt al reke-
ning gehouden met meer

thuiswerken op de lange
termijn’. Dit stuk ’laat zien
dat de effecten van corona
op lange termijn beperkter
zijn dan het effect van bevol-
kingsgroei en binnenlandse
migratie’, zegt een woord-
voerder van demissionair
minister Barbara Visser.
„Zelfs een beperkte groei
van het aantal mobiliteits-
bewegingen stelt ons voor
grote opgaven om Neder-
land in beweging te houden.

Op de weg en in
het ov.”

De bevolking
van Nederland
groeit tot 2030
naar verwach-
ting van het
CBS met een
miljoen, gro-
tendeels door
immigratie.
„Het aantal ge-

plande grootschalige inves-
teringen in infrastructuur
wordt niet heroverwogen”,
aldus het ministerie.

Volgens het ministerie
verlichten de nu geplande
investeringen juist de be-
staande druk en dragen ze
bij aan nieuwe ruimtelijke
planvorming, zoals nieuwe
woningbouwlocaties.

Ook werkgeverskoepel

VNO-NCW zegt na bestude-
ring van het onderzoek dat
dit niet volledig is. Er wordt
geen rekening gehouden
met de bevolkingsgroei, al-
dus VNO. Er komen volgens
de koepel de komende jaren
simpelweg aanzienlijk meer
voertuigen op de weg, de
rails en het water.

Woningtekort
„Een voortvarende aan-

pak van het woningtekort
vergt ook investeringen in
alle vormen van bereikbaar-
heid. Zonder extra infra-
structuur is het onmogelijk
om het woningtekort aan te
pakken en blijft de Neder-
landse woningmarkt op slot
zitten”, aldus een woord-
voerder. Een andere, recen-
te studie van I en W gaat uit
van een groei tot 35% van het
aantal reisbewegingen tot
2040, als gevolg van de be-
volkingsgroei.

Zelf gaat het PBL ook uit
van de groei van het aantal
autokilometers, maar stelt
dat er door minder woon-
werkverkeer minder pieken
zijn, waar het extra asfalt
voor bedoeld zou zijn. „We
kunnen wel onze kop in het
zand steken, zoals we eer-
der gedaan hebben met het

onderhoud van wegen en
bruggen. We komen nu al
miljarden tekort en veel we-
gen, bruggen, sluizen en
tunnels zijn aan het eind
van hun levensduur. Het
nieuwe kabinet moet niet in
deze val trappen”, meent
Verhagen.

Daarom noemt de voor-
man van Bouwend Neder-
land het stilleggen van in-
frastructuurprojecten zelfs
’gevaarlijk’. „Er gaat jaren
over de be-
sluitvor-
ming van
nieuw asfalt
en spoor.
Het is geen
SimCity-
spel, waar je
op een
knopje
drukt en er
ligt een weg.
Nee, we lopen al achter, om
nu nieuwe projecten stil te
leggen is vragen om ellende
en economisch verlies.
Want je kunt die achter-
stand later moeilijk inha-
len.”

Volgens hoogleraar Bert
van Wee van de TU Delft
draait het in het PBL-onder-
zoek vooral om nut en nood-
zaak van wegverbredingen

die gedaan worden om de
spits te verlichten. „Veel
wegenprojecten zijn ingezet
om files te bestrijden. Nu er
minder op kantoor wordt
gewerkt, zou je kunnen kij-
ken of die investering in de
spits nog wel rendabel is.”

Zuidasdok
Er zijn echter plannen die

nog ’ingetekend’ moeten
worden, zegt spoorbeheer-
der ProRail. Een project als

Zuidasdok
bij Amster-
dam zal naar
verwachting
niet ge-
schrapt
worden,
maar wat te
denken van
projecten
als het door-
trekken van

de Noord-Zuidlijn naar
Hoofddorp?

„Het PBL kijkt te eenzijdig
naar dit vraagstuk”, aldus
een zegsman van ProRail.
„De coronacrisis zouden we
juist gebruiken om toe-
komstplannen versneld te
ontwikkelen, niet om in de
ijskast te zetten. We moeten
investeren in sneller en
zwaarder spoor. De bedoe-

ling is dat de steden zullen
groeien, waar minder auto’s
mogen komen. We moeten
nu investeren om later niet
met de gebakken peren te
zitten.”

Het PBL zegt in een reac-
tie dat het ook niet gaat om
de bestaande investeringen.
Ook met de groeiende bevol-
king is rekening gehouden.
„De bevolkingsgroei kunnen
we opvangen met de be-
staande plannen. Het kabi-
net zal moeten kijken of
nieuwe projecten nog nodig
zijn. Het ministerie van In-
frastructuur komt nu geld
tekort voor onderhoud.
Daar kan dan het geld naar-
toe”, zegt onderzoeker Hans
Hilbers van het PBL. Hij
wijst erop dat het niet zeker
is dat de bevolking flink zal
toenemen, hoewel dat uit al-
le onderzoeken komt.

Korte termijn
Het PBL richt zich eenzij-

dig op de korte termijn, zegt
Steven van Eijck namens de
mobiliteitsalliantie, een sa-
menwerkingsverband van
vervoerders en belangen-
verenigingen. Die wijst erop
dat er tot 2040 twee miljoen
inwoners bijkomen.

„Het is onbegrijpelijk dat

de voorspelde autonome
groei van het goederenver-
voer, het ov, de fiets en an-
dere vervoerstromen vol-
strekt terzijde wordt ge-
schoven. Nu niks doen zorgt
dat we vastlopen. Dat laten
gebeuren is niet de manier
om ander reisgedrag af te
dwingen.”

In de politiek valt het on-
derzoek van PBL slecht. „In
het rapport wordt alom de
suggestie gewekt dat er door
thuiswerken minder wegen
en ov hoeven te worden aan-
gelegd. Als je alleen al be-
denkt dat er de komende ja-
ren 800.000 woningen ge-
bouwd moeten worden, dan
kunnen we nu niet stilzit-
ten. Een dichtslibbend Ne-
derland is geen optie”, zegt
VVD-Kamerlid Peter de
Groot.

JA21 vindt de conclusies
van PBL ’voorbarig’. Volgens
de partij is de kans groot dat
men toch meer op kantoor
gaat werken, zegt Kamerlid
Joost Eerdmans: „We moe-
ten investeren, ook omdat
we niet willen dat bruggen
en kades instorten. Het kan
zijn dat er straks meer men-
sen thuiswerken, maar de
rest moet ook op tijd op kan-
toor zijn.”

