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De bouwsector heeft zich in de coronacrisis het afgelopen jaar 
goed staande gehouden. Het protocol Samen veilig doorwerken  
is door de leden goed ontvangen en mede dankzij het naleven  
van het protocol is de omzet in de bouwsector op peil geble-
ven. Het tekort aan bouwmaterialen, de stijgende prijzen en de 
beperkte productiecapaciteit stelt veel bedrijven voor  
grote uitdagingen. 

De enorme woningbehoefte in Randstad Noord, de noodzakelijke 
investeringen in de infrastructuur, zowel bovengronds als onder-
gronds en het tekort aan vakbekwaam personeel bepalen mede 
de activiteiten het komende jaar. Daarnaast biedt de Verkenning 
Bouw & Infra 2030 ‘Nu Bouwen aan Morgen’, waarin vier the-
ma’s zijn uitgewerkt, diverse activiteiten voor het komende jaar. 

De noodzaak om vooruit te kijken en te innoveren wordt breed 
gedeeld. In dit Jaarplan 2022 zijn de activiteiten opgenomen 
die vanuit de Regio Randstad Noord zullen worden opgezet. Per 
beleidsveld worden kernachtig de activiteiten benoemd. 
Het regiobestuur is vernieuwd en bestaat uit afdelingsvoorzit-
ters. De samenwerking met de afdelingen zal worden verdiept. 
In 2022 zullen we onze actieve lobby blijven voortzetten. Met 
het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zullen we de regionale 
speerpunten van Koninklijke Bouwend Nederland agenderen en 
ervoor zorgen dat politici onze regio weten te vinden. 
 
In dit Jaarplan lees je hoe we werken aan de uitdagingen en 
belangrijke onderwerpen, waarbij ook de bestuurlijke verande-
ringen in activiteiten zijn verankerd.

Inhoudsopgave

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

02 Uitgelichte thema’s 2022 

03 Voorwoord
 
04 Regiokantoor RRN 
 Bestuur en afdelingen 
 JBN en infraplatform 

08 Meerjarenprogramma’s 
 Digitalisering 
 NBAM
 Duurzaamheid 

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

15  Bouwproductie en  
werkgelegenheid 2022

21 Colofon

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

ENERGIETRANSITIE IN -INFRASTRUCTUUR

WAARDE VAN BOUWEN

RUIMTELIJKE SPREIDING VAN FUNCTIES

TOEKOMST VAN WERK

Arjan Putter - Regiovoorzitter 

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

Ons team vormt in Regio Randstad Noord het gezicht van de 
bouw en infra. Wij streven naar een vitale en vooruitstrevende 
bouwsector. Wij zetten ons maximaal in voor elkaar en de indivi-
duele, collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden. 
Onze kernwaarden zijn samenwerken, passie & plezier, professio-
naliteit en klantgericht. 

Het landelijk bestuur stelt een budget van € 66.000  
beschikbaar voor het uitvoeren van de activiteiten zoals  
genoemd in dit Jaarplan.

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

Samenstelling regiobestuur: 
Arjan Putter (voorzitter), Ronald Cobben, Niels Buijs, Rob van 
Scheppingen, Ruud Veld (namens Jong Bouwend Nederland RRN), 
Dennis Beumkes, Roel Scholtens, Dave Baart  
Yolanda van Rijswijk, Martin Eman, Dick Min, Robert van der 
Meer, Adelbert de Vreese (namens infraplatform).

De regio heeft vijf leden die lid zijn van het Algemeen bestuur: 
Hans de Koning, Remco Swaab, Ad Burger, Hans Stil en Frank 
Castricum.

Het bestuur van Jong Bouwend Nederland bestaat uit: 
 
Ruud Veld (voorzitter) 
Berry Westland (vertegenwoordiger Kern Gooi/Utrecht) 
Maarten de Jong (vertegenwoordiger Kern Duinstreek) 
Jeroen Veeken/ Mayert Kistemaker (afwisselend vertegenwoordi-
ger Kern West-Friesland) 

De infraplatformcommissie vertegenwoordigt de belangen van de 
infraleden en organiseert bijeenkomsten. De commissie bestaat 
uit: Frenk Clemens en Adelbert de Vreese (voorzitters), Anja 
Focke en Ramon Spies. 

