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Bij de start van 2022 is het moeilijk niet optimistisch te zijn. Het 
heeft er alle schijn van dat het een prachtig jaar kan worden 
voor de bouw en infra. Corona lijkt immers op zijn laatste benen 
te lopen. Er ligt een coalitieakkoord dat alleen gerealiseerd kan 
worden met de volle inzet van onze sector. Bovendien heeft het 
nieuwe kabinet behoorlijk wat geld vrijgemaakt om de eigen 
wensenlijst uit te voeren. Energietransitie, verduurzaming van de 
gebouwde omgeving, het wegwerken van het woningtekort en 
een land dat mobiel blijft: onze mooie sector is hierbij onmisbaar. 

Deze grote ambities zijn ook leidend in dit jaarplan. Via 
meerjarenprogramma’s werkt Bouwend Nederland aan die thema’s 
die de sector helpen om de grote klussen die voor ons liggen te 
klaren. Duurzaamheid, Toekomst van werk, Vernieuwing van de
sector, Digitalisering en Nu Bouwen aan Morgen zijn stuk voor 
stuk programma’s die onze ondernemers ondersteunen om zich 
zo goed mogelijk op deze kansrijke toekomst voor te bereiden. 
U zult hier nog veel van horen. Uiteraard staat ons bureau ook 
dit jaar klaar om alle leden van onze vereniging te ondersteunen 
met praktisch advies, ledenvoordelen en andere projecten om de 
branche verder te ontwikkelen.

Hiermee zijn we er nog niet. Het is helaas niet alleen rozengeur 
en maneschijn. Ook dit jaar zullen we keihard moeten opkomen 

voor onze belangen. Stikstof zorgt nog steeds voor hoofdpijn, 
voldoende instroom blijft een zorg en alle mooie voornemens van 
Den Haag moeten kritisch worden gevolgd. Tussen voornemens 
en uitvoering kan immers nog van alles misgaan. Ook in dit laatste 
volledige bestuursjaar van onze voorzitter zullen we politiek en 
bestuur, opdrachtgevers, landelijk, regionaal, lokaal en zelfs op 
Europees niveau bestoken met ons verhaal. Dit doen we allereerst 
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook nemen we al een 
aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen volgend jaar. 
 
Alleen of in coalitieverband zullen we pleiten voor een optimaal 
speelveld waar we kunnen uitblinken in dat wat we zo goed 
kunnen: bouwen aan een mooier land. Dit doen we vanuit een 
prachtige startpositie; een ijzersterke sector verenigd in Bouwend 
Nederland. 

Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland

Fries Heinis
Algemeen directeur Bouwend Nederland

Alle kansen
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De bouwsector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, 
zoals het woningtekort en de vervanging van duizenden bruggen 
en viaducten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten 
we slimmer werken, onder meer door te digitaliseren. Bestaande 
processen worden geautomatiseerd en BIM is bij een groot aantal 
bedrijven al gemeengoed. Bouwend Nederland trekt enerzijds op 
met koplopers bij nieuwe ontwikkelingen (zoals blockchain) en 
ondersteunt anderzijds leden bij de uitdagingen die digitalisering 
met zich meebrengt (cybersecurity en data-uitwisseling). Het 
meerjarenprogramma Digitalisering geeft hier invulling aan met 
drie speerpunten voor 2022.

Informatie-uitwisseling bevorderen
De bouwsector zet met Bouwend Nederland vol in op 
stelselvorming. Er moeten in 2022 betere afspraken gemaakt 
worden over data-uitwisseling. Dat gebeurt nu nog een-op-een, 
maar met de komst van een digitaal stelsel kan dat op grote 
schaal worden gerealiseerd. Afspraken maken zijn hierbij leidend, 
maar er dient ook een aantal verandertrajecten te worden 
opgezet. Het afgelopen jaar is hier al met de overheid op ingezet 
met een subsidie van tien miljoen euro voor de komende jaren. 
Tegelijkertijd steekt de sector hier zelf ook vijf miljoen euro aan 
uren in. Het programma Digitaal Stelstel Gebouwde Omgeving 
(DSGO) zal voor draagvlak gaan zorgen en in de komende jaren 
vorm krijgen. Plannen worden dus omgezet in een organisatie 
met een breed draagvlak én steun van de overheid. DSGO zal ook 
bijdragen om mogelijke drempels van data-uitwisseling weg te 
nemen.
 
Adoptie digitalisering verhogen
Bouwend Nederland ondersteunt leden bij digitalisering door 
mee te werken aan informatiestandaarden, proefprojecten te 
doen en drempels weg te nemen. Daarnaast deelt Bouwend 

Nederland goede voorbeelden van digitalisering met haar leden. 
Zo is BIM bij een groot aantal bedrijven al gemeengoed en deelt 
Bouwend Nederland voorbeelden daarvan met het mkb, zodat die 
bedrijven kunnen aanhaken bij deze ontwikkeling. In 2022 zal er 
voor elektronisch factureren en de Artificial Intelligence-coalitie 
Gebouwde Omgeving wederom een belangrijke rol zijn weggelegd.
 
Aantrekkelijk voor digitale talenten
Bedrijven dienen een aangename werkgever te zijn voor het 
aantrekken van jonge digitale talenten. Bouwend Nederland 
brengt studenten en bedrijven met elkaar in contact door 
onder meer het organiseren van evenementen voor studenten 
(studentenbattle/hackathon) en de Future Builders Day van 
31 maart waar ook een rol is weggelegd voor duurzaamheid. 
Daarnaast maakt Bouwend Nederland wederom onderdeel uit 
van een onderwijsnetwerk. Samen met roc’s, hogescholen en 
het bedrijfsleven onderzoeken we hoe onderwijs optimaal op de 
nieuwste technologieën kan aansluiten. Naast fysieke en digitale 
evenementen komt daar met het Future Builders-platform (dat 
in 2022 samen met andere brancheorganisaties wordt uitgerold) 
een extra mogelijkheid bij om dit continu te kunnen doen.

Meer informatie:
 → www.digigo.nu
 → De bouw gaat e-factureren volgens DICO versie SALES005 
(e-facturerenindebouw.nl)

 → Gebouwde Omgeving - Nederlandse AI Coalitie (nlaic.com)
 → Future Builders Day - Bouwend Nederland

Digitalisering

|  JAARPLAN 20228

http://www.digigo.nu/
https://www.e-facturerenindebouw.nl/
https://www.e-facturerenindebouw.nl/
https://nlaic.com/toepassingsgebied/gebouwde-omgeving/
https://www.bouwendnederland.nl/future-builders/future-builders-day


Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de agenda.  
De uitvoerende bouw speelt een cruciale rol bij het realiseren 
van duurzame transities in de gebouwde omgeving. Dit zijn 
onder andere de energietransitie in de gebouwde omgeving, 
het klimaatadaptief maken van Nederland en de transitie naar 
circulair bouwen. Het meerjarenprogramma Duurzaamheid lobbyt 
voor (en faciliteert) de (markt)condities voor duurzaamheid. 
Het doel is dat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving 
aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden. Een 
aantal van die opgaven (Energie-infrastructuur en -transitie 
en Energetische verduurzaming van gebouwen) heeft een 
aparte plek in het jaarplan 2022 gekregen. Een aantal andere 
onderwerpen lichten we hier uit.