’Nu niks
doen zorgt
dat we
vastlopen’

WEG EN SPOOR PBL PLAN VALT SLECHT BIJ BOUWERS WERKGEVERS EN MOBILITEITSSECTOR

uitstellen, zoals het Planbu-
reau voor de Leefomgeving
(PBL) voorstelt. „We lopen al
achter. Je kunt die achter-
stand later moeilijk inhalen”,
reageert Bouwend Neder-
land. Ook de ANWB en werk-
geverskoepel VNO-NCW ha-
meren op het belang van in-
vesteren in mobiliteit. Iets
wat ambtenaren op het minis-
terie van Infrastructuur nu
moeten verdedigen.

Ministerie: ’Zelfs
beperkte groei
stelt ons voor
grote opgaven’

door Yteke de Jong en Mike Muller

door Robert Vinkenborg

AMSTERDAM • Bij een
tankstation aan de A8
na de Amsterdamse
Coentunnel haalt een
automobilist snel een
frikandel en trekt een
spurtje naar zijn boli-
de: „Sorry, door de
files geen tijd om vra-
gen te beantwoorden.
Natuurlijk is het bezo-
pen om te stoppen met
de aanleg van meer
wegen. De mazzel.”

Als hij vanaf de A8 de
A7 richting Hoorn op
rijdt, zal hij op de rem
moeten trappen voor het
langzame verkeer. Door
een ongeluk staat 15 kilo-
meter verderop bij Pur-
merend alles al stil.

Thuiswerken
Tijdens de spits op

donderdag is het tank-
station een komen en
gaan van honderden au-
tomobilisten. René Bel-
lekom is elektromon-
teur en koelt wat af aan
de schaduwkant van het
tankstation: „Ik moet
heel eerlijk zeggen dat
de tweede Coentunnel
veel verbeterd heeft.
Vroeger was ik drie
kwartier onderweg van
Zaandam naar Amster-
dam. Er werken inder-
daad meer mensen
thuis. Maar ik vind het
veel te vroeg om daaruit
nu al de conclusie te
trekken dat we kunnen
stoppen met asfalteren.
Kijk, de files staan nu
daar, richting Afsluit-
dijk.”

Hulpverleenster Lon-
neke uit Alkmaar: „Ik
ben zelf heel erg voor

meer aandacht voor het
milieu. Het mag mij alle-
maal wel duurzamer,
met meer ruimte voor de
fiets en ook elektrisch
rijden. Maar nu gelijk
zeggen dat meteen maar
de stekker uit het asfalt
moet, vind ik veel te re-
soluut. Het is inderdaad
wel rustiger op de weg,
maar laten we eerst even
afwachten hoe het gaat
als straks alle maatrege-
len zijn opgeheven. Als
dan alles vastloopt om-
dat we gestopt zijn met
wegen aanleggen en op-
knappen, zijn we veel
verder van huis. We heb-
ben door corona nog een
grote schuld af te lossen
en daarvoor is wél nodig
dat we nu eerst even
ruim baan geven aan het
herstel van onze econo-
mie.”

„Als ik heel eerlijk ben,
snap ik het wel”, zegt
monteur elektrotech-
niek Ron Sijmons uit
Purmerend. „Vroeger
trof ik iemand alleen aan
thuis, nu meestal de
man en vrouw samen. Ik
denk dat we aan thuis-
werken gaan wennen en
het zo zal blijven. Dat er
dan geld voor wegen
naar andere dingen kan
gaan, kan ik wel volgen.
Maar of je dat nu al moet
besluiten of nog even af
moet wachten, is nog wel
de vraag.”

Een man in een bestel-
bus spreekt tijdens het
tanken klare taal: „Nu is
het corona, straks is het
weer wat anders. Ze grij-
pen altijd alles aan om de
automobilist te treite-
ren. Minder asfalt? To-
taal van de zotte.”

’AUTOMOBILIST
WORDT ALTIJD
GETREITERD’

thuiswer-
ken gaan
wennen en
het zo zal
blijven.”
FOTO
MICHEL
VAN BERGEN

WEG EN SPOOR PBL-PLAN VALT SLECHT BIJ BOUWERS, WERKGEVERS EN MOBILITEITSSECTOR

Nederland moet de aanleg van
nieuwe wegen en spoor niet
uitstellen zoals het Planbu

Ron Sij-
mons: „Ik
denk dat
we aan
th is er

’’AAssffaallttssttoopp is spelen met vuur’

FOTO ANP/HH

Communicatie

8.390 
Aantal berichten over Bouwend 
Nederland in online media

1.982 
Aantal berichten over Maxime 
Verhagen in online media

8.823 
Nieuwsbrief actualiteit

8.758 
Nieuwsbrief dienstverlening

2.678.471  
Paginaweergaven

1.088.777  
Aantal unieke bezoekers

browser browser

1. Corona: quarantainetijd na contact met een positief getest 
persoon

2.  Avondklok: alles wat je moet weten
3.  Nieuwe tweejarige cao voor bouw en infra
4.  Cao Bouw & Infra 2021-2022 algemeen verbindend verklaard 
5.  Vorst in het land: vragen over onwerkbaar weer 

11 maart: Maxime Verhagen te gast bij Op1

10 september: artikel in Telegraaf

• In maart wisten we veel publiciteit te genereren rondom  
de Tweede Kamerverkiezingen

• Bouwend Nederland werd het vaakst genoemd op 25 mei  
(224 berichten) over het gezamenlijke plan om uit de 
stikstofimpasse te komen 

• De piek in december kwam door onze reactie op het 
coalitieakkoord

Welke publicaties zorgden 
voor de meeste publiciteit: 
1. De Telegraaf
2. NRC Handelsblad
3. Cobouw
4. Het Financieele Dagblad
5. Brabants Dagblad 

varianten van het nieuwe 
Bouwend Nederland logo

Abonnees nieuwsbrieven Top 5 meest bekeken webberichten

Website

Verhagen over Rijksbegroting 2022:
“Dit kabinet verspilt kostbare tijd”

Investeringen in schone energie
Bouwbedrijven willen de 
waterstofboot niet missen

‘Je Gaat Het Maken’ slaat aan 
Van radiotherapeutisch laborant 
naar werkvoorbereider