Het team 
van Regio 
Randstad 
Noord 

Regiobestuur en 
Algemeen Bestuur  Jan Overtoom, 

Regiomanager 
06 - 515 173 77

Lydia de Wit, 
Verenigingsmanager 
06 - 290 290 79

Lenneke Neef,
 Adviseur Sociale Zaken
06 - 12 86 93 47

Mona Veld, 
Office Manager 
020 - 57 56 700 

Vincent Zijlstra, 
Adviseur Onderwijs  
en Arbeidsmarkt 
06 - 531 530 24

Joost Swaan, 
Adviseur Markt 
en Overheid 
06 - 831 785 99 

Texel: 5 leden, 4 niet-afdelingslid 
Noord Holland Noord: 132 leden, 55 niet-afdelingslid 
Zaanstreek/Waterland: 57 leden, 47 niet-afdelingslid 
IJmond-Kennemerland: 19 leden, 15 niet-afdelingslid 
Midden Holland: 95 leden 
Amsterdam: 137 leden 
Het Gooi: 35 leden, 41 niet-afdelingslid 
Noordwest Utrecht: 31 leden, 24 niet-afdelingslid 
Midden Nederland: 91 leden, 58 niet-afdelingslid 
Veenendaal: 20 leden, 4 niet-afdelingslid

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

Texel

Den
Helder

Wieringermeer

Niedorp

Opnmeer
Medemblik

Andijk
Enkhuizen

Stede
BroecWerversh

oof

Graf
t-D

e R
ijp

Purm
ere

nd

Za
nd

vo
or

t

N
oo

rd
w

ijk

N
oo

rd
w

ijk
er

ho
ut

Hee
m

st
.

Lo
en

en

O
ud

er
 A

m
st

el

Aal
sm

ee
r Am

ste
lve

en

Landsm
eer

Oost
-

zaa
n

He
er

hu
go

w
aa

rd

Hoorn

Uitgeest

Zaanstad

Wormerland

Heemskerk

Beverwijk

Haarlem

Haarlemmermeer

Velsen

Teylingen

Lisse

Hill
eg

om

Koggenland

Drechtenland

Schagen

Zijpe

Harenkarspel

Langedijk

Bergen

Alkmaar

Heiloo

Castricum

Schermer

Edam
Volendam
Edam
Volendam

Amsterdam

De Ronde Venen

Abcoude

Weesp

Muiden

Naarden

Bussum

Huizen

Eemnes

BlaricumBlaricum

Bunschoten

Baarn

Soest

Zeist

Bunnik

Houten
Wijk bij

Duurstede

Leusden

Wouden-
berg

Rens-
woude

Veenen-
daal

Rhenen
Vianen

Oudewater

Woerden

Maarssen

Utrecht

De Bilt

Montfoort

IJssel-
stein

Lopik

Breukelen

Nieuwe-
gein

Utrechtse Heuvelrug

Amersfoort

Laren

Hilversum

Wijdemeren

Diemen

Uithoorn

H’liede
& Spaamw.
H’liede
& Spaamw.

Waterland

Zeevang

Beemster

Wieringen

Anna
Paulowna

BloemendaalBloemendaal

Enkhuizen

Bouwend Nederland 
Regio Randstad  

Noord

Provinciegrens

Gemeentegrens

Landgrens

Afdelingsgrens

Zelfstandige Afd.

Geïntegreerde afd.

Legenda

Afdelingen

6

7

8

5

3

4

9

10

1

2

7  Amsterdam

8  Het Gooi e.o.

9  Noord-West Utrecht

6  Midden-Holland

4  Zaanstreek en Waterland

5  IJmond/Kennemerland

10 Midden Nederland

12 Veenendaal

1  Texel

2  Noord-Holland-Noord

Regio Randstad Noord heeft de volgende tien afdelingen:  

De afdelingen 
Regio Randstad 
Noord
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Jong Bouwend Nederland ( JBN) Regio Randstad Noord is een 
club van ruim 100 jonge professionals. Halverwege 2021 is 
Itzel Zuiker gestart als verenigingsmanager JBN. Komend 
jaar zullen we vanuit de regio nauw samenwerken met de 
verenigingsmanager.  
 