Circulair Bouwen
We vinden het belangrijk dat landelijke beleidsmakers rekening 
houden met de bouwpraktijk en de randvoorwaarden voor 
uitvoerende partijen om circulariteit vorm te geven. Daarnaast is 
het belangrijk dat bedrijven aan de slag gaan met het structureel 
vormgeven van circulair bouwen en opgedane kennis actief delen. 
Daarom starten we dit jaar met het Lente-akkoord 2.0. Dat is 
een meerjarig praktijkprogramma waarin bouwbedrijven samen 
met leden van Aedes, NEPROM, IVBN en WoningBouwersNL aan 
de slag gaan met circulaire en opschaalbare woningbouw. De 
opgedane kennis wordt sectorbreed gedeeld. Bouwend Nederland 
blijft in 2022 actief op landelijke circulariteitsplatforms. De focus 
ligt daarbij onder meer op het monitoren van ontwikkelingen 
en op het digitaliseringsdossier. Ook wordt gewerkt aan het 
scheppen van meer duidelijkheid over de vele verschillende 
definities die rondom circulair bouwen worden gehanteerd.

Klimaatbestendig maken van gebieden (klimaatadaptatie)
Inmiddels zijn we anderhalf jaar onderweg met het platform KAN 
(Klimaatadaptief Bouwen met de Natuur). De 40 leden werken in 
2022 verder aan concrete klimaatadaptieve en natuurinclusieve 
woningbouwprojecten. Dit jaar wordt ook een KAN-Bouwen-
handreiking voor de GWW opgesteld en gedeeld. De handreiking 
bevat toepasbare tips voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve 
maatregelen in de grond-, weg- en waterbouw aan de hand van 
concrete projecten.
 
Duurzaam inkopen
Het is belangrijk dat onze leden zich in de markt kunnen 
onderscheiden met duurzame werkwijzen, materiaal, materieel 
en innovaties. Om de discussies over het belang hiervan te blijven 
voeren, stellen we, voor het vierde jaar, een top-25 op van de 
beste publieke opdrachtgevers duurzaam inkopen. Aanvullend 
daarop verkennen we of er een totaaldashboard mogelijk is 
waarin de informatie van alle publieke opdrachtgevers wordt 
verzameld en geanalyseerd. Leerzaam én stimulerend voor de 
opdrachtgevers die buiten de top-25 vallen.

Meer informatie:
 → Bouwend Nederland Duurzaamheid

Duurzaamheid
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Over Nu Bouwen aan Morgen is in de afgelopen periode al 
heel veel gezegd: onze toekomstverkenning tot 2030 is een 
veelbesproken onderwerp omdat die toekomst ons zowel op 
zakelijk als persoonlijk vlak aangaat. In het eerste jaar na 
het grote onlinecongres hebben we Nu Bouwen aan Morgen 
voorzichtig laten ‘landen’. Als je nu kijkt wat de uitdagingen 
zijn in Nederland en waar Bouwend Nederland in het kader van 
het nieuwe regeerakkoord op heeft gelobbyd, zie je dat dit past 
binnen de vier thema’s van Nu Bouwen aan Morgen: Waarde van 
bouwen, Ruimtelijke spreiding van functies, Energietransitie en 
-infrastructuur en Toekomst van werk. 

De projectgroep Nu Bouwen aan Morgen staat een meer dan 
uitdagend jaar te wachten. Zoals vermeld, is het eerste Nu 
Bouwen aan Morgen-jaar met name gebruikt om het op zoveel 
mogelijk plekken en met zoveel mogelijk leden, stakeholders, 
opdrachtgevers over het onderwerp te hebben: wat zijn de 
thema’s, wat zijn de toekomstbeelden, wat betekent dit voor 
jouw bedrijf, etc. Deze vragen lenen zich perfect om met elkaar 
het gesprek aan te gaan, met elkaar kennis te delen maar ook 
om elkaar met kennis te inspireren. Dat is ook nodig: Nu Bouwen 
aan Morgen is een schitterende toekomstverkenning maar blijft 
abstract en snijdt grote thema’s aan. Elkaar inspireren met 
praktische voorbeelden helpt onze leden verder. 

2022 wordt het jaar waarin we onze leden blijven inspireren 
en verbinden op dit onderwerp door middel van het inzetten 
van ‘Koplopers’. Dit zijn personen die in een bepaald thema 
vooroplopen en anderen (lees: Achterblijvers) kunnen meenemen. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal er later dit jaar vanuit de 
projectgroep een Maand van de Toekomst worden georganiseerd. 
Alles wat we aan kennis in huis hebben, koppelen we in deze 

maand aan het thema Toekomst. Hierbij is het voornemen om 
via digitale sessies én fysieke regiobijeenkomsten leden te 
betrekken. Daarnaast willen we van hen te weten komen welke 
behoeften er leven en waar vanuit de branchevereniging op 
kan worden ingespeeld zodat onze leden zich voor de toekomst 
kunnen klaarstomen. We trachten hierbij ‘de vraag achter de 
vraag’ te achterhalen. Vragen waar onze leden mee worstelen, 
zaken waar zij tegenaanlopen in het kader van bijvoorbeeld de 
Energietransitie of Toekomst van werk met je personeel.  
Al deze informatie zal dan, waar van toepassing, in toekomstige 
plannen of programma’s kunnen worden gebruikt.
 
Door de juiste vragen bij onze leden te achterhalen, kunnen we 
voor de komende jaren de juiste achtergrondkennis en handvatten 
voor de toekomst aanreiken en onze leden faciliteren bij het 
zetten van hun volgende stappen.

Nu Bouwen aan Morgen
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Beleidsthema’s

In de afgelopen periode heeft Bouwend Nederland de bestaande 
beleidsthema’s herijkt. Dit heeft geleid tot een aanpassing in met 
name de inhoud en reikwijdte van de thema’s. In totaal tellen we 
nu tien verschillende beleidsthema’s. Hieronder een uiteenzetting 
hoe Bouwend Nederland hiertoe is gekomen.

Alles begint bij Nu Bouwen aan Morgen, onze toekomstverkenning 
tot 2030, waaraan anderhalf jaar is gewerkt en waarvan de 
eerste fase eind 2020 met een congres werd afgesloten. Dat 
moment was ook het begin van een nieuwe fase: mede door de 
aanhoudende pandemie is het afgelopen jaar gebruikt om de 
uitkomsten van deze toekomstverkenning in beleidsthema’s door 
te vertalen. 

De wereld om ons heen verandert snel, en als sector willen we 
voldoende adaptief zijn. Om te kijken hoe (en in welke mate) 
onderdelen uit Nu Bouwen aan Morgen in ons beleid kunnen 
worden verankerd, zijn diverse tools ingezet. Zo is het Dagelijks 
Bestuur tijdens een heisessie uitgedaagd om met een andere bril 
tegen een aantal onderwerpen aan te kijken: niet alleen voor de 
korte, maar ook de lange termijn. Bij de korte termijn vertaalt 
zich dit in de realisatie van een jaarplan; bij de lange termijn komt 
dit tot uitdrukking in ‘onderwerpen met verdieping’ die voor een 
periode van zo’n drie jaar in een meerjarenprogramma kunnen 
worden vastgelegd. 

