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Inleiding

Dit plan beschrijft de missie en visie van het bestuur van de afdeling Amsterdam.

Het bestuur wil de uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische 
ondernemingszaken tussen de leden, gemeenten en onderwijsinstellingen bevorderen 
en de samenwerking stimuleren.

De afdeling wil een actief deel van een ondernemende vereniging Bouwend Nederland 
zijn, waar de leden zich mee verbonden voelen, omdat de acties en diensten 
herkenbaar zijn en de leden bij activiteiten worden betrokken. 

Het bestuur wil de participatie en betrokkenheid van leden vergroten door het 
afleggen van ledenbezoeken en het initiëren van commissies en werkgroepen met als 
doel tot meer inzicht te komen waardoor goede besluiten kunnen worden genomen.



Afdeling in beeld
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Het bestuur



Het regiokantoor



Geografische indeling

Aantal leden

5 

126 

57

20

126

188

35

31

91

21



Ledenkenmerken
Noot: 
Deze informatie biedt inzicht en wordt gedetailleerder naarmate de portal door de leden wordt aangevuld

Huidige ledenstand: 188



Ledensegmentatie
Afdeling Amsterdam



Drijfveren van leden

Eind 2021

Begin 2021

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/252e55f9-c2e0-4e6c-9e86-4b5de10745ee/ReportSectionaddea23060408cdc334e?pbi_source=PowerPoint


Toelichting soorten leden
Bindingscore i.c.m. connectieleden
Leden die een 8 scoren als bindingscijfer en leden die als connectielid kunnen worden gesegmenteerd, zijn leden die 
zich verbonden voelen bij de vereniging, het belang van netwerken en deelname aan activiteiten inzien. Deze groep 
heeft de grootste kans om uiteindelijk als ambassadeur ingezet te worden door hen te vragen andere leden actief uit 
te nodigen voor een bijeenkomst, in gesprek gaan met leden die nog geen grote binding hebben. 

Het risico van klantleden
Bij deze groep is het belangrijk dat de behoefte onderzocht wordt en of leden voldoende op te hoogte zijn van wat 
Bouwend Nederland te bieden heeft. Bij klantleden kan namelijk de situatie ontstaan dat aan beide kanten gevoel met 
de afdeling zoekt raakt doordat zij in eerste instantie lid zijn geworden om de ledenvoordelen. Het  gevaar loert dat 
men kan denken dat het geen ‘interessante leden’ zijn om tijd in te stoppen of aan te nemen dat ze toch niet naar een 
bijeenkomst zullen komen. 

Streven naar connectieleden*
De donateurs- en klantleden zijn de leden waarvan je wilt dat ze bewegen naar connectielid, omdat deze nog weinig 
zichtbaar zijn en weinig contact mee is. Organisatie breed kan dit anders te segmenteren zijn, waarin de directeur 
donateur is maar HR, de bedrijfsleider of anderen wel getriggerd kunnen worden die ingezet kunnen worden om rest 
van organisatie te laten meebewegen. 

*Note: Donateurs- en klantleden kunnen ook heel tevreden zijn met hun huidige status



Ideale situatie versus huidige situatie



Doelstellingen
Leden in de lead
Een vereniging is vooral samen. Samen creëren we het club-gevoel. Door leden een stem te geven voelen ze 
zich verantwoordelijk en wordt er draagvlak gecreëerd. We gaan nog meer in samenwerking met leden doen, 
zoals het opzetten van de eerder genoemde commissies en werkgroepen. Maar ook zullen we leden op andere 
manieren een podium geven, zoals het interviewen van leden.

Targetgroep
Voor 2022 zal een targetgroep van 10 leden uit de afdeling worden samengesteld met het doel 
ledenbetrokkenheid te vergroten. De verenigingsmanager stelt samen met het bestuur gezamenlijke acties op. 
Doel van de targetgroep is dat zij uiteindelijk de ambassadeurs van de afdeling worden. Ambassadeurs die we 
kunnen inzetten om de betrokkenheid onder de rest van de leden van de afdeling te vergroten.

Ledenwerving
Uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken tussen leden wordt als zeer 
waardevol ervaren. Het mooiste is dat die kennis bij de aannemers zit, bij jullie dus! Hoe meer bedrijven er lid 
worden des te meer kennis komt er binnen bij de afdeling. Noem het een vliegwiel… Neem gerust een 
concullega mee naar één van de ledenbijeenkomsten om ze kennis te laten maken met de vereniging en de 
afdeling.