ALLE
REGIO’S

OKTOBER 2021

Ledenmagazine van 
Koninklijke Bouwend Nederland

4x

76twitter 28.285  
Volgers @BouwendNL

twitter 84.999  
Volgers @MaximeVerhagen

linkedin 34.131  
Volgers bedrijfspagina

Aantal berichten over Bouwend Nederland in de media
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382*
Leden

4  
 

Afdelingen 
incl. JBN-afdeling

1 
Infraplatform

3.385   

miljoen euro
Woningbouw

2.215  

miljoen euro 
Utiliteitsbouw

1.280  
miljoen euro 

GGW

+1,5% 
 

Mutatie  
bouwproductie

+4,5% 
Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio’s Regio Noord

Waterstof
Bouwend Nederland heeft een waterstofagenda 
voor de bouw- en infrasector met drie pijlers 
om voor aansluiting bij de ontwikkelingen 
te zorgen. Vanuit Den Haag is in december 
aangegeven dat het nieuwe kabinet miljarden 
wil uitgeven aan de opbouw van de Nederlandse 
waterstofeconomie. De ontwikkeling van en 
transitie naar een geïntegreerd waterstof-
ecosysteem zorgt voor kansen binnen onze 
sector. 
 
Deltaplan
In het kader van Bouwstenen voor het Deltaplan 
organiseert Bouwend Nederland diverse 
bijeenkomsten voor de achterban. De leden 
zijn positief over de plannen, maar geven aan 

dat er ook aandacht moet zijn voor aanpalende 
uitdagingen, waaronder circulair bouwen. De 
opname in het regeerakkoord van een nieuwe 
treinverbinding tussen Lelystad en Groningen 
(Lelylijn) is een mooie eerste stap.
 
BRAINR
Het lerend netwerk voor intelligente 
bouw BRAINR krijgt in 2021 meer vorm. 
Vijf gesprekstafels met leden buigen zich 
over digitalisering. Ook een succesvolle 
cybersecuritybijeenkomst en BRAINR 
Experience belichten digitalisering in bouw en 
infra. In het kader van doen door leren komen 
drie workflows tot stand voor de robot die in 
2022 in de hal van BuildinG wordt geplaatst. 

Bouwend Nederland kent vijf regionaal opererende regiokantoren gevestigd in Amsterdam,  
Apeldoorn, Groningen, Tilburg en Zoetermeer. De medewerkers van de regiokantoren houden  
zich bezig met de regionale belangenbehartiging van lidbedrijven. Zij zijn onder meer 
gesprekspartner bij provincies en gemeenten 
over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, 
aanbestedingsbeleid en duurzaamheid. 
Daarnaast onderhouden zij contacten 
met onderwijsinstellingen en geven 
zij voorlichting over de cao. 
Van iedere regio zijn drie 
hoogtepunten uit de vele 
activiteiten gekozen.

Bron: EIB, Verwachtingen bouwproductie 2022
* aantal leden aangesloten bij de betreffende regio (per 31-12-2021)
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763*
Leden

11  
 

Afdelingen 
incl. JBN-afdeling

1 
Infraplatform

7.100   

miljoen euro
Woningbouw

895*
Leden

11  
 

Afdelingen 
incl. JBN-afdeling

1 
Infraplatform

8.650    
miljoen euro
Woningbouw

5.170   

miljoen euro 
Utiliteitsbouw

3.885   
miljoen euro 

GGW

+1% 
 

Mutatie  
bouwproductie

+2% 
Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

4.650   

miljoen euro 
Utiliteitsbouw

3.440   
miljoen euro 

GGW

+2,5% 
 

Mutatie  
bouwproductie

-2% 
Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Oost Regio Randstad Noord

Regiodag
In september staan tijdens Regiodag Oost op 
International Airport Teuge ongeveer 150 leden 
stil bij duurzaamheid en klimaatverandering. 
Na het plenaire deel spreken bezoekers in 
drie workshops over het aanpakken van 
de duurzaamheidsopgaven die voor ons 
liggen. Maxime Verhagen en Hans van Norel 
sluiten de bijeenkomst af. Voor de leden én 
het team van regio Oost was het fijn elkaar na 
anderhalf jaar weer persoonlijk te ontmoeten.
 
HR-bijeenkomsten
In 2021 vinden de HR-sessies door corona 
vooral online plaats. De leden krijgen in februari 
informatie over de zwaarwerkregeling voor 
bouwplaatsmedewerkers. Het UWV belicht 
de arbeidsmarkt per regio. De junisessie staat 
in het teken van arbeidsmarktcommunicatie 

en opleidingsmogelijkheden. Tijdens de live 
bijeenkomst in september brengt de Inspectie 
SZW (per 1 januari 2022 de Nederlandse 
Arbeidsinspectie) duurzame inzetbaarheid onder 
de aandacht. 
 
Infra Futurelabs
Samen met de Provincie Overijssel, stichting 
Pioneering en het Infra Platform Oost start Infra 
Futurelabs. In dit initiatief werken overheden, 
ondernemers en onderwijsinstellingen in 
Overijssel samen aan een circulair systeem voor 
realisatie en beheer van onze infrastructuur. 
Een toolbox draagt bij aan een duurzame en 
circulaire aanpak van de infrastructuur. Centraal 
hierbij staan projecten. Ontwikkelingen binnen 
Infra Futurelabs worden in de praktijk gebracht, 
getest en gedeeld. 

BouwAcademie Amsterdam
Vanwege de behoefte aan goed opgeleid 
bouwpersoneel in de Metropoolregio 
Amsterdam is BouwAcademie Amsterdam 
opgericht. De Europese Unie ondersteunt dit in 
2021 met een subsidie van ongeveer 1,5 miljoen 
euro. Hierdoor kan er voor de Amsterdamse 
bouwsector worden begonnen met realisatie 
van dé state-of-the-art opleidingslocatie. 
Hier gaan leren, werken en innoveren hand 
in hand. Bouwend Nederland ondertekent de 
overeenkomst en werkt de komende twee jaar 
mee aan de doorontwikkeling van dit initiatief.
 
Bouwtafel Noord-Holland
Regio Randstad Noord en de Provincie Noord-
Holland lanceren een Bouwtafel Woningbouw 
waarin de twintig grootste woningbouwers en 
de gedeputeerde Wonen onder voorzitterschap 

van de regiovoorzitter zich gezamenlijk buigen 
over de woningbouwopgave. Versnelling van 
de woningbouw is het doel van het overleg. 
Gezamenlijke belangen maken een gezamenlijke 
lobby mogelijk, onder andere op het dossier 
geluidsnormen Schiphol en de (beperkte) 
ambtelijke capaciteit bij gemeenten.
 