Los van de vraag aan het Dagelijks Bestuur hebben wij met 
een soortgelijke enquête ruim 1.500 leden bereikt. Ook hebben 
we een soortgelijke sessie met de afdeling Beleid & Vereniging 
gedaan. De oogst van al die ‘uitvragen’ heeft richting aan onze 
korte- en langetermijnplannen gegeven. Dat was niet alles: 
ook werden het ‘DB’ en beleidsmakers verzocht de bestaande 
beleidsthema’s tegen het licht te houden en te kijken of bepaalde 
onderwerpen anders aangevlogen dienen te worden. Als sluitstuk 
is de opbrengst daarvan ook nog eens getoetst bij ons Algemeen 
Bestuur. Al met al heeft dat geleid tot een rode draad én tien min 
of meer nieuw geformuleerde beleidsthema’s. 
 
Soms is er overlap tussen voormalige en nieuwe thema’s, maar er 
zijn zeker ook nieuwe elementen toegevoegd. Ter illustratie: waar 
we eerst alleen het thema Veiligheid hadden benoemd, is dat nu 
aangepast in Veiligheid en informatiebeveiliging. Meer dan louter 
constructieve en fysieke veiligheid, dus. Een ander voorbeeld is 
Ondernemerschap en innovatie. Waar dit eerst een op zichzelf 
staand thema was, is er nu voor gekozen om dit op te splitsen 
in enerzijds Bedrijfsvoering en winstgevendheid en anderzijds 
Technologie en industrialisatie. Op die manier biedt Nu Bouwen 
aan Morgen ook haakjes voor nieuw beleid. 



Na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven in 2017 heeft 
de Onderzoeksraad onder meer Bouwend Nederland benaderd om 
te helpen met het verbeteren en optimaliseren van de veiligheid 
in de bouwsector. Als gevolg daarvan zijn wij de samenwerking 
aangegaan met andere organisaties en zijn wij in een Stuurgroep 
Veiligheid en Kerncoalitie Veiligheid samengekomen. De 
drie pijlers van de Kerncoalitie Veiligheid zijn het borgen 
van constructieve veiligheid, het instellen van regievoerder 
veiligheid en het verbeteren van het lerend vermogen binnen de 
bouwsector. Deze groep overlegt met grote regelmaat waaruit 
een gedachtegoed is ontwikkeld en een tiental projecten als 
benchmark bereid is gevonden.

Fysieke beveiliging
In 2022 is het de bedoeling dat er vanuit Bouwend Nederland 

verschillende veiligheidsgerelateerde events in onze (vijf) regio’s 
worden georganiseerd. Dichtbij onze leden, in een persoonlijke 
setting. Tijdens deze events ligt de nadruk op het verbeteren van 
de aandacht van fysieke veiligheid voor werknemers op en rond 
de bouwplaats.
 
Er zijn meerdere programma’s over veiligheid geïnitieerd, zo 
ook het programma ‘hein en guus’. Gezien het succes van deze 
veiligheidsprogramma’s zal er ook in 2022 een sterke focus op de 
doorontwikkeling van deze samenwerking liggen.
 
Informatiebeveiliging
Los van fysieke veiligheid is er in 2022 ook een belangrijke taak 
weggelegd voor Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG, ofwel de beveiliging van persoonsgegevens). Het doel hierbij 

is om de alertheid op privacy bij de werknemers van onze leden 
te versterken. Een simpel voorbeeld: het komt nog te vaak voor 
dat mailadressen in de CC worden gezet in plaats van in de BCC. 
Maar ook het gevaar van onder meer phishing, het aanklikken van 
misleidende links waardoor ransomware kan toeslaan, willen we 
in het komende jaar bestrijden. 
 
2022 staat ook in het teken om alle (zakelijke) systemen op orde te 
houden en nog meer state of the art te maken. Daarbij kijken we 
hoe we zo efficiënt mogelijk leden van Bouwend Nederland kunnen 
blijven informeren over privacygerelateerde aangelegenheden en 
dat het onderwerp zo meer gaat leven. Uiteindelijk willen we dat 
bij iedereen het onderwerp leeft en – waar van toepassing – top of 
mind komt. In het kort: het creëren van digital awarenesss en het 
correct omgaan met persoonsgegevens.

Veiligheid en informatiebeveiliging
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De woningbouwopgave is groot, en daarom is het ook dit jaar 
de doelstelling om 100.000 woningen te bouwen. Om dat te 
kunnen realiseren én om de continuïteit voor de bouwbedrijven 
te waarborgen, zet Bouwend Nederland in op een aantal 
fronten. Daarbij gaat het onder meer om de versnelling van 
vergunningsprocedures, plancapaciteit en wet- en regelgeving.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er één minister 
komt die regie gaat voeren op de woningbouwopgave en de 
ruimtelijke opgave. Ook moet er een nationale woonagenda 
worden opgesteld. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen. Bouwend 
Nederland gaat in gesprek met Den Haag over de invulling ervan, 
over wat nodig is om de bouwopgaven te realiseren.
 
Bouwend Nederland zet onder meer in op een specifieke 
doorzettingsmacht voor de minister en de daadwerkelijke inzet 
daarvan om te blijven sturen op de aantallen nieuw te bouwen 
woningen zodat continuïteit ontstaat voor de uitvoerende bouw. 
Belangrijk is onder meer dat de minister de doorzettingsmacht 
inzet om trage of zelfs stagnerende vergunningsprocedures bij 
gemeenten vlot te trekken. Aan de hand van onderzoek gaat 
Bouwend Nederland inzicht geven in die procedures rondom 
nieuwbouw en welke verbeteringen daar nodig zijn. 
 
Realistische plancapaciteit
Voorwaarde voor het realiseren van de bouwopgave is dat 
er zowel binnen- als buitenstedelijk voldoende realistische 
plancapaciteit is om de woningbouwopgave te kunnen realiseren 
en niet wordt uitgegaan van papieren cijfers. Bouwend Nederland 
doet ook in 2022, samen met andere partijen, onderzoek naar die 
plancapaciteit zodat de discussies over de woningbouwopgave 
worden gevoerd op basis van realistische haalbare aantallen 
waarbij nadrukkelijk aandacht is voor investeringen in energie- en 
weginfrastructuur.
 

Wet- en regelgeving
Bouwend Nederland vindt het niet alleen belangrijk dat er 
voldoende woningen gebouwd worden, maar ook dat die 
woningen bereikbaar zijn voor de woningzoekenden. Daarom 
zetten we erop in dat nieuwe regelgeving de betaalbaarheid van 
woningen niet verder onder druk zet. Daarnaast zorgen we er dit 
jaar onverminderd voor dat onze leden op tijd voorbereid zijn op 
nieuwe wet- en regelgeving. De inzet van voorlichting en training 
voor de Wet kwaliteitsborging wordt doorgetrokken. Voor de 
omgevingswet die naar alle waarschijnlijkheid eind 2022 / begin 
2023 ingaat, wordt de inzet geïntensiveerd. 

Fysieke ruimte en besluitvorming
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Met de nieuwe ministerspost Klimaat en Energie laat het kabinet 
zien dat er veel aandacht is voor het terugdringen van de CO2-
uitstoot en de overgang naar duurzame energie. Een van de 
taken van de minister is de aanpak van de overbelasting van de 
elektriciteitsnetten. Bouwend Nederland werkt er op diverse 
fronten hard aan optimale condities voor de bedrijven die de 
versterking en uitbreiding van de energienetten moeten gaan 
realiseren.

