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Bouwend Nederland ondersteunt haar leden met belangenbehartiging, 
brancheontwikkeling en ledenservice. In deze folder presenteren we een greep uit 
onze activiteiten voor 2023. De focus ligt op het ondersteunen van de sector bij de 
realisatie van grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, verduurzaming, 
energietransitie, mobiliteit en het klimaatbestendig maken van ons land. 

Ook voor de sector zelf bestaat de opdracht de eigen werkwijze groener te maken. 
Het proces naar emissiearm en uiteindelijk emissieloos bouwen zal versneld moeten 
worden en de vereniging heeft hierin een actieve en aanjagende rol. Verder is de sector 
volop aan het innoveren om de ambities waar te kunnen maken. Bouwend Nederland 
heeft de opdracht om de vernieuwing in de sector te bevorderen, onder meer via het 
nieuwe Topconsortium Kennis en Innovatie Bouw en Infra.

Om het ondernemersklimaat voor de bouw- en infrabedrijven te optimaliseren,  
is een constante stroom van opdrachten voor de sector van groot belang.  
Dit zorgt voor ruimte om te innoveren en staat garant voor het behoud van de 
arbeidscapaciteit die in de toekomst hard nodig is. Het tempo voor planvorming en 
realisatie rond de grote ambities op het gebied van woningbouw, energietransitie 
en mobiliteit zal omhoog moeten. Bouwend Nederland zal zich daarom hard maken 
om onderuitputting van de beschikbare (infra)budgetten te voorkomen en de 
voorspelbaarheid te vergroten op het gebied van regels en risico’s. 

Maxime Verhagen   Fries Heinis
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Energieinfrastructuur en -transitie
•   We maken ons hard dat bouwaansluitingen op het 

krappe elektriciteitsnetwerk voorrang krijgen.

•   Lobbyen voor extra investeringen in uitbreiding van  
het net. 

•   Organiseren van regionale overleggen met de 
netbeheerders met als doel een robuust netwerk en 
ruimte voor bouwaansluitingen. 

•   Inzetten op versnelling elektrificatie materieel via  
De Groene Koers.

Veiligheid
•   Sectorbreed introduceren van een uniforme meldapp 

voor het melden van onveilige situaties.

•   Laagdrempelig ontsluiten van bestaande veiligheidstools 
voor het midden- en kleinbedrijf.

•   Organiseren van de Bewust Veilig Dag en lanceren  
van de veiligheidsbewustzijn campagne 'Gewoon een 
hein-gesprekje' (veiligmethein.nl).

Bedrijfsvoering en 
winstgevendheid
•   Vernieuwen en verbeteren van 

informatie aan leden door de inzet 
van rendementsinstrumenten, zoals 
BouwActueel, de Monitor Bouwketen  
en Benchmarkonderzoek.

•   Opzetten van onderzoek naar de verhoging 
van arbeidsproductiviteit, en de uitkomsten 
vertalen naar een praktische handleiding 
voor bedrijven, uitgerold via (regionale) 
bijeenkomst(en).

•   Organiseren van landelijke en regionale 
bijeenkomsten, met specifieke aandacht  
voor familiebedrijven.

Wij brengen onze 
leden samen.

https://www.veiligmethein.nl/


Energetische verduurzaming van gebouwen
•   Opstellen van een regionale routekaart voor het ondersteuningsprogramma 

Energie- en verduurzamingsmarkt.

•   Opschalen van bewezen succesvolle verduurzamingsconcepten:  
van ‘hoe dan’ naar ‘doe dan’.

•   Helpen van gemeenten bij de vertaling van transitievisies Warmte naar 
concrete uitvoeringsplannen, waardoor daadwerkelijk handelingsperspectief 
gaat ontstaan.

Relatie opdrachtgever – opdrachtnemer en samenwerking
•   Ontwikkelen van praktische handelingskaders voor het omgaan met prijsstijgingen en leveringsproblemen.

•   Inzetten op de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van ketensamenwerking door middel van het:

-   komen tot evenwichtigere 
contractvoorwaarden met 
betrokken opdrachtgevers 
(harde kant);

-   creëren van randvoorwaarden 
voor ketensamenwerking, 
gericht op gedrag en 
technologie (zachte kant).

Ook in 2023 zijn de 
maatschappelijke opgaven voor 
de bouw- en infrasector groot.

Gelukkig zijn we volop bezig 
met vernieuwing en innovatie.



Ledenservice
•   Samenwerken van de vier onderdelen van 

ledenservice - Academy, Adviesdesk, Financiële 
voordelen en Social Support – met als hoofddoelen: 
ledenbinding en ledentevredenheid (8,0).