Combi-overleggen
Om knelpunten bij de aanleg van en aansluiting 
op nutsvoorzieningen weg te nemen, start 
Regio Randstad Noord periodiek overleg met 
combi-organisaties CIAMS (Amsterdam) en 
CINH (Noord-Holland). In de gezamenlijkheid 
bespreken ontwikkelaars, netbeheerders en 
(ondergrondse) aannemers problemen en 
geven zij inzichten in elkaars processen. Samen 
wordt gekeken hoe de ketensamenwerking te 
verbeteren en te versnellen.

Bron: EIB, Verwachtingen bouwproductie 2022
* aantal leden aangesloten bij de betreffende regio (per 31-12-2021)
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551*
Leden

5  
 

Afdelingen 
incl. JBN-afdeling

1 
Infraplatform

7.855    

miljoen euro
Woningbouw

755*
Leden

5  
 

Afdelingen 
incl. JBN-afdeling

3 
Infraplatform

8.110    

miljoen euro
Woningbouw

5.560  

miljoen euro 
Utiliteitsbouw

5.630   
miljoen euro 

GGW

+2% 
 

Mutatie  
bouwproductie

0% 
Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

6.880    
miljoen euro 

Utiliteitsbouw

3.545    
miljoen euro 

GGW

+2,5% 
 

Mutatie  
bouwproductie

+0,5% 
Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Randstad Zuid Regio Zuid

Regiodag      
Fort Wierickerschans in Bodegraven vormt 9 
november het decor voor de regiodag die in 
het teken staat van de toekomstverkenning 
Nu Bouwen aan Morgen waarover Maxime 
Verhagen en Gerard Bac met leden in gesprek 
gaan. De interactieve workshops Modulair 
bouwen, Mensen maken de (energie)transitie 
en Invloed van klimaatverandering op de 
infrastructuur worden gewaardeerd. Het 
programma, de sfeer en het gevoel elkaar weer 
fysiek te spreken, maken de dag geslaagd.
 
Infra-Marktdag Rotterdam
Met 65 deelnemers wordt de Infra-Marktdag 
van 4 november goed bezocht. Aanleiding 
voor de dag is de groeiende complexiteit 
van bouwopgaven die vraagt om meer 
samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Maar zowel markt als gemeente 

ervaren dat juist die samenwerking beter kan. 
De dag geeft inzicht in zaken die goed gaan, 
maar ook in kansen en uitdagingen die extra 
aandacht vragen en pijnpunten die moeten 
worden verbeterd.
 
Generatietheater
Veel verschillende generaties in je bedrijf leveren 
voordelen en valkuilen op. Sociaal psycholoog 
Aart Bontekoning en het Generatietheater 
belichten beide op 12 oktober tijdens een 
interactieve theatervoorstelling. Na een korte 
uiteenzetting over welke generaties en hun 
opvallende eigenschappen je zoal in organisaties 
kunt tegenkomen, verduidelijken acteurs 
deze in een aantal verschillende sketches. De 
speloptredens beklemtonen dat elke generatie 
zijn sterke punten heeft en dat iedereen elkaar 
in een organisatie nodig heeft. 

Bouwvrouwen
Met de mini-campagne #bouwvrouwen (een 
inhaker op de internationale dag van de vrouw 
op 8 maart) brengt Bouwend Nederland 
gedurende een week lang diversiteit in gender 
in de bouw en infra extra onder de aandacht. 
Daarbij krijgt ook het imago van de sector een 
boost. Ook de #bouwvrouwen in Regio Zuid 
worden meegenomen in de campagne en op 
social media door de diverse bedrijven in het 
zonnetje gezet. De mini-campagne krijgt in 
2022 een vervolg.

De week van Regio Zuid. Afslag Zuid!  
Richting jou.
Regio Zuid zoekt in 2021 de leden op in 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, zowel 
digitaal als fysiek. De Regioweek spitst 
zich meer dan ooit toe op de verschillende 
provincies. Fysieke bijeenkomsten in de 

provincies zijn gecombineerd met verbindende 
digitale bijeenkomsten om de onontbeerlijke 
kennisdeling tussen lidbedrijven te stimuleren. 
 
Resultaten 2021
Ondanks de coronamaatregelen is de 
informatievoorziening op peil gebleven. 
Zo krijgen de regioleden tijdens (digitale) 
bijeenkomsten veel informatie over de Wkb. 
Ook is vervolg gegeven aan het Limburgse Infra 
Overleg. Leden en gemeenten spreken elkaar 
tijdens gemeentelijke bouw- en infraoverleggen 
(GBIO), zijn er infra-ontbijtsessies, 
contactgroepen Personeel en is de HBO Bouw & 
Infra Award 2021 uitgereikt. Studenten hebben 
tijdens een Bouworiëntatiedag bovendien met 
de praktijk kunnen kennismaken. Speciale 
afdelingsbijeenkomsten belichten daarnaast ook 
nog een keur aan onderwerpen.
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Het afgelopen jaar start het landelijke bestuur van Jong Bouwend 
Nederland ( JBN) met een professionaliseringsslag. Een nieuw 
aangetrokken verenigingsmanager vergroot de zichtbaarheid van 
JBN. Er komt een fris, jong, duurzaam en vernieuwd eigen logo 
en de website krijgt een update. Verder wordt gewerkt aan de 
uitbouw van het netwerk tussen de vijf regio’s en de versterking 
van de connecties met externe jongerennetwerken in de branche. 

Het landelijke JBN-bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger 
vanuit elk regiobestuur en wordt bijgestaan door 
verenigingsmanager Itzél Zuiker. Elke regio heeft een eigen JBN-
afdeling onder leiding van een regiobestuur dat eigen activiteiten 
organiseert. Het landelijk bestuur houdt zich met name bezig met 
de visie en koers van JBN. 
 
Activiteiten
Tussen lockdowns en vakantieperiodes door is het een aantal 
regio’s gelukt diverse activiteiten te organiseren. Zo is er in 
Regio Oost een bijeenkomst waarbij organisatiepsycholoog Kilian 
Wawoe vertelt over het nieuwe belonen en beoordelen van 
medewerkers. Het bestuur van Regio Noord houdt in het najaar 
een sportieve fietsexcursie en rondleiding bij het indrukwekkende 
project van de ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen: 
Aanpak Ring Zuid.
 