In 2022 zal worden ingezet op 3 thema’s: 
 
          Promotie van JBN onder studenten mbo en hbo (zittende en 

afgestudeerde studenten). We zijn een aantal jaar geleden 
gestart met het spreken tijdens de diplomering (bij o.a. Nova 
College en hogeschool InHolland).  

 
          Werving van nieuwe JBN’ers bij leden van de afdelingen in 

Regio Randstad Noord. Vanuit de Kern West Friesland is het 
initiatief ontstaan om actief leden te gaan werven voor JBN. 
We zullen ons het komend jaar, samen met de verenigings-
manager JBN, buigen over specifieke activiteiten. 

 
          Organiseren van specifieke themabijeenkomsten voor de 

leden van onze regio. Denk bijvoorbeeld aan een thema-
bijeenkomst Bedrijfsovername. Met interessante sprekers 
en relevante best/worst practices bespreken we het soms 
lastige onderwerp bedrijfsovername vanuit verschillende 
perspectieven.  

 
Uiteraard zal er ook vanuit de regio weer een excursie worden 
georganiseerd. Na 2 jaar geen mogelijkheden te hebben gehad 
om met elkaar op pad te gaan, kunnen we niet wachten om iets 
moois voor onze leden te organiseren!  
 
Door middel van de regionale bijeenkomsten willen we de verbin-
ding maken tussen de leden van de 3 kernen die onze regio rijk is. 

Infraplatform 
Het Infraplatform Randstad Noord verenigt, verbindt en ondersteunt 
infraleden in de provincies Noord-Holland en Utrecht. De commissie van het 
Infraplatform werkt nauw samen met het regiokantoor, heeft een regionale 
lobby en biedt leden de mogelijkheid om kennis bij te schaven en te netwer-
ken. Om dit goed vorm te geven organiseert het Infraplatform normaliter 
een aantal technische excursies gekoppeld aan actuele thema’s binnen 
de GWW. Het programma van 2021 heeft voornamelijk online plaatsge-
vonden en zijn de leden onder andere bijgepraat over actualiteiten in 
de markt tijdens het ‘Broodje Infra’, over Veiligheid in aanbestedingen, 
over het doorberekenen van exorbitante prijsstijgingen en werden 
de perikelen rondom de bouw van de Leidsche Rijntunnel toegelicht 
door de auteur van het gelijknamige boek. Gelukkig heeft een pro-
jectbezoek aan de ‘Smart Liberator’ kunnen plaatsvinden, evenals 
een kijkje in de keuken in de fabriek van de PAL-V, de eerste 
vliegende auto.  

We hopen in 2022, in het kader van de Marktvisie, 
wederom een Marktdag te kunnen organiseren ter bevor-
dering van de samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Ook zal meer focus komen te liggen 
op het onder de aandacht brengen van opleidings- 
en omscholingsmogelijkheden én het werk zelf 
meer bekendheid te geven. 

1

2

3
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Digitalisering
Digitalisering speelt een sleutelrol in de maatschappelijke 
opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbestendig 
maken en voldoende woonruimte realiseren voor iedereen. 
Digitalisering is een voorwaarde om die opgaven te realiseren. 
Het Meerjarenprogramma Digitalisering ondersteunt leden bij het 
beter benutten van digitalisering en voor de versterking van hun 
bedrijf en marktpositionering.  
 
Het programma kent drie subdoelen:  
 
•  informatie-uitwisseling bevorderen 
• adoptie verhogen   
• samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren  

Nu bouwen aan Morgen
Het meerjarenprogramma ‘Nu bouwen aan Morgen’ is een verken-
ning Bouw & Infra 2030. 
Wat zijn de mogelijke demografische en economische ontwikke-
lingen het komende decennium en hoe zou het Nederland van 
morgen eruit kunnen zien? En wat betekent dat voor de positie 
van bouwbedrijven en welke keuzes kunnen deze bedrijven 
maken.
 