Amsterdam bouwt aan morgen
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Amsterdam bouwt aan morgen 

Gedurende het jaar 2021 is de afdeling Amsterdam aan de slag gegaan om de vier centrale thema’s
uit de toekomstverkenning Nu bouwen aan morgen te vertalen naar de lokale trends en ontwikkelingen. 
Onder leiding van een visueel notulist zijn de speerpunten voor 2022 van de afdeling per thema bepaald. 

https://www.bouwendnederland.nl/amsterdam-bouwt-aan-morgen/


Energietransitie en –infrastructuur 
Beleidsthema’s

➢ Energietransitie & - Infrastructuur -

Voorspelbaarheid m.b.t. investeringsplannen van netbeheerders, 

uitvoering bij regionale energie strategieën, aanpassing gebouwde 

omgeving, nieuwbouw, energievormen & -infrastructuur

➢ Gebouwen en verduurzamen – Nieuwbouw, Verduurzaming 

bestaande voorraad, Duurzaamheidsinstrumenten

https://www.bouwendnederland.nl/amsterdam-bouwt-aan-morgen/groen-groener-groenst


Waarde van bouwen 
Beleidsthema’s

➢ Relatie opdrachtgever/opdrachtnemer en samenwerking - Beter 

aanbesteden, modelovereenkomsten en –contracten, STABI, 

samenwerking met opdrachtgevers, Bouwteams) 

➢ Technologie en industrialisatie - Industrieel, flexibel en demontabel 

(IFD), Smart cities, roads en buildings, Innovatie, Digitalisering

➢ Veiligheid - Veiligheid in de keten en samenwerking met 

stakeholders, Constructieve veiligheid, Omgevingsveiligheid, 

Arbeidsveiligheid, Cyber security 

https://www.bouwendnederland.nl/amsterdam-bouwt-aan-morgen/waarde-van-bouwen


Toekomst van werk 
Beleidsthema’s

➢ Arbeid en regels - Arbeidsmarktregelgeving en diversiteit, bevorderen 

aantrekkelijk werkgeverschap, Cao's (evt. splitsen in Bouw, Rail en Glas), 

pensioenen, FUWA

➢ Beleidsvoering en winstgevendheid - Rendement (incl. benchmark en Feiten & 

cijfers), Arbeidsproductiviteit, Marketing & klantgerichtheid, Nieuwe 

verdienmodellen, Familiebedrijven

➢ Instroom, opleiding en duurzame inzetbaarheid - Aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt, aantrekkelijke sector (o.a. instroom en diversiteit), lerende sector 

(modern personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie), 

Toekomstgerichte sector

https://www.bouwendnederland.nl/amsterdam-bouwt-aan-morgen/toekomst-van-werk


Ruimtelijke spreiding functies 
Beleidsthema’s

➢ Fysieke ruimte en besluitvorming - Versnellen bestuurlijke 

besluitvormingsprocessen, grondbeleid en plancapaciteit, 

betaalbaarheid van wonen, eenduidige wet- en regelgeving, 

verkiezingen

➢ Infra en mobiliteit - Fondsen (Mobiliteitsfonds, Groeifonds en 

Herstelfonds), Gemeenten, Provincies & Waterschappen, Taskforce 

infra, Zeer zorgwekkende stoffen, Logistiek en nieuwe 

vervoersconcepten

https://www.bouwendnederland.nl/amsterdam-bouwt-aan-morgen/wonen-werken-en-recre%C3%ABren


Commissies en werkgroepen
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Denk mee, Praat mee, Doe mee!

Commissies en Werkgroepen
Afdeling Amsterdam wil graag samenwerken met medewerkers van leden samen. Er zullen werkgroepen en 
commissies op verschillende beleidsterreinen worden opgezet. Deze zijn zoveel mogelijk samengesteld uit werknemers 
van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden (utiliteitsbouw, GWW, woningbouw, 
restauratie, enz.) actief zijn. Zij werken beleidsonderwerpen uit en/of behartigen belangen op deze terreinen. 

Werkgroepen zijn er voor de beleidsonderwerpen en belangen die tijdelijk aandacht vragen en commissies voor 
onderwerpen en belangen die voortdurend gevolgd moeten worden. Alle groepen adviseren aan het toegewezen 
bestuurslid van de afdeling. Voor een goed functioneren van de vereniging zijn zij onmisbaar.

Beleidsonderwerpen en portefeuilleverdeling
Martin Eman : Waarde van bouwen 
Sander Haagedoorn : Energietransitie en –infrastructuur
Cock Nelis : Ruimtelijke spreiding van functies 
Maarten Theuns : ntb
Eric Witte : Toekomst van werk



Portefeuille Energietransitie- en infrastructuur
Doel: Digitalisering speelt een sleutelrol in maatschappelijke opgaven. Leden ondersteunen bij het beter benutten 
van digitalisering en voor de versterking van hun bedrijf en marktpositionering.

- Werven commissieleden
- Informatie-uitwisseling 

digitalisering bevorderen

- 1e commissievergadering
- Adoptie digitalisering 

verhogen

- 2e cievergadering
- Samenwerking 

verbeteren tussen 
onderwijs en 
bedrijfsleven op het 
gebied van 
digitalisering 



Portefeuille Waarde van bouwen 
Doel: Lobby voor én het faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid, zodanig dat duurzame opgaven in 
de gebouwde omgeving, de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling 
aantrekkelijke(r) marktsegmenten worden voor leden. 