In een kennissessie van Regio Randstad Zuid staat verbetering 
van je aanwezigheid op LinkedIn centraal. Leden bezoeken in het 
kader van de Bewust Veilig-dag bovendien aannemingsbedrijf 
QUALM in Rozenburg om zo meer te leren over brandveiligheid. 
In het zuiden bezoeken Regio Zuid-leden het bedrijf VKP Kapelle 
dat is gespecialiseerd in geïndustrialiseerd bouwen met hout. 
Directeur en JBN-lid Artjan van Kooten vertelt de aanwezigen 
over de vernieuwende visie op werkgeverschap en ontwikkelingen 
in de sector. Voor JBN’ers uit de zuidelijk JBN-regio is er een 
persoonlijk coachingstraject.
 
Samen met het Rijksvastgoedbedrijf, De Bouwcampus, TNO, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Techniek Nederland, 
Wij Techniek, YOUNG TVVL en Nieman Raadgevende Ingenieurs 
participeert JBN in de organisatie van een landelijk symposium 
over verduurzaming. Hierbij draait het om hoe je als jonge 
professional het gedrag kunt beïnvloeden van klanten, 
opdrachtgevers, collega’s en consumenten rondom duurzame 
keuzes.

Uitzwaaien 40-plussers
In 2021 bereiken 24 leden de uitzwaaileeftijd van 40 jaar. Om 
hen te bedanken voor hun lidmaatschap (en hen te inspireren zich 
te blijven ontwikkelen) ontvangen zij korting op de Management 
Leergang - Strategisch van de BNL Academy. Ook krijgen zij het 
boek ‘Het leven, dat is pas topsport’ van Sanne van Paassen. 
 
Ledengroei in 2021
Naast de uitgeschreven 40+-leden, zeggen 22 andere leden in 
2021 hun lidmaatschap op. Gelukkig zijn er 65 nieuwe leden te 
verwelkomen, wat ten opzichte van 2020 resulteert in een groei 
van negentien leden. 

Jong Bouwend Nederland

37

4698
38

61
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Vakgroepen Railinfra
De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de aannemings-
bedrijven in dit marktsegment. De vakgroep stelt zich ten doel 
de aangesloten spooraannemers (nog meer) als professionele, 
betrouwbare en kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche te 
positioneren.
 
Cao Railinfrastructuur (RIS)
In 2021 buigen de leden van de vakgroep Railinfra en Strukton 
Rail (werkgevers) en FNV, CNV Vakmensen en Vakorganisatie Het 
Zwarte Corps (werknemers) zich over een cao. In april bereiken zij 
een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met een loop-
tijd tot eind 2022. Dit resultaat leidt tot een nieuwe cao-tekst. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in septem-
ber de algemeen verbindend verklaring. Daarnaast komen partijen 
een aanpassing van de hoogte van de pensioenpremie overeen.
 
Grondwerk
De vakgroep Grondwerk behartigt de belangen op de deelgebieden 
markt en techniek, en vormt een platform voor haar leden die 
actief zijn in grondwerk. Hierbij gaat het om zowel nat als droog 
grondwerk, rioleringswerken en bodemsaneringen. Door de coron-
acrisis werden veel activiteiten in een ‘ander jasje’ uitgevoerd of 
zelfs afgelast.
 
Machinistenscholingsdagen (MSD)
De organisatoren van de Machinistenscholingsdagen (vakgroep 
Grondwerk Bouwend Nederland, Vakvereniging Het Zwarte Corps 
en SOMA Bedrijfsopleidingen) hebben helaas moeten besluiten de 
praktijkgerichte trainingsdagen in 2021 te annuleren.
 
Jongeren contactgroep
Veertien jonge talenten van de aangesloten bedrijven komen 
periodiek bijeen om over marktontwikkelingen te praten en van 
elkaar te leren. In 2021 vinden vier virtuele bijeenkomsten plaats. 
Hierbij komen onderwerpen ter sprake als: de veranderingen in de 
bouwwereld op korte termijn en de ontwikkelingen rond circulair 
bouwen. Daarnaast geven enkele deelnemers in het kort een 
presentatie over een project waarbij zij zelf betrokken zijn.

Commissie Markt & Techniek
In vier virtuele bijeenkomsten besteedt de Commissie Markt & 
Techniek aandacht aan de laagwatertoeslag, aanbestedingsonder-
werpen en de relatie met de opleidingswereld. Ook de prijsstij-
gingen van grondstoffen en hoe hiermee om te gaan staat op de 
agenda. Een onderwerp van groeiend belang is het vraagstuk van 
secundaire grondstoffen. De gewenste verduurzaming komt in 
de knel: er dreigt een tekort aan primaire en een overschot aan 
secundaire bouwstoffen te ontstaan. Daarmee komen zaken als 
de Green Deal en de Parijs-akkoorden in de knel. De Commissie 
publiceert hierover een notitie en benoemt de knelpunten rond 
grond- en bouwstoffen. Deze notitie is voor verdere uitwerking 
ingebracht in het Infra-overleg van Bouwend Nederland.
 
Ingenieursbureaus Bouwondernemingen
De vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen heeft als 
doel om op gestructureerde wijze bij te dragen aan de belangenbe-
hartiging en positie van ingenieursbureaus binnen de aannemerij. 
De dertien leden van de vakgroep zijn werkzaam op het vakgebied 
van bouwkunde of civiele techniek.
 
Leergang Ontwerpmanagement
De leergang Ontwerpmanagement is een belangrijk en waardevol 
opleidingstraject dat speciaal voor de vakgroep is ontwikkeld. Het 
afgelopen jaar zijn er wederom twee leergangen (een reguliere en 
een voor senior managers) door in totaal zo’n twintig deelnemers 
doorlopen. Ook is gestart met de leergang Integraal managen 
van het ontwerp, die mede is ontwikkeld met zelfstandige 
ingenieursbureaus.
 