Verbetering van de energie-infrastructuur is niet alleen een zaak 
van de infrasector, het is in het belang van de hele bouw. Het 
gebrek aan netcapaciteit is namelijk een groeiend probleem bij 
de nieuwbouw van woningen en utiliteits- en bedrijfspanden. En 
ook voor de bestaande bouw geldt dat zaken als netcapaciteit en 
warmtenetten op orde moeten zijn om de klimaatdoelstellingen te 
realiseren. Daarom zet Bouwend Nederland er in de lobby op in 
dat de gebouwde omgeving in relatie tot energie-infrastructuur 
voldoende op de diverse agenda’s komt. Daarnaast werkt 
Bouwend Nederland ook samen met de mobiliteitssector, de 
industrie en de partijen die duurzame opwekking van stroom 
realiseren, want ook zij hebben behoefte aan voldoende capaciteit 
op het energienetwerk.
 
Arbeidscapaciteit
Belangrijk is dat de sector over voldoende goed geschoolde 
mensen beschikt om de opgave te kunnen aanpakken. Bouwend 
Nederland werkt samen met het mbo om voldoende monteurs en 
zij-instromers op te leiden voor dit specifieke werk. Zo is recent, 
samen met de Stichting BLEI, de opleiding aansluitmonteur 
ontwikkeld. Hierdoor kunnen ook zij-instromers snel aan de slag in 
deze sector.
 

Eveneens met het oog op de arbeidscapaciteit werkt Bouwend 
Nederland in het digitale netwerk ‘Mijn Aansluitingen’ samen met 
opdrachtgevers aan de verbetering van de ketensamenwerking. 
Doel is om het aanlegproces efficiënter te maken zodat met 
dezelfde hoeveelheid mensen meer werk kan worden gedaan. 
Daarnaast helpt het onze leden aan planbare en gespreide 
werkstromen.
 
Warmtenet 
Vooral in dichtbebouwde woonwijken lijken warmtenetten 
een goede optie als alternatieve warmtebron. Bouwend 
Nederland voert intensief overleg met energieleveranciers 
en woningcorporaties over manieren om de toepassing van 
warmtenetten zo efficiënt mogelijk te realiseren.
 
Waterstof
Hoewel waterstof als energiebron voor de gebouwde omgeving 
nog geen vooraanstaande positie inneemt, is Bouwend Nederland 
wel gestart met een waterstofagenda. Door bijvoorbeeld 
deelname aan pilots wordt kennis opgedaan over de toepassing 
van waterstof in de woningbouw en bij zwaar materieel.
 
Aansluitingsproblematiek
Bouwers ervaren vaak lange doorlooptijden bij de aansluiting 
van nieuwbouwwoningen. Ook bouwplaatsen kunnen vaak 
niet tijdig worden aangesloten op het elektriciteitsnet, wat zeer 
ongewenst is met het oog op het verduurzamen en elektrificeren 
van bouwplaats en materieel. Bouwend Nederland doet onderzoek 
naar de problematiek en kijkt samen met netbeheerders hoe tot 
een versnelling kan worden gekomen en wachttijden worden 
gereduceerd. Zo is er een gezamenlijke lobby met netbeheerNL om 
vergunningsprocedures te versnellen.

Energie-infrastructuur en -transitie
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De samenwerking tussen opdrachtgevers en aannemers is een 
terugkerend onderwerp dat de gemoederen blijft bezighouden. 
Ook binnen het bestuur van Bouwend Nederland is veel 
belangstelling voor dit onderwerp. De maatschappelijke trend 
is dat de relatie tussen beide partijen zou moeten veranderen. 
Van twee partijen die tegenover elkaar staan naar partijen 
die samenwerken aan een gemeenschappelijk doelstelling: 
een zo goed mogelijk resultaat. In dit kader worden al 
initiatieven ontplooid met betrekking tot het bouwteam en de 
twee-fasenaanpak.

Een gezamenlijke positieve houding in de samenwerking tussen 
opdrachtgever en aannemer is bevorderlijk voor de kwaliteit 
en duurzaamheid van het werk dat gerealiseerd moet worden. 
Daarnaast wordt het hierdoor mogelijk betere, duurzame en 
innovatieve werkwijzen toe te passen, de veiligheid op en rond 
de bouwplaats te kunnen garanderen, de duurzaamheid van 
werk te optimaliseren én mogelijke faalkosten tot een minimum 
te beperken. Door middel van een meerjarenprogramma geeft 
Bouwend Nederland hier een stimulans aan die in verschillende 
subthema’s wordt onderverdeeld. Een selectie van de 
belangrijkste thema’s wordt hier toegelicht.
 

Relationele aspecten
Wat weerhoudt partijen ervan om meer gelijkwaardigheid tussen 
betrokken partijen na te streven? Wellicht gebeurt dit nu wel, 
maar zou dit geoptimaliseerd kunnen worden? Wat zijn factoren 
die ervoor zorgen dat het niet of onvoldoende gebeurt, en wat 
hebben we nodig om hierin verandering aan te brengen?

Aanbesteden
Op welke manier kan een aanbesteding worden ingericht als de 
opdrachtgever een relatie, gericht op een betere samenwerking, 
met de aannemer wil aangaan? Met ‘aanbesteden’ wordt in deze 
context de manier van inkopen door de Rijksoverheid bedoeld.
 
Contracteren
Ten slotte: hoe zou de samenwerking contractueel vastgelegd 
dienen te worden? Aanvullend: medio 2021 is er onder de vlag 
van Bouwend Nederland een nieuwe modelovereenkomst voor 
een bouwteamsamenwerking gelanceerd waaraan verschillende 
juristen die de bouwwereld actief zijn hebben meegewerkt. 
 
Zaken zoals hier weergegeven, worden binnen het beleidsthema 
Relatie opdrachtgever opdrachtnemer en samenwerking in de 
komende periode nader bestudeerd. In het tweede kwartaal van 
2022 zal er met deze initiatieven aan de slag worden gegaan en 
zullen de eerste thema’s worden aangepakt.

Relatie opdrachtgever, 
opdrachtnemer en samenwerking
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Continuïteit, volume en rendement in de inframarkt zijn een 
doorlopend punt van aandacht voor Bouwend Nederland. Onder 
meer de mobiliteits- en duurzaamheidsopgaven maken het van 
groot belang dat Nederland over voldoende goed geoutilleerde, 
vakkundige en slagvaardige infrabedrijven kan beschikken. 
Daarom ondersteunt Bouwend Nederland de infrasector met 
onder meer internationale, nationale en regionale lobby en 
overleggen.

Mobiliteit en logistiek
Mobiliteit blijft groeien, zo wijst onder meer de Integrale 
Mobiliteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat uit. De infralobby richting politiek, bestuur 
en departement houdt dan ook prioriteit. Tegelijkertijd is er 
samenwerking met VNO en binnen de Mobiliteitsalliantie en 
Logistieke Alliantie waarin we meedenken over onder andere de 
toekomst van mobiliteit. Vanuit die alliantie blijven we in onze 
lobby inzetten op de noodzakelijke investeringen in de mobiliteit 
en infrastructuur. 