In dit programma zijn vier onderdelen verder uitgewerkt: 
 
• Ruimtelijke spreiding van functies 
• Energietransitie en -infrastructuur 
• Toekomst van werk 
• Waarde van Bouwen 
 
Per thema zijn twee uiteenlopende toekomstbeelden uitgewerkt 
die in gesprekken met leden en stakeholders ertoe moeten leiden 
dat strategisch naar de toekomst wordt gekeken. 
Aan de hand van vijf doorsnijdende perspectieven (mens/sociaal; 
technologie/digitalisering; duurzaamheid/circulariteit; democratie/
besluitvorming en financieel) worden de vier thema’s concreet 
gemaakt. Kijk voor meer informatie op  
www.nubouwenaanmorgen.nl.
 
De Regio Randstad Noord zal in haar activiteiten de komende 
jaren de uitwerking van ‘Nu Bouwen aan Morgen’ als rode draad 
verwerken. 
 

Duurzaamheid
Het doel van dit programma is de lobby voor én het facilite-
ren van de (markt)condities voor duurzaamheid, zodanig dat 
duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, de energietran-
sitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling 
aantrekkelijke(r) marktsegmenten worden voor leden. 
 
De volgende subdoelen worden in samenwerking met de Regio 
Randstad Noord opgezet: 

* Nieuwbouw 
* Verduurzaming bestaande voorraad
* Duurzaamheidsinstrumenten

Wij verenigen, verbinden en ondersteunen onze leden door Meerjarenprogramma’s 
die als onderdeel van Brancheontwikkeling de bouwsector verder 
professionaliseren. De Meerjarenprogramma’s worden landelijk ontwikkeld 
en in de regio’s uitgerold. In 2022 werken we met Meerjarenprogramma’s 
Duurzaamheid, Nu Bouwen aan Morgen en Digitalisering. 

Meerjaren- 
programma’s



•  Technologiecoalitie - subsidie voor 
scholingsvouchers voor zij-instromers 
toegekend door Provincie NH  

•  Regioaanvraag Paritair 
Stimuleringsfonds tbv o.a. arbeids-
marktcoaching en plattegrond onder-
wijsveld goedgekeurd 

•  Finale BNL Innovatieprijs 2022 ism 
Stichting Technasium, thema: ontwik-
kel een regionaal Deltaprogramma 

•  Uitrol van landelijke campagne Je 
Gaat het Maken en actief betrokken 
leden 

•  Start Learning Community 

• Eerste deelnemers hebben nieuwe  
opleiding 

•  Projectbeheersing met BIM  
coördinatie ism ROC van 
Amsterdam afgerond. 

•  Online plattegrond Onderwijs en 
Instroomactiviteiten provincie 
Utrecht live 

•    Afronding Project Techniek Samen 
de crisis door ism Servicepunt 
Techniek Midden Nederland en 
Provincie Utrecht  

• Beta Challenge 2022

•  Opleiding Projectbeheersing met 
BIM coördinatie start bij nieuwe 
aanbieders

•  Afronding project ‘1 loket per 
onderwijsinstelling voor bouw- en 
infrabedrijven’ 

•  Promotie BNL bij diploma-uitrei-
kingen op ROC’s en hogescholen  

•  Zitting in bovenregionale stuur-
groepen STO, actief betrokken 
ondernemers bij STO regio’s 

•  Oplevering strategisch business-
plan BouwAcademie Amsterdam  

•  Infrastructuur voor zij-instroom 
is in de hele regio herkenbaar 
geborgd in lokale Servicepunten 
Techniek 

•   Stagemarkt Hogeschool Utrecht 
ism Bouwend Nederland 

•   Alle regionale bouw- en 
infragerelateerde opleidingen 
(mbo/hbo) hebben een beroe-
penveldcommissie met BNL 
vertegenwoordiging 
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Q1 Q2 Q4

Beleidsthema’s
Onderwijs en Arbeidsmarkt  

Sociale Zaken en Veiligheid 

Verenigingszaken 

Markt en Overheid 

Onderwijs en Arbeidsmarkt
In 2022 dragen we bij aan de doelstellingen geformuleerd in de 
strategische agenda van Onderwijs en Arbeidsmarkt en vertalen 
dit naar regionaal niveau.