- Werven commissieleden
- Promotie campagne “De 

bouw maakt het slim”

- 1e commissievergadering - Technische excursie naar 
innovatief bouwproject

- 2e cievergadering



Portefeuille Toekomst van werk (Sociale Zaken)
Doel: Bedrijven ondersteunen in de bedrijfsvoering en inspireren om te innoveren. Ook zetten we in op het 
opleiden en ontwikkelen van zittende medewerkers en signaleren we arbeidsmarktontwikkelingen. 

- Werven commissieleden
- Bewust Veilig dag 

30/03/2022
- Hein & Guus programma 

promoten
- Promotie campagne “De 

bouw maakt het veilig”

- 1e commissievergadering
- Duurzame inzetbaarheid 
- Veiligheidsladder
- Dag van de bouw 18/6

- Kennis en ervaring 
uitwisselen tussen 
bedrijven op gebied van 
veiligheid

- 2e cievergadering
- Ontwikkeling 

programma 
Toekomst van werk 



Portefeuille Toekomst van werk (Onderwijs & Arbeidsmarkt)
Doel: Bevorderen van instroom in bouwsector gerichte opleidingen op elk niveau (vo/mbo/hbo) en het verbeteren 
van de samenwerking tussen leden en onderwijsinstellingen om het onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de 
vraag vanuit de sector mét het oog op de toekomst. Daarnaast stimuleren van (zij-)instroom van vakbekwaam 
personeel en zicht houden op de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen opleidingen en de vraag vanuit 
onze leden. 

- Werven commissieleden
- Innovatienetwerk 

Verduurzaming 
BouwAcademie
Demonstratiebijeenkomst 
VR Toolbox

- Start opleiding 
Projectbeheersing met 
BIM coördinatie 

- 1e commissievergadering
- Samenwerking 

BouwAcademie (mbo+), 
Techcampus (vmbo) en 
ASTA (zijinstroom)

- Samenwerking infra: SPG en 
andere onderwijsinstellingen

- Promotie BNL bij 
diploma-uitreikingen op 
ROC's en hogescholen 

- Actief betrekken 
ondernemers bij 
Techcampus

- 2e cievergadering
- Infrastructuur 

zijinstroom in regio 
herkenbaar geborgd 
in ASTA

- Vertegenwoordigd in 
Veldadviesraad 
bouw & infra bij de 
ROC van Amsterdam 



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

- Werven commissieleden
- 3 ontbijtsessies met 

gemeenteleden 
- Excursie raadsleden 

kademuren/bruggen
- Voortzetten contacten 

netbeheerders CIAMS
- Promotie campagne 

“Samen doorbouwen”
- 22 sessie 

Omgevingsmanagement
- Congres Bouwdynamiek

- 1e commissievergadering
- Masterclass nieuwe 

wethouders en raadsleden 
(introductie in onze sector)

- Marktdag Samen Slimmer

- Bouwplaatsbezoeken 
nieuwe wethouders

- N.a.v. GRV contacten 
initiëren met nieuwe en 
bestaande (Amsterdam & 
Amstelveen) gemeenten 

- 2e cievergadering
- Voorbereiding lobby 

provinciale 
statenverkiezingen 
2023

Extra inzet op:
- Voorlichting WKB, Omgevingswet, nieuwe UAV-GC
- Overleggen met de markt (bv utiliteitsbouwoverleg Amsterdam) in andere grote gemeenten promoten
- Voorlichting - Analyse/onderzoek oplossing capaciteitsproblemen gemeenten
- Resultaten pilot funderingsherstel Zaanstad onder de aandacht brengen andere gemeenten
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Financieel jaaroverzicht 2021
In Kas € 26.881 R/C positie met BNL 1-1-’21

Inkomsten 2021 € 39.520 Toelichting

Voorschot bijdrage BNL € 24.800

Afrekening bijdrage BNL € 4.720 Indicatie

Subsidie VABI € 10.000 Bouw Woon Leef

Uitgaven 2021 € - 36.905 Toelichting

Kosten verenigingsmanager € - 24.996

Aannemerslab € - 1.909 € 3083 - Betaling gemeente?

Bouw Woon Leef € - 10.000 Subsidie VABI

2x 338 weer een los

Eindsaldo € 29.496



Concept financieel jaaroverzicht 2022
In Kas € 29.496 R/C positie met BNL 1-1-’22

Inkomsten 2022 € 50.000 Toelichting

Bijdrage BNL € 25.000 Voorschot ledenbijdrage

Subsidie VABI € 25.000 Optioneel (€ 10.000 BWL)

Uitgaven 2022 € - 50.000 Toelichting

Kosten verenigingsmanager € - 25.000

Activiteiten € - 10.000 Schatting

Overige € - 15.000 BWL + Relatiegeschenk

Besteedbaar saldo € 29.496