Specifieke aandacht is er dit jaar voor de 7,5 miljard euro die is 
gereserveerd voor de aanpassing van de infrastructuur rondom 
de NOVI-gebieden. Ook zetten we in op een structurele aanvulling 
van 1,25 miljard op het budget voor vervanging en renovatie van 
infrastructuur.
 
Knelpunten oplossen
Bouwend Nederland zet zich dit jaar wederom volop in om met de 
lobby een aantal hardnekkige problemen opgelost te krijgen. Met 
de nieuwe minister voor Stikstof & Natuur, en de partners vanuit 
het Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht en de Groene Koers 
willen we dit jaar overeenstemming bereiken over een duurzame 
oplossing voor de stikstofproblematiek in de sector. Doel is om 
voor infrabedrijven snel zekerheid en ruimte te krijgen voor 
vergunningverlening. 

Ook de Instandhoudingsopgave is een belangrijk onderwerp. In 
gesprekken met opdrachtgevers vragen we aandacht voor het 
versneld laten opknappen van met name bruggen en sluizen. 
 
Taskforce Infra
Bouwend Nederland heeft intensief overleg met Rijkswaterstaat 
in de Taskforce Infra. Continuïteit in opdrachten en modernisering 
van het aanbestedingsbeleid zijn daarin vaste agendapunten. 
Mede vanwege het succes van de Taskforce – door het 
overleg is bijvoorbeeld de voor 2022 verwachte forse dip 
redelijk opgevangen – is ook met Tennet overleg over deze 
agendapunten opgestart. Op regionaal niveau doet Bouwend 
Nederland hetzelfde via structurele gesprekken met provincies en 
gemeenten.
 
Groene Koers
Bouwend Nederland zet zich al jaren in voor de verduurzaming 
van het materieel; bijvoorbeeld via de Groene Koers. Ook in 2022 
gaan we daar mee door. Belangrijk daarin is de SEB-subsidie 
(Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen) die bedrijven 
kunnen gebruiken voor de verduurzaming van het materiaal. 
Na eerder uitstel gaat de regeling waarschijnlijk in de loop van 
dit jaar van start. Bouwend Nederland houdt de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten en informeert de leden.
 
ZZS
Om de infrasector te behoeden voor een nieuwe PFAS-crisis, 
is Bouwend Nederland in overleg met de overheid over 
procesafspraken over hoe in de toekomst om te gaan met 
dergelijke Zeer Zorgwekkende Stoffen.
 

Infra en mobiliteit 
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Het komende jaar staat in het teken van twee belangrijke zaken. 
Ten eerste is er het tegengaan van de arbeidsmarktkrapte die 
in Nederland gigantisch is. Daarnaast is er een belangrijke 
rol weggelegd voor de transitie op de arbeidsmarkt. Voor 
beide thema’s geldt dat er goede voornemens staan in het 
coalitieakkoord van de nieuwe regering. Het is nu aan Bouwend 
Nederland om ervoor te zorgen dat deze voornemens worden 
omgezet in gedegen en werkgeversvriendelijk beleid en 
wetgeving.

Arbeidskrapte
Uit diverse cijfers van het EIB, CBS en UWV blijkt dat er een 
enorme spanning is op de (Nederlandse) bouwarbeidsmarkt en dat 
deze spanning de komende jaren toeneemt. Hier gaat Bouwend 
Nederland vol mee aan de slag door fors in te zetten op zowel 
instroom als zij-instroom. Bij de laatstgenoemde categorie gaat 
het om zowel van werk naar werk-trajecten als het aantrekken en 
inzetten van buitenlandse arbeidskrachten. Aan de andere kant 
is er het aanstaande meerjarenprogramma Toekomst van werk. 
Daar richten we ons op het investeren in technologie en human 
capital. Dit alles moet leiden tot een aanzienlijke verhoging van de 
arbeidsproductiviteit, de veiligheid en het aantrekkelijk(er) maken van 
de bouwsector als werkgever. Dit zijn in hoofdlijnen de activiteiten 
waarop Bouwend Nederland inzet om die krapte tegen te gaan. 
 

Arbeidsmarkttransitie
Dit is de tweede belangrijke pijler binnen het het beleidsthema 
Arbeid en regels voor 2022. Uit het rapport van de Commissie 
Borstlap en het SER-advies volgen maatregelen om de 
arbeidsmarkt niet alleen wendbaar, maar ook weerbaar(der) te 
maken. Het Kabinet-Rutte IV heeft aangegeven dat zij hiermee 
aan de slag voor zal gaan. Een en ander houdt in dat er meer 
regulering zal gaan plaatsvinden op het gebied van flexibele 
contracten. Ook zal een deeltijd-WW worden ingevoerd die 
werkgevers moet helpen om wendbaarder met vaste contracten 
om te gaan en wordt loondoorbetaling bij ziekte eenvoudiger 
en goedkoper voor het mkb. Daarnaast zijn er maatregelen en 
voornemens voor zzp’ers aangekondigd, zoals een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, die impact zullen hebben op 
het grote aantal aan zzp’ers dat werkzaam is in onze sector en die 
zorgen voor een gelijker speelveld onder werkenden.

Arbeid en regels
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Er zal in de komende jaren een grote vraag naar gedegen 
personeel binnen de bouw blijven. Ook op de middellange termijn 
zal de vraag naar bouwpersoneel aanhouden: niet alleen vanwege 
de woningbouw (Bouwopgave) maar ook het onderhoud van 
wegen, bruggen en viaducten én de verduurzaming liggen hieraan 
ten grondslag.

Om ervoor te zorgen dat we over genoeg mankracht beschikken 
om deze opgave te kunnen klaren, bewandelen we verschillende 
wegen. We willen ons richten op meer instroom van jongeren, 
het behoud van huidige medewerkers in de sector én het blijven 
stimuleren van zij-instroom. Voorbeelden zijn campagnes waarbij 
we ons richten op jongeren en een aantal activiteiten onder 
het paritaire stimuleringsprogramma behoud vakkrachten. 
Hieronder vallen ook de campagne Je gaat het maken, het 
gelijknamige televisieprogramma dat zich op zij-instromers richt, 
en projecten zoals Van Bank naar Bouw. Ook worden in 2022 
wederom de Bouwend Nederland Innovatieprijs voor Technasium-
scholieren, de Bèta Challenge voor vmbo-leerlingen én meerdere 
onderwijsprojecten georganiseerd. 
 

Onderzoeken van diversiteit
Daarnaast willen we bekijken of bepaalde doelgroepen in de 
sector zijn onderbelicht. We zijn voornemens door middel van 
onderzoek de diversiteit te bestuderen. Verder werken we aan 
een positief imago waarmee we de breedte en veelzijdigheid van 
de sector willen aantonen. Het langer en gezonder inzetten van 
mensen wordt met het webinar Blijf Leren ondersteund. Ook 
zullen we regiobijeenkomsten en workshops op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid in de regio’s uitrollen en werkgevers 
inspireren om aandacht aan dit thema te besteden.
 