BIM Basis Infra
In 2018 is een start gemaakt met het formuleren van de BIM 
Basis Infra: branchebrede afspraken voor 3D-modelleren in de 
infra. In het najaar van 2020 lanceert de vakgroep samen met 
het BIM Loket met trots de BIM Basis Infra. Met deze afspraken 
over gegevensuitwisseling zet de sector een belangrijke stap 
naar beter digitaal samenwerken. Inmiddels hebben zich honderd 
organisaties aangesloten, waaronder belangrijke opdrachtgevers 
als Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam. Per 1 oktober is het 

Bouwend Nederland heeft branchespecifieke 
vakgroepen waar leden zich bij kunnen 
aansluiten voor informatie, belangenbehartiging 
en kennisdeling. Deze vakgroepen zorgen voor 
contact op brancheniveau en houden vinger aan 
de pols van vakontwikkelingen. Ook behartigen de 
vakgroepen het ledenbelang van hun achterban. 
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beheer van de BIM Basis Infra volledig bij het BIM Loket onderge-
bracht. Een pilotproject brengt de voordelen van BIM-basis Infra 
over het voetlicht.
 
Afbakening VO-DO-UO 
Eind 2021 is de handleiding Taak- en resultaatsbeschrijving 
ontwerpfasen infrastructuur in concept afgerond. Het doel is 
om samen met opdrachtgevers en ingenieursbureaus tot een 
branchebrede eenduidige structuur te komen voor het ontwerp. 
Een eerste versie is in druk gegeven; in 2022 moet nadere uitrol 
richting NLingenieurs en opdrachtgevers plaatsvinden.
 
Bitumineuze Werken
De Vakgroep Bitumineuze Werken bestaat uit leden van Bouwend 
Nederland die asfalt produceren en verwerken. De vakgroep werkt 
mee aan de ontwikkeling van (Europese) regelgeving, geeft aan-
dacht aan duurzaamheid en circulariteit en verzorgt voorlichting 
over het product asfalt.
 
Asfaltwebinar
Vanwege corona is de Asfaltdag een asfaltwebinar voor circa 
driehonderd deelnemers geworden. Thema is de verduurzaming 
van de asfaltsector. De vakgroep zet concrete verduurzamings-
stappen door bijvoorbeeld de toepassing hotmix-asfaltmengsels 
en blanke bindmiddelen uit te faseren. Andere onderwerpen die 
aan de orde komen zijn onder andere de elektrische Asfaltcentrale 
en samenwerking voor innovatie.
 
Asfalt-Impuls
De vakgroep draagt bij aan en participeert in alle deelprojecten 
van de Asfalt-Impuls. Deze Asfalt-Impuls heeft als doel om de 
gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen te verdubbelen en 
de spreiding in levensduur en CO2-productie te halveren tegen 
gelijke of lagere kosten.
 
Emissieloos asfalt
In 2020 zijn verdere stappen gezet ten aanzien van het emis-
sieloos produceren van asfalt. In juli is het onderzoek naar 
emissie van benzeen bij de productie van asfalt gepubliceerd met 

daarin concrete aanbevelingen om deze emissie te verminderen. 
Daarnaast is de vakgroep actief kennis- en financieel deelnemer 
bij de ontwikkeling van een emissieloze asfaltcentrale als onder-
deel van een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
 
Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer 
behartigt de belangen van de bedrijven die netwerken aanleggen 
voor energie, water en telecom, de bedrijven die boringen ver-
richten voor water- en warmtewinning en de bemalingsbedrijven 
die zorgen dat overtollig water wordt afgevoerd. De vakgroep 
informeert de leden over marktontwikkelingen, biedt ondersteu-
ning op gebied van opleidingen, veiligheid en marktcondities en 
positioneert de leden als betrouwbare en hoogwaardige spelers 
in de branche. In 2021 bestaat de vakgroep (en haar voorgangers) 
tachtig jaar.
 
Markt
De markt voor de aanleg van energienetwerken trekt in 2021 verder 
aan. Voor 2022 wordt verder groei verwacht. De vakgroep volgt 
actief de langetermijnontwikkelingen van de energietransitie. Dit in 
het belang van de ontwikkeling van de branche en het werkpakket 
van de leden. De vakgroep wil bijdragen aan het versnellen van de 
uitvoering van de energietransitie. Dit door onder meer aansluiting te 
vinden bij koplopers (gemeenten, RES-en en AEDES) en de ontplooi-
ing van uiteenlopende activiteiten rond warmte- en koudenetten 
(zoals strategisch aansluiting vinden bij Energie-Nederland).
 
De capaciteit van de ondergrondse energie-infrastructuur legt 
in toenemende mate beperkingen op aan de bouwproductie. 
Daarom doet de vakgroep mee aan BNL-brede activiteiten die zijn 
gericht op het op peil houden van de ambities en investeringen 
van de regionale netbeheerders. Op meer tactisch niveau draagt 
de vakgroep bij aan de (regionale) ketensamenwerking voor de 
vervanging en aanleg van ondergrondse infrastructuur.
 
Vanwege de ontwikkelingen van het werkpakket experimenteren 
netbeheerders met voor de sector nieuwe aanbestedingsvormen. 
Dit leidt voor de leden tot lange, arbeidsintensieve trajecten, waarbij 
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regelmatig een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van 
Bouwend Nederland op aanbestedingsgebied. De investeringen in 
drinkwaterinfrastructuur nemen ook toe, net als bij media en tele-
com. Bij glasvezel is er relatief veel concurrentie van bedrijven met 
andere kwaliteitsuitgangspunten dan de leden van de vakgroep. 
 
De digitale samenwerking tussen netbeheerders en combi-aan-
nemers krijgt een impuls met de verdere uitrol van het Digitale 
Samenwerkingsplatform (DSP).
 
De markt voor de boorbedrijven is door de ontwikkeling van 
warmte- en koudeopslag sterk in ontwikkeling. De bemalings-
bedrijven hebben voor een deel last van de matige ontwikkeling 
van de inframarkt, terwijl aan de andere kant de toegenomen 
klimaatextremen (veel regenval op het ene en droogte op andere 
momenten) ook kansen bieden.
 
Opleidingen en arbeidsmarkt
De vakgroep Opleidingen en arbeidsmarkt is sterk betrokken bij 
de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs. In 2021 
komt het nieuwe opleidingsmateriaal BLEI 2.0 beschikbaar. 
Samen met netbeheerders wordt gewerkt aan een traject om 
zij-instromers makkelijker en sneller tot monteur te scholen. 
Daarnaast start met de Universiteit Twente een project om met 
videotechnologie de begeleiding van leerlingen op afstand beter te 
faciliteren in een zogenoemde GoPro learning community. In 2021 
komt het nieuwe keuzedeel Bronbemalen beschikbaar.
 