• Wij zijn een aantrekkelijke sector
• Wij zijn een toekomstgerichte sector
• Wij zijn een lerende sector
•  Wij zijn een sector die met betrekking tot sociale wetgeving 

randvoorwaardelijk aantrekkelijk is voor ondernemers
•  Wij zijn een sector die adviseert, faciliteert en participeert in 

onderwijs en arbeidsmarkt

Ons doel is het bevorderen van de instroom in bouw- en 
infrasector gerichte opleidingen op elk niveau (vo/mbo/hbo) en 
het verbeteren van de samenwerking tussen lidbedrijven en 
onderwijsinstellingen om het (bouw- en infra)onderwijs opti-
maal aan te laten sluiten op de vraag vanuit de sector mét het 
oog op de toekomst. Daarnaast stimuleren we (zij-)instroom 
van vakbekwaam personeel en houden we zicht op de kwa-
litatieve en kwantitatieve afstemming tussen opleidingen en 
de vraag vanuit onze leden. Ook zetten we in op het opleiden 
en ontwikkelen van zittende medewerkers en signaleren we 
arbeidsmarktontwikkelingen.  

Q3
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Sociale Zaken en Veiligheid 
In 2022 zetten we de volgende activiteiten door: 
•  Individueel advies en ondersteuning voor leden bij 

personeelsvraagstukken  

•  Collectieve voorlichting en advies over actuele onder-
werpen op gebied van o.a. CAO, Arbeidsrecht, Sociale 
Zekerheid, FUWA, ZZP wetgeving (WDBA), Werken met 
buitenlandse arbeidskrachten, AVG en Pensioen  

•  Het geven van trainingen op gebied van Sociale Zaken in de 
regio via de BNL Academy: o.a. Praktisch Personeelsbeleid, 
Wegwijs in de cao en Grip op ziekteverzuim  

•  Bijeenkomsten organiseren voor regionale contactgroepen 
•  Contactgroep Personeel voor de leden van afdeling Noord-

Holland Noord (P&O overleg NHN) en de leden in regio 
Amsterdam / Noord-Holland Zuid (COP overleg)  

•  Meewerkende Partner-overleggen voor de afdelingen in 
Noord-Holland Noord en de afdelingen in provincie Utrecht   

•  Contactgroep Financiën (COTAD)  
•  Contactgroep VGM KAM  

•  Overleggen met stakeholders als UWV, vakbonden, APG/bpf-
BOUW en Volandis 

Het doel is bedrijven te ondersteunen in de bedrijfsvoering en ze 
te inspireren om te innoveren; in het verlengde van brancheont-
wikkeling vanuit het hoofdkantoor van Bouwend Nederland.  
 
We zetten dit jaar extra in op:

Toewerken naar een aanbestedingsbeleid van lokale overheden 
en woningcorporaties waarin meer rekening wordt gehouden 
met de belangen van bouwbedrijven. Daarnaast positioneren 
wij de bouw- en infrasector als een sector die bijdraagt aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

In 2022 zetten we de volgende activiteiten door:  
•  Initiëren en onderhouden van overleggen met gemeenten 

(GBIO’s), provincies, waterschappen en woningcorporaties.  
•  Voortzetten van de Bouwtafel-overleggen met provincie 

Noord-Holland en Utrecht waar woningbouwers samen met 
de provincie naar oplossingen zoeken voor de vastlopende 
woningbouw

•  Voortzetten contacten netbeheerders via de CIAMS en CINH-
overleggen, initiëren overleg Combi Midden.

•  Evenementen voor infraleden organiseren via Infraplatform en 
de Marktdagen met provincies en waterschappen.  