Technologische innovaties
Met het oog op de toekomst van de sector maken we ook stappen 
en kijken we hoe we de arbeidsproductiviteit kunnen verhogen 
door middel van technologische innovaties. Met het oog op de 
energietransitie, de aansluiting daarop en het behouden en verder 
ontwikkelen van mensen voor onze sector zijn wij ook actief. 
Denk daarbij aan projecten als Mensen maken de transitie en het 
stimuleren van innovaties in het onderwijs (digitalisering, BIM en 
duurzaamheid). Ook gaan we actief op zoek naar manieren om 
werkzaamheden beter in te richten om zo beter te presteren. Ten 
slotte zullen we ons op regionaal en landelijk niveau inzetten voor 
een nog betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Instroom, opleiden en duurzame inzetbaarheid
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Nationaal Isolatieprogramma
Bouwend Nederland heeft het afgelopen jaar met succes gelobbyd 
voor de totstandkoming van het Nationaal Isolatieprogramma. 
Het programma is er gekomen en het nieuwe kabinet heeft in 
het coalitieakkoord ruim gebudgetteerd voor de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving. Voor Bouwend Nederland betekent 
dit dat in 2022 hard gewerkt gaat worden aan het uitwerken 
van het Nationaal Isolatieprogramma. Doel is om samen met alle 
stakeholders tot een gedragen visie en een programmatische 
aanpak voor de woningverduurzaming te komen.
 
Bestaande woningvoorraad
Waar voorheen de focus vooral lag op verduurzaming van 
nieuwbouwwoningen, zal dit jaar veel aandacht uitgaan naar de 
bestaande woningvoorraad. In Nederland hebben zo’n 2,7 miljoen 
woningen een energielabel lager dan C. Vanuit Europa neemt de 
druk toe om de energieprestaties van die woningen te verbeteren. 
Belangrijk instrument daarvoor is isolatie. Dankzij het Nationaal 
Isolatieprogramma zijn er meer middelen om woningeigenaren te 
stimuleren de woning te laten verduurzamen. Bouwend Nederland 
gaat samen met ondernemers de kansen in deze markt opzoeken. 
Onder meer instroomcamapgnes en gerichte opleidingen moeten 
ervoor zorgen dat er voldoende personeel is voor de specifieke 
werkzaamheden. Daarnaast kijken we in het kader van de 
brancheontwikkelingsprogramma’s naar instrumenten om de 
benodigde kennis en informatie te verzamelen en beschikbaar te 
maken voor de leden.
 
Samenwerkingstafels
Bouwend Nederland blijft actief bijdragen aan de 
samenwerkingstafels van het Uitvoeringsprogramma Gebouwde 
Omgeving ter uitvoering van de Klimaatakkoordafspraken. Een 
van de afspraken is dat gemeenten begin dit jaar de transitievisie 

warmte hebben opgeleverd. Die visies leveren onder meer een 
landelijk beeld op voor welke wijken een alternatieve warmtebron 
beschikbaar is. Dit geeft inzicht in de hoeveelheid projecten en 
mensen die daarvoor nodig zijn. Bouwend Nederland werkt er 
hard aan om deze opgave goed georganiseerd en planbaar op de 
markt te laten komen.
 
Verduurzaming corporatiesector
Met circa 2,4 miljoen woningen kan de corporatiesector een 
belangrijke aanjager zijn voor de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. Bouwend Nederland blijft daar ook dit jaar fors op 
inzetten. Dit gebeurt onder meer door overleg met afzonderlijke 
corporaties en met koepelorganisatie Aedes. Er wordt onder meer 
gewerkt aan mogelijkheden om de verduurzamingsvraag van 
meerdere corporaties te bundelen. Dat zorgt voor voorspelbare 
volumes en meer continuïteit voor de bouwbedrijven. Lokaal zijn 
hier al successen mee geboekt. Om dit breder te trekken, werkt 
Bouwend Nederland samen met TechniekNL, OnderhoudNL en 
Aedes en Rijksoverheid aan een landelijke aanpak. Daarvan komt 
in de loop van dit jaar een vernieuwde versie. Daarnaast heeft 
Bouwend Nederland het initiatief genomen voor een praktijk-
klankbordgroep waarin de leden van deze partijen kijken naar 
welke mogelijkheden er nog meer zijn om de verduurzaming van 
het corporatie-aanbod te versnellen.
 
Nieuwbouw
Bouwend Nederland heeft de afgelopen jaren veel 
aandacht besteed aan de energetische verduurzaming van 
nieuwbouwwoningen. De introductie van Bijna Energieneutrale 
Gebouwen (BENG) begin 2021 is daar een van de resultaten van. 
Nieuwbouw blijft de aandacht houden, zeker omdat vanuit Europa 
de normen voor energiezuinige nieuwbouw verder zullen worden 
aangescherpt richting energieneutrale nieuwbouw.

Energetische 
verduurzaming  
van gebouwen
De klimaatambities van het nieuwe kabinet 
zijn duidelijk. Nederland moet de CO2-uitstoot 
voor 2030 fors terugbrengen, daarom past het 
kabinet het doel voor de vermindering van CO2-
uitstoot voor 2030 in de Klimaatwet aan naar 
minstens 55% minder emissie dan in 1990. Met 
de energetische verduurzaming van gebouwen 
kunnen we daar als sector een belangrijke 
bijdrage aan leveren. Met een doelgerichte lobby 
en deelname aan diverse overlegtafels maakt 
Bouwend Nederland zich sterk voor de juiste 
(markt)condities voor de sector.
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Ondernemen is een vak; een bedrijf goed en succesvol 
laten opereren vraagt om kenmerkende kennis, kunde en 
vaardigheden. Bouwend Nederland helpt leden bij het runnen 
van hun onderneming, onder meer door het delen van kennis en 
ervaringen. Daarvoor bieden we diverse faciliteiten, gericht op 
de informatiewensen en -behoeften van een aantal specifieke 
beroepsgroepen en specialisten in de sector.

COTAD
Het financiële werkveld in de bouw is niet zomaar vergelijkbaar 
met andere sectoren. Ervaring is minstens zo belangrijk als 
scholing. Met de Contactgroep Financiën (COTAD) zorgt Bouwend 
Nederland dat die ervaring sectorbreed gedeeld kan worden. 
Zo’n 250 tot 300 financials zijn lid van COTAD. Speciaal voor 
die professionals organiseert Bouwend Nederland al jaren 
thematische informatiebijeenkomsten. Ook in 2022 zijn er weer 
twee van die bijeenkomsten. Financials kunnen er informatie 
ophalen en kennis en ervaringen delen. Daarnaast organiseert een 
drietal regio’s vergelijkbare bijeenkomsten, speciaal voor hún leden.
 

Intervisie Business Mastermind
Het intervisieprogramma Business Mastermind wordt in 2022 
voortgezet. Het bestaat inmiddels voor twee verschillende 
groepen directeuren van ontwikkelende woningbouwbedrijven; 
één voor directeur-grootaandeelhouders en één voor directeuren 
in loondienst. Beide lopen in hun dagelijkse werk tegen heel 
specifieke vraagstukken en problemen aan. In een vertrouwde 
en betrouwbare omgeving, en onder leiding van een facilitator, 
reageren de deelnemers op elkaars vragen om ervaringen, 
tips en adviezen. Bouwend Nederland organiseert de Business 
Masterminds vier keer per jaar.
 