Veiligheid, graafschade en orde in de ondergrond
De vakgroep Veiligheid, graafschade en orde in de ondergrond 
publiceert een leesbare versie van de nieuwe richtlijnen voor 
werken met asbestcementleidingen. Deze komt voor lidbedrijven 
en hun medewerkers beschikbaar als AC-werkplan. Verder start 
overleg met opdrachtgevers over veilig werken onder spanning.
 
De vakgroep is al jaren betrokken bij initiatieven om graafschade 
te voorkomen. Dit leidt tot samenwerkingsverbanden als Kabel 
en Leidingoverleg (KLO) en regelgeving als de CROW 500. Meer 
aandacht voor de toepassing van deze regelgeving zal in 2022 
moeten leiden tot vermindering van graafschade.

Vakgroep Opleidingsbedrijven
De vakgroep Opleidingsbedrijven behartigt de belangen van haar 
opleidingsbedrijven in bouw en infra. De opleidingsbedrijven 
leiden jong en oud op voor een beroep in de bouw. Dit kan via 
praktijkleren (BBL, werken en leren) of via school (BOL, leren en 
stages). Corona heeft de opleidingsbedrijven gedwongen elkaar 
vaker en intensiever online te spreken, met een positief effect. 
 
Keurmerk
Het initiatief Excellent opleidingsbedrijf ontwikkelt in 2021 
verder als keurmerk met een eigen normkaart, auditschema en de 
aanstelling van onafhankelijke auditors. Deze auditors beginnen 
met het regulier afnemen van auditgesprekken bij de opleidings-
bedrijven. Hiermee krijgt het Excellent opleidingsbedrijf keurmerk 
in 2021 een onafhankelijke waarde. 
 
Diplomabonus
De cao-tafel besluit dat er de komende twee jaar een diploma-
bonus beschikbaar komt voor leerlingen die een BBL-opleiding 
afronden. Dit is een mooie stimulans om voor een carrière in de 
bouw en infra te kiezen. 
 
Sociale mediacampagne
De coronamaatregelen beperken de opleidingsbedrijven om 
fysieke presentaties te geven op middelbare scholen. Als 
alternatief kiest de vakgroep voor een socialmediacampagne, 
gericht op de instroom van september 2021. Dit leidt tot de 
succesvolle campagne Werkend leren, gemaakt samen met het 
Rotterdamse communicatiebureau RauwCC. Drie influencers gaan 
bij vijf opleidingsbedrijven de strijd met elkaar aan en verrichten 
opdrachten met bouw en infra als thema. Hun filmpjes op TikTok, 
Snapchat en Youtube trekken veel kijkers. 
 

GLAS
De vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve belangen 
van haar leden op sociaal en technisch gebied. De vakgroep voor-
ziet leden van belangrijke informatie en is het eerste aanspreek-
punt voor werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche.
 
Promotie GLAS
Met het communicatieproject De waarde van glas wordt in 2021 
glas (als product) bij opdrachtgevers breed gepromoot. Helaas kan 
de Glas Award door corona niet live worden uitgereikt, maar de 
genomineerde projecten kunnen via een livestream op voldoende 
aandacht rekenen. In september start een volle klas met de 
nieuwe opleiding Glaszetter aan het ROC Midden Nederland. Een 
intensieve campagne in het het vmbo zorgt in het nieuwe school-
jaar voor voldoende instroom. 
 
Keurmerk GLAS
In december ontvangen twee leden van de vakgroep het 
Keurmerk GLAS. Een van de elementen voor de toekenning van 
dit keurmerk zijn de vakbekwaamheid en instrumenten om te 
voldoen aan de Wkb. 
 
Circulaire economie
Isolatieglas is een belangrijk bouwmateriaal om het energiever-
bruik in gebouwen te reduceren. Na overleg met RVO zijn de 
subsidiebedragen in de ISDE-regeling verruimd. De vakgroep 
GLAS neemt het initiatief om de meest voorkomende samen-
stellingen van isolatieglas in de Nationale Milieu Database op te 
nemen. Hierdoor wordt de circulariteit van dit bouwmateriaal ook 
inzichtelijk. De gevelbranches en de Rijksoverheid werken samen 
in het project Circulaire Geveleconomie om de circulariteit van de 
in de gevel toegepaste bouwmaterialen circulair te maken.
 
Cao
De cao eindigt per 30 september 2021. De onderhandelingen voor 
een nieuwe cao zijn nog gaande. De werkgroep Toekomst BPFV 
zet verdere stappen om het pensioenfonds met andere pensioen-
fondsen samen te laten gaan. De doelstelling hiervan is om een 
goede en betaalbare pensioenregeling te krijgen.
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Specialistische wegenbouw 
De vakgroep Specialistische Wegenbouw bestaat per 2021 uit 
infrabedrijven op het gebied van frezen, (wegdek)onderhoudstech-
nieken, geleiderail, verkeersmaatregelen, wegmarkeren en (weg-
dek)reiniging. In het afgelopen jaar trekt de vakgroep wederom 
een aantal nieuwe leden. 
 
Wegdekreiniging
De commissie Wegdekreiniging vervolmaakt in 2021 de 
Erkenningsregeling Wegdekreiniging voor de presentatie in 
2022. Bedrijven voldoen met deze regeling aan hoge eisen op het 
gebied van veiligheid en kwaliteit en bieden de opdrachtgevers 
zo zekerheid. Voorts ontwikkelt de commissie de basiscursus 
Veegmachinist die op de rol staat om in 2022 te geven aan de 
beginnende machinist.
 
Jong VSW 
De vakgroep neemt in 2021 het initiatief voor een jongerenplat-
form om het onderling contact te stimuleren tussen jonge mana-
gers (vanaf 25 jaar) van de VSW-lidbedrijven. Ongeveer dertig 
jonge mensen melden zich aan voor een in 2021 geplande eerste 
bijeenkomst die vanwege het coronavirus helaas geen doorgang 
kan vinden.
 
Verkeersmaatregelen
De commissie Verkeersmaatregelen ontwikkelt samen met 
Rijkswaterstaat en leveranciers (netwerkpartners) innovaties van 
verkeersmaatregelenmaterieel. Dit ter verhoging van de veiligheid 
van de weggebruiker en -werker. Dit leidt in 2021 tot de intro-
ductie van de automatische Andreasstrippenlegger. Verder wordt 
onder meer gewerkt aan de automatische kegelzetter en het auto-
matisch op- en afdraaien van Mobiele Rijbaan Signalering (MRS).
 