 
In 2022 zetten wij extra in op: 
•  In de gemeentelijke Bouw- en Infra overleggen (GBIO’s) wordt 

aandacht gevraagd voor het investeringsvolume en de continu-
iteit van de opdrachtstroom, met name op het gebied van Infra 

•  Voorlichting WKB en Omgevingswet 
•  Concrete invulling geven aan Marktvisie en Leidende principes 

via bureauflipover
•  Vergroten kennis/promotie Bouwteam 

•  Overleggen met de markt naar voorbeeld van Amsterdam (utili-
teitsbouwoverleg) in andere grote gemeenten promoten.  

•  Voorlichting nieuwe UAV-GC 
•  Analyse/onderzoek oplossing capaciteitsproblemen gemeenten.
•  Resultaten pilot funderingsherstel Zaanstad onder de aandacht 

brengen andere gemeenten 
•  Opzetten infrastructuuroverleg op provinciaal niveau over de 

GWW-opgave  
•  Uitrol Nu Bouwen aan Morgen

Q1 Q2 Q3 Q4

Markt en Overheid 

•  Bewust Veilig dag 16 maart 2022: 
Bedrijven stimuleren hier aan deel 
te nemen

•  Voorlichting over nieuw functie-
huis (FUWA) vanuit de cao Bouw 
& Infra (onder voorbehoud van 
overeenstemming over invoering 
door cao-partijen) 

•  Hein & Guus programma  
promoten bij bedrijven 

•  Ronde Tafel bijeenkomsten orga-
niseren om input op te halen voor 
nieuwe cao onderhandelingen      

•  Voortzetting programma rondom 
duurzame inzetbaarheid  

• Veiligheidsladder verder onder de 
aandacht brengen bij leden

• Afronding demonstratiebijeen-
komsten trainingsapplicatie VR 
Toolbox Veilig werken op hoogte 

•  Ontwikkeling programma rondom 
Toekomst van werk (NBAM) 

•  Lerend vermogen van bedrijven op 
gebied van veiligheid versterken 
door bedrijven onderling kennis en 
ervaringen te laten uitwisselen 

•  Start voorbereidingen voor-
lichting aan leden over nieuwe 
pensioenwet 

•  Bedrijven betrekken bij de 
ontwikkelingen rondom het SER-
advies over de toekomst van de 
arbeidsmarkt 

•  N.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 
contacten initiëren met nieuwe en 
bestaande colleges

•  Marktdag Samen Slimmer Noord 
Holland 

•  Voorbereiding lobby provinciale 
statenverkiezingen 2023 

•  Bouwplaatsbezoeken nieuwe 
wethouders  

•  Masterclass nieuwe wethouders 
en raadsleden (introductie in onze 
sector)  

•  Lobby gemeenteraadsverkiezingen 
•  Marktdag Utrecht 



Jaarplan 2022     15

Verenigingszaken 
De regio is een actief en zichtbaar deel van de organisatie waar 
de leden zich mee verbonden voelen. Door veel contacten met 
leden (ledenbezoeken, dienstverlening en het organiseren van 
bijeenkomsten) brengt de regio de leden in contact met de hele 
organisatie. Daarnaast stimuleert de regio middels netwerk-
bijeenkomsten de uitwisseling van kennis en ervaring tussen 
leden onderling. In 2022 hopen we weer verschillende fysieke 
bijeenkomsten te kunnen organiseren waar samenwerking, 
verbinding en het opdoen van nieuwe ideeën en mogelijkheden 
centraal staat. 
 
De regio heeft een nauwe samenwerking met de afdelingen.  
Denk aan het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten, infor-
matie uitwisseling, dienstverlening en het gezamenlijk aanpak-
ken van de ledenwerving. 
Ook in de lobby richting stakeholders zullen de afdelingen  
en de regio nauwer gaan samenwerken. 

Doorlopend: 
•  Organisatie bijeenkomsten (informatief en sociaal), 

excursies, trainingen en uitstapjes
•  Inzet verenigingsmanager bij afdeling Midden Holland en 

Amsterdam en het Infraplatform 
•  Communicatie via (regio/afdeling) website, nieuwsbrief,  

social media, bijeenkomsten, brochures en flyers,  
telefonisch en face to face 

•  Acquisitie: de regio groeit met 25 leden 
•  Leden en bestuurders betrekken bij programmalijnen  

lokaal en landelijk 
•  Ledenbezoeken 

LEDENBEZOEK
Intensiveren van 
ledenbezoek en achterhalen 
wat de behoeften van de 
leden zijn

Inzet verenigingsmanager 
bij afdelingen Midden-
Holland, Amsterdam en 
Infraplatform. 