Congres voor familiebedrijven
Familiebedrijven vormen een aparte groep binnen ondernemend 
Nederland, en ook binnen de bouw. Als de coronabeperkingen 
niet in de weg zitten, organiseert Bouwend Nederland dit jaar 
een congres, speciaal gericht op dit type bedrijven. Thema van 
het congres is de marketing van het familiebedrijf. Voor veel 
opdrachtgevers heeft het familiebedrijf iets vertrouwenwekkends. 
Maar hoe vermarkt je die meerwaarde, hoe maak je een merk 
van je bedrijf? Onder meer leden van een aantal zeer succesvolle 
familiebedrijven zullen op het congres hun verhaal vertellen.

Bedrijfsvoering en winstgevendheid
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De beleidsthema’s met een digitaal karakter die van Nu Bouwen 
aan Morgen zijn afgeleid, worden vanaf dit jaar anders ingedeeld. 
Zo valt cybersecurity onder Veiligheid en informatiebeveiliging en 
zijn onder meer DigiGO (het delen van informatie in de keten) en 
digitaliseringstoepassingen in infra (voorheen Digitalisering)
nu in het separate thema Technologie en industrialisatie 
ondergebracht.

Bij Technologie en industrialisatie gaat het erom dat Bouwend 
Nederland door de snelle technologische ontwikkelingen op 
andere manieren slimmer kan (en moet gaan) bouwen. Een aantal 
factoren speelt dit in de hand: zo is het een grote uitdaging om 
personeel binnen de bouwsector te vinden en is bijvoorbeeld ook 
de druk op de woningmarkt flink toegenomen. Dit vraagt dat je 
snel moet schakelen en daarin zie je dat de sector zich op een 
andere manier aan het organiseren is. Dit geldt niet voor iedereen 
maar steeds meer bedrijven zijn daarin actief en zoeken naar 
verschillende mogelijkheden om innovatieve toepassingen en 
oplossingen binnen hun eigen bedrijf toe te passen.
 
Digitaliseringsslagen
Door de opkomst van technologie betekent dit onder meer dat 
bedrijven flexibel(er) kunnen opereren. Een voorbeeld daarvan 
zijn zowel prefab als demontabel bouwen. Het gebeurt al een tijd 
dat kleinere woningen tijdelijk worden neergezet en na verloop 
van tijd gedemonteerd kunnen worden en – mede vanuit het 
duurzaamheidsoogpunt – op een andere plek worden geplaatst. 
Door de sterke opkomst van technologie en industrialisatie 
volgen dit soort innovaties elkaar in rap tempo op. En al deze 
ontwikkelingen kunnen zich alleen maar blijven ontwikkelen 

wanneer verdere digitaliseringsslagen worden gemaakt. Niet 
verwonderlijk dat programma’s als DigoGO op de markt komen. 
Ter achtergrond: via DigiGO komt data binnen de (bouw)keten 
op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar en wordt 
voorkomen dat iedereen zelf afspraken moet maken over de 
toegang én het gebruik van deze digitale informatie. Zo is er 
Traceable bouwen: op deze manier kan men de herkomst van 
materialen en bewerkingen tot aan de bron makkelijk inzichtelijk 
maken waardoor administratieve lasten worden teruggedrongen. 
Door de opkomst van technologische ontwikkelingen vinden zo 
meer en meer automatische koppelingen tussen systemen plaats. 
Elke aanpassing of toevoeging vindt dan real-time plaats. Op deze 
manier beschikt iedereen over de meest actuele informatie.
 
Twee kanten op
Voor wat betreft ‘industrialisatie’ werkt het beschikbaar zijn van 
deze data ook de andere kant op: die van de fabrikant. Zij kunnen 
de beschikbare informatie toepassen om zo hun machines in de 
fabriek aan te sturen. Nu kan een ontwerp (of data) machines 
aansturen en een tailormade product worden gefabriceerd 
in plaats van afhankelijk te (moeten) zijn van kant-en-klare 
elementen met een vaste afmeting of omlijningen.
 
De rode draad van Technologie en industrialisatie: om industrieel, 
demontabel en flexibel te kunnen bouwen, gaan allerlei innovaties 
vooraf. Deze innovaties kunnen pas plaatsvinden als het delen 
van informatie op een betrouwbare en veilige manier is geregeld. 
Dit zijn twee essentiële componenten die binnen het beleidsthema 
Technologie en industrialisatie op de agenda van 2022 staan.

Technologie en industrialisatie
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Binnen Bouwend Nederland richt Dienstverlening zich op vier 
producten en diensten. Zo is Advies onder meer het loket voor 
juridische vragen en worden lidbedrijven hier bijgestaan met 
technische en vakinhoudelijke kennis (of een luisterend oor). 
Academy biedt (fysieke en online) branchespecifieke trainingen 
die leden inzicht geven in de gevolgen van actuele wet- en 
regelgeving. Met behulp van e-learning kunnen zij kennis over 
diverse onderwerpen in korte modules volgen. Evenementen is 
verantwoordelijk voor het organiseren van digitale en fysieke 
bijeenkomsten. Ledenvoordelen is het laatste product: ook in 
2022 zullen voordelen met hoge kortingsbedragen voor leden 
worden afgesloten.

Bereikbaarheid voor onze leden, goede informatievoorziening 
en deskundig advies worden in 2022 nog belangrijker. Met 
gepersonaliseerde communicatie en een klantcontactcenter als 
toegangspoort voor alle vragen van onze leden verhogen we de 
ledenbinding én waardering van onze leden. Om dit te bereiken, 
is er voor 2022 een aantal speerpunten door Dienstverlening 
opgesteld dat de basis vormt om een hogere ledenbinding en 
ledentevredenheid te realiseren. Ook in 2022 willen we 8.0 als 
waarderingscijfer behalen. De vier speerpunten toegelicht.
 
Verhoogde ledenbinding
In 2022 zijn we voornemens een bredere doelgroep voor 
evenementen aan te spreken. Dit doen wij niet alleen; hierbij 
worden we ook ondersteund door de inzet van een (extern) 
evenementenbureau in combinatie met interne, inhoudelijke 
expertise. Daarnaast willen we de lidbedrijven wijzen op de 
verschillende diensten waarvan zij gebruik kunnen maken. En 
horses for courses: in het komende jaar willen we nog meer leden 
aan ons binden door ons aanbod meer en beter af te stemmen op 
de wensen en behoeften van onze leden.

Waardering leden minimaal 8.0
In het nieuwe jaar willen we weer gaan voor de waardering 
die zich als getal in een 8.0 tot uitdrukking komt. Om tot dit 
cijfer te komen, willen we nog beter bereikbaar zijn en lopende 
vragen en dossiers sneller afhandelen. Daarnaast is het zaak de 
vindbaarheid van informatie op onze website te optimaliseren. 
Ten slotte investeren we in kennis en het team met als doel 
de kwaliteit van de evenementen te verhogen en hoge(re) 
waarderingen te krijgen.
 
Gepersonaliseerde communicatie
Het ledenportaal Mijn Bouwend Nederland staat als een huis, 
maar deze willen we in 2022 doorontwikkelen. Zo is het de wens 
om nieuwsbrieven (in samenwerking met data en communicatie) 
op maat te kunnen verzenden. Ook evenementen kunnen meer 
op maat worden gemaakt met persoonlijke aandacht voor de 
opdrachtgevers.
 