•   Opzetten van een Klant Contact Center zodat 
we leden sneller, beter en persoonlijker kunnen 
ondersteunen met eerstelijns hulpvragen. Geen 
losse (telefonische) ingangen maar één centraal 
punt waar vragen binnenkomen.

•   De dienstverleningsovereenkomst met onze 
verzekeringspartner Aon loopt eind 2023 af. 
Dit is een belangrijke partner aangezien bijna 
900 lidbedrijven hiervan gebruikmaken. De 
samenwerking wordt in 2023 geëvalueerd.

•   Uitbreiden van het ledenservice aanbod aan de 
hand van actuele thema’s en ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld trainingen over het maken van 
stikstofberekeningen en over verlofvormen.

•   Inzetten op meer bekendheid van onze diensten 
en deze meer op maat aanbieden.

Technologie, industrialisatie 
en informatiebeveiliging
•   Ontwikkelen van praktische tools in het 

kader van het project DigiGO en inzetten op 
versnelling van de digitalisering van de gebouwde 
omgeving, bijvoorbeeld met de configurator voor 
projectspecifieke informatieleveringsspecificatie. 

•   Opstarten van programma’s voor kennisdeling en 
het opschalen van innovaties via het Topconsortium 
voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Infra samen 
met bouwbedrijven en kennisinstellingen.

•   Ondersteunen van leden bij weerbaarheid tegen 
digitale criminaliteit met voorlichting, trainingen,  
een cyberverzekering en praktische tools.

DIGISCANBOUW.NL

https://digiscanbouw.nl/


Arbeid en regels
•   Realiseren van de Gouden Poort, een aantrekkelijke 

route naar de sector met als doel voldoende 
arbeidscapaciteit voor de komende jaren. 

•   Inzet op realisatie van randvoorwaarden voor inzet van 
zzp’ers via afspraken met de Belastingdienst.

•   Inzet op realisatie van een tijdelijke vakkrachtenregeling  
voor niet-EU’ers.

Infra en mobiliteit
•   In aanloop naar de Provinciale 

Statenverkiezingen en in de lobby het belang 
van de infrasector benadrukken bij de 
toekomstige inrichting van Nederland.

•   Druk zetten op de volledige besteding van de 
beschikbare overheidsgelden voor infra. 

•   Bewaken van continuïteit van productie  
en dealflow.

•   Sluiten van een akkoord over slimme 
bouwlogistiek en nieuwe vervoersconcepten.

Fysieke ruimte en besluitvorming
•  Lobby voor ruimte voor bouwen door in te zetten op:

-  creëren van voldoende stikstofruimte voor de bouw en infra;

-  vereenvoudigen van het natuurvergunningentraject;

-  deelname aan 37 regionale woondeals met als doel:  
  900.000 nieuwe woningen in 2030;

-  voorstellen van verkorting van de procedures met het oog op natuurherstel.

•   Geven van voorlichting aan leden en met hen experimenteren met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

•   In kaart brengen van de gevolgen van de nieuwe Kaderrichtlijn water voor de bouw en infra.

•   Organiseren van goede regionale belangenbehartiging op bouw en infra via campagnes in aanloop naar  
de Provinciale Statenverkiezingen 2023 en de verkiezingen voor het Europarlement in 2024. 
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Bouwend Nederland verbindt en versterkt de bouw en infra. Ga voor meer informatie naar bouwendnederland.nl

Communicatie
•   Organiseren van de 16e editie van  

de Dag van de Bouw op zaterdag  
17 juni 2023. Dé dag waarop we in 
heel Nederland trots onze bouwhekken 
openen en laten zien hoe mooi onze 
sector is.

•   Op vrijdag 16 juni krijgen leerlingen 
tijdens de Onderwijsdag van de Bouw 
op een aantal bouwplaatsen een kijkje 
in het mooie werk van de bouw en infra.

•   We geven extra gas met de imago-
campagne De bouw maakt het. Via 
onder andere een tv-programma op  
RTL 4 en een gerichte campagne op 
social media laten we Nederland zien 
wat de maatschappelijke meerwaarde 
en het innovatieve en duurzame 
karakter van de bouw en infra is.

Instroom, opleiden en  
duurzame inzetbaarheid
•   Techniekbranches werken samen aan de 

realisatie van het Aanvalsplan Techniek. 
Het plan moet de komende 10 jaar 60.000 
technische vacatures vervullen. 

•   Faciliteren van de omscholing uit andere 
sectoren met modulair onderwijs, samen met 
de opleidingsbedrijven en aansluitend op de 
behoefte van de markt. 

Bouwend Nederland 
bevordert deze vernieuwing,  

jaagt aan en ondersteunt .

https://www.bouwendnederland.nl/