LEDENWERVING 
De regio met 25 leden  
laten groeien. 
In samenwerking met de 
afdelingen meer leden lid van 
de afdelingen laten worden

Samenwerking met de 
afdelingen intensiveren en 
activiteiten afstemmen 

Bouwproductie en 
werkgelegenheid 2022

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

Betere communicatie naar 
leden over activiteiten in 
de regio d.m.v. website, 
social media, bijeenkomsten, 
brochures en flyers, 
telefonisch en face tot face 

Bestuurders meer betrekken 
bij bijeenkomsten regio en 
afdelingen; zowel inhoudelijk 
als sociaal. 
Regiodagen NH en Utrecht 
organiseren 

LEDENBINDING 
• Verbondenheid 
• Betrokkenheid 
• Actieve deelname  
• Netwerken
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Bouwproductie en 
werkgelegenheid 
2022

Breed herstel 
verwacht voor 
bouwproductie en 
werkgelegenheid 
2022 en daarna

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

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

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

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

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

Bouwproductie1 per sector, 2020-2025

Verleende vergunningen en gereedmeldingen, 
2019-2025, aantal

Miljoen € Jaarlijkse veranderingen3 (%)

20202 20213 20202 20213 20223 ‘23-’253

Woningbouw 33.875 34.725 -3½ 2½ 7½ 3

- nieuwbouw 14.600 15.850 -11 8½ 12½ 3

- herstel en verbouw 12.075 11.650 3½ -3½ 4 3½

- onderhoud 7.200 7.225 ½ ½ 2 2

Utiliteitsbouw 23.950 24.275 -2 1½ 3 1½

- nieuwbouw 11.200 11.700 -6 4½ 1 ½

- herstel en verbouw 7.525 7.300 4 -3 6½ 3

- onderhoud 5.225 5.275 0 1 3 2½

GWW 18.125 17.625 2½ -3 2½ 2

- nieuwbouw en herstel 11.700 11.400 -½ -2½ 2½ 2

- onderhoud 6.425 6.225 9 -3 3 2½

Externe onderaanneming 4.225 4.275 1 1 5 2½

Totaal bouw 80.175 80.900 -1½ 1 5 2½

1   Exclusief interne leveringen, machines, overige investeringen, saldo uitvoer diensten  
en handelsmarges; basis Nationale rekeningen; bedragen in prijzen 2020, excl. btw

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

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

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

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

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

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

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

voor de infrastructuur dragen bij aan het gunstige beeld op 
middellange termijn. Werkzaamheden rondom de energietransitie, 
klimaatadaptatie en de vervanging van riolering leiden tot een 
groei van de productie voor de grond- en waterbouwsector. Voor 
de civiele betonbouwers draagt de grootschalige vervanging 
van bruggen en viaducten bij aan meerjarige verhoging van 
de productie. Vooralsnog belemmert de stikstofproblematiek 
de vergunningverlening voor de wegenbouw bij Natura2000-
gebieden. Als gevolg van stikstofdepositie in de gebruiksfase 
zal de aanleg van wegen afhankelijk blijven van de beschikbare 
stikstofruimte, ondanks drempelwaardes of de inzet van 
emissieloos materieel bij de aanleg. Realisatiecijfers van de gww-
investeringen in de eerste helft van 2021 wijzen op een minder 
sterke terugval dan de raming. Voor komende jaren vertaalt dit 
zich terug in een iets minder sterk herstel (gemiddeld 0,5%-punt 
per jaar).

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

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

2020 2021 2022 2025

Werknemers 306 311 314 320

Zelfstandigen 135 137 141 147

Totaal bouwnijverheid 441 448 455 467

Uitzendkrachten/ gedetacheerden 21 22 25 27

Totaal bouwgerelateerd 462 470 480 494

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

Bron: EIB
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