Toegangspoort voor de leden
Met een klantcontactcenter zullen in 2022 lidbedrijven 
sneller met Bouwend Nederland in contact komen. Daarnaast 
zullen wij onderzoeken of wij onze leden via een chatfunctie 
of via Whatsapp te woord kunnen staan. De resultaten van 
het ledenonderzoek worden ook aangegrepen om bepaalde 
activiteiten te optimaliseren.

Dienstverlening
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Bouwend Nederland is met meer dan 4400 aangesloten 
bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de 
bouw. De verschillende onderdelen - ledengroepen, regio’s, 
afdelingen, infraplatforms, vakgroepen en Jong Bouwend 
Nederland - vervullen alle een eigen rol binnen de vereniging. 
Gezamenlijk verenigen, verbinden en ondersteunen we bouw- en 
infrabedrijven en werken we aan een vitale sector die bouwt aan 
een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. 

Statuten/ reglementen 
In 2022 worden de statuten en reglementen van Bouwend 
Nederland geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijd 
en wet- en regelgeving. Dit geldt niet alleen voor de landelijke 
statuten maar ook voor die van de regio’s, vakgroepen, afdelingen, 
infraplatforms en andere gremia. Een meer dan groot project, 
waarvan het uiteindelijke doel is om actuele en bondige statuten 
te krijgen en dat de reglementen zich meer op de uitvoering 
toeleggen.
 
Europa
Ook dit jaar zal de lobby in Europa worden verstevigd. Onze 
vertegenwoordiger in Brussel heeft er in 2021 voor gezorgd 
dat ons netwerk is verbreed en hij wil dit in het komende jaar 
doorzetten. Op deze manier kunnen we in de toekomst eerder 
schakelen op Europese onderwerpen zoals oneerlijke concurrentie, 
milieu- en sociale wetgeving en afspraken op het gebied van 
digitalisering en arbeidsmarkt. Dit zal in samenwerking met 
VNO-NCW en de koepel van Europese brancheorganisaties in de 
bouw- of infrasector FIEC gebeuren. Terugblikkend op de corona-
uitbraak bleek het nuttig dat onze ‘voet aan de grond’ in Brussel 
snel kon schakelen over onder meer regelgeving in het buitenland.
 

Bestuur
Met Maxine Verhagen hebben we in 2022 weer een meer dan 
stevige voorzitter. Ook ons Dagelijks en Algemeen Bestuur 
bestaan uit goede en gemotiveerde bestuurders die een 
vertegenwoordiging zijn van onze achterban, zowel in de 
ledengroepen als regio’s. Door te werken met een bestuursprofiel 
en een selectiecommissie met een onafhankelijke voorzitter 
dragen we zorg voor een objectieve en kwalitatieve procedure. 

Bestuursopleiding 
Twee jaar geleden is ook begonnen met de samenwerking 
met de MalieAcademy om training voor bestuurders te 
professionaliseren. Het initiatief van een eigen bestuursopleiding 
wordt in 2022 verder uitgerold. Ook wordt er een project gestart 
voor een talentpool voor potentiële bestuurders. Het doel hiermee 
is om ( jonge) leden te enthousiasmeren en te ondersteunen in de 
zoektocht naar een bestuursfunctie. Dit zal onder andere door 
trainingen en cursussen gebeuren. 
 
Informatie en data
De behoefte om snel en in één keer de juiste volledige informatie
in- en extern te delen, neemt toe. Technische, digitale middelen 
worden voor medewerkers daarmee steeds belangrijker. Niet 
alleen om bij te blijven in een sterke dynamische omgeving maar 
vooral ook om de ambitie van het continue leveren van de 8+ 
ervaring waar te maken. Vanuit dienstverleningsperspectief 
focussen we op meer waarde halen uit het lidcontact en het 
borgen van een hoge kwaliteit van data(-informatie) in onze 
systemen. Mede daarom is de digitaliseringsagenda 2022-2024 
opgesteld. Bouwend Nederland concentreert zich hierbij op 
een flexibele en schaalbare digitale omgeving die veilig is en is 
opgebouwd vanuit kernsystemen en standaarden. Het is dé basis 
die nodig is om data een prominentere rol in de manier van werken 
en in de doorontwikkeling van producten en diensten te geven.
 

Imago-onderzoek
Een belangrijke taak van Bouwend Nederland is om ervoor te 
zorgen dat onze sector een positief imago heeft. Daarom start 
begin 2022 de imagocampagne De bouw maakt het met als doel 
om samen te laten zien hoe belangrijk de bouw- en infrasector is 
voor onze samenleving (en hoe goed we zijn in het oplossen van 
complexe problemen), oplossingen te laten zien waar iedereen van 
profiteert en ten slotte om jong en oud enthousiast te maken voor 
een baan in onze sector.

Als fundament voor deze campagne deed Onderzoeksbureau 
Motivaction eind 2021 onderzoek naar het imago van de bouw- en 
infrasector onder de Nederlander. De uitkomsten zijn positief: over 
het algemeen heerst het beeld dat de bouw en infra Nederland 
verbeteren en toekomstigbestendig maken. Dit is iets om te 
bewaken en te koesteren. Men is trots op de bouw en infra, maar 
weet moeilijk concrete voorbeelden te noemen. In het zichtbaar 
maken van dat wat de bouw maakt, ligt dus een kans (zeker als 
het gaat om de infra). Daarnaast zien we dat Nederlanders de 
arbeidsvoorwaarden en het pensioen in de bouw en infra minder 
goed beoordelen, terwijl dit wel van belang is voor het imago.

Vereniging en organisatie
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Besturen in de pariteit
Bouwend Nederland is op verschillende manieren in de 
pariteit betrokken bij arbeidsvoorwaardelijke zaken. Centraal 
vormt het dagelijks bestuur cao een belangrijk overleg en 
besluitvormingsorgaan rondom deze zaken. Werkgevers zijn hier 
stevig in vertegenwoordigd. Ook bij BPF Bouw (pensioenfonds 
voor de Bouw) zijn de werkgevers goed vertegenwoordigd in 
het bestuur. Dat geldt in grote lijnen ook voor de Bedrijfstakeigen 
regelingen Bouw & Infra (BTER) waarvan het O&O-fonds en 
het Tijdspaarfonds de voornaamste zijn. Bouwend Nederland is 
hiernaast ook inhoudelijk en bestuurlijk betrokken bij de paritaire 
institutencommissies en werkgroepen en wordt daarbij voor een deel 
secretarieel ondersteund door het Technisch Bureau Bouw & Infra.
 
De werkgeversdelegatie in het bestuur van Volandis, het kennis- 
en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en 
infra, zal in 2022 een aantal wisselingen laten zien. Op die manier 
borgen wij onze bestuurlijke positie om de werkgeversbelangen bij 
Volandis te blijven dienen. Daarnaast worden de activiteiten van 
het tweejarig stimuleringsprogramma behoud vakkrachten Bouw 
& Infra in 2022 verder uitgerold. Op deze manier wordt meer 
personeel voor onze sector geworven en blijven zij behouden. 
Vanuit de werkgeverszijde is Bouwend Nederland daar via onze 
delegatie in het dagelijks bestuur cao nauw bij aangesloten én 
geeft daarin (bij)sturing.
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Bestuur Samenstelling 31 december 2021

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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Algemeen Bestuur Samenstelling 31 december 2021

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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