Geleiderail
Rijkswaterstaat en de commissie Geleiderail voeren met een pilot 
op de A79 een verkenning uit naar verduurzaming van bestaande 
geleiderailsystemen. Ook is de commissie betrokken bij de verdere 
implementatie van het renovatieproces.
 

Civiele Betonbouw
De vakgroep Civiele Bouw bestaat uit leden die infrastructurele 
werken uitvoeren zoals bruggen, viaducten, tunnels en sluizen. In 
2021 treden twee nieuwe leden tot de vakgroep toe.
 
CROW-Betonprogramma
De vakgroep participeert financieel en inhoudelijk in onderzoeks-
projecten van het CROW-Betonprogramma. Dit programma omvat 
activiteiten op het gebied van beton, waaronder de ontwikkeling en 
actualisering van CUR-aanbevelingen, maar ook onderzoeken naar 
nieuwe methoden zoals 3D-printen in beton en geopolymeerbeton.
 
Marktinformatie Civiele Bouw
Naast de conjunctuurenquête, start in samenwerking met het 
Economisch Instituut voor de Bouw een onderzoek naar de 
algemene kosten (AK). De uitkomst kan helpen in gesprekken 
met opdrachtgevers over de opslagpercentages in onder meer 
bouwteams. Met de gegevens uit het onderzoek kunnen de leden 
ook beter de discussie aangaan over lage rendementen.
 
Enquête Bouwplaatspersoneel
De vakgroep en het opleidingsinstituut voor de civiele bouw 
Civilion houden een ledenenquête over bouwplaatspersoneel. Dit 
om inzicht te krijgen in de populatie bouwplaatsmedewerkers bij 
aangesloten civiele bouwbedrijven. De beschikbare informatie 
van bijvoorbeeld het Economisch Instituut voor de Bouw is hier 
te algemeen voor en geeft de sector civiele bouw onvoldoende 
inzicht. Met de uitkomsten van de enquête kunnen vakgroep 
en Civilion gericht inspelen op de behoefte aan gekwalificeerd 
personeel. Vanzelfsprekend staat dit in relatie tot mogelijke toe-
komstige en toenemende krapte op de arbeidsmarkt door onder 
meer uitstroom en vergrijzing. Ook kan de instroom beter worden 
afgestemd op het creëren van leerwerkplekken (en vice versa).
 
Jong VCB
Een nieuwe serie managementtrainingen start in 2021 voor de 
zeventig leden van Jong VCB. Deze behandelen de onderwerpen 
samenwerken in Bouwteams en innovaties in de betontechno-
logie. Het reguliere excursieprogramma kan door corona slechts 
deels plaatsvinden.

Rioleringen en bestratingen
De vakgroep Rioleringen & Bestratingen wil het landelijk platform 
zijn voor alle kleine en middelgrote infra-ondernemers die zich be-
zighouden met de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij 
aan bestratingsbedrijven, allround GWW-bedrijven en bedrijven 
gespecialiseerd in riool- en betontechniek. Prioriteiten: kennis 
uitwisselen, elkaar ontmoeten en zichtbaar zijn.

Gemeentelijke budgetten 2021
De vakgroep Rioleringen en Bestratingen initieert in 2021 een 
onderzoek naar de gemeentelijke budgetten voor rioleringen 
en klimaatadaptatie. Hieruit blijkt dat door budgetten slimmer 
te combineren met die voor duurzaamheid en klimaatadaptatie 
opdrachtgever én sector winnen. Kennis en samenwerking tussen 
afdelingen bij opdrachtgevers zijn daarbij punt van aandacht. 

Nieuwe secretaris
Per 1 juli 2021 treedt Robbert Becker aan als secretaris van de 
vakgroep. Hij neemt die functie over van Mira Sollie. 

Bijeenkomsten
Door de aanhoudende corona-ontwikkelingen heeft de vakgroep 
geen fysieke activiteiten kunnen houden. Hopelijk is daar in 2022 
meer ruimte voor. 
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Marten Cornel      
Penningmeester, Bouw Klein

Lennard Heij   
Infra Groot

George Raessens    
Vice-voorzitter, Bouw Groot

Johan Janssen     
Infra Midden

Guido van Tongeren     
Jong Bouwend Nederland

Dennis van der Werff   
Infra Klein

Maxime Verhagen   
Voorzitter

Dick Verhoeven      
Bouw Middelgroot

Marten Kreeft     
Bouw Midden
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Algemeen Bestuur Samenstelling 31 december 2021

Lowick Barg      
Regio Randstad Zuid/Bouw&Infra Groot

Karst-Jan Beens  
Regio Oost/Infra Midden

Suzanne den Dulk     
Vakgroep Opleidingsbedrijven

Taco Bresser     
Regio Randstad Zuid/Infra Klein 

Hans Geertman     
Regio Zuid/Bouw Middelgroot

Gerard Hoiting  
Regio Noord/Infra Midden 

Peter Huizer   
Regio Randstad Zuid/Bouw Midden

Jan Emmo Hut  
Regio Noord/Bouw Middelgroot 

George Kempenaar   
Regio Noord/Infra Midden

Jelle Hegeman   
Regio Randstad Noord/Jong Bouwend Nederland

Frans van den Heuvel     
Regio Zuid/Bouw Midden

Frank Castricum    
Regio Randstad Noord/Bouw Midden
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Harald van Keulen      
Regio Randstad Zuid/Bouw&Infra Groot

Mayert Kistemaker   
Regio Randstad Zuid/Jong Bouwend Nederland 

Gert-Jan Lagendijk     
Regio Randstad Zuid/Bouw Klein

Hans de Koning   
Regio Randstad Noord/Infra Midden

Wim Prins     
Regio Oost/Bouw Middelgroot

Joost Schuijs   
Regio Zuid/Infra Klein 

Erwin Slopsema  
Regio Noord/Bouw Klein 

Hans Stil   
Regio Randstad Noord/Bouw Klein

Remco Swaab    
Regio Randstad Noord/Bouw Midden 

Peter van Rhede van der Kloot  
Vakgroep Glas

Jan de Ruiter     
Regio Randstad Noord/Bouw&Infra Groot

Jan Kuijpers     
Regio Oost/Bouw Midden 
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Ricardo van Uum     
Regio Oost/Bouw Middelgroot 

Zwiep Vermeulen   
Regio Randstad Zuid/Infra Klein

Roland de Waal   
Regio Zuid/Bouw&Infra Groot 

Ron Wullems    
Regio Zuid/Infra Klein 
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