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In deze special geven wij u graag een kijkje achter de schermen 
van de ledenvoordelen waar u als lid van kunt profiteren. Met 
achtergrondinformatie, ontwikkelingen binnen de markt en 
nuttige tips. Veel van deze voordelen sluiten aan bij de thema’s 
van Bouwend Nederland en helpen u bij uw bedrijfsvoering. 
 
Doe er uw voordeel mee!
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SAMEN STERKER

In deze BNL special leest u ervaringen van uw collega’s met een 
aantal diensten van onze voordeelpartners. 

Onze voordeelpartners kunnen u vertellen waarom een keuze 
voor hun dienst of product een goede is, maar wij laten het 
liever onze leden zelf vertellen. Zo leest u in deze special 
over de ervaringen die leden hebben met de overstap naar 
BIM, de Bouwend Nederland incompany training, met onze 
juristen van Bouwend Nederland Advies en met ondersteuning 
bij wagenparkbeheer. Ook vertelt een medewerker van een 
lidbedrijf hoe zij de inzet van Bouwend Nederland Social 
Support heeft ervaren toen zij in een privécrisis zat. 

Naast deze ervaringen leest u ook hoe onze partners zich bij 
onze branche betrokken voelen. Een mooi voorbeeld is hoe onze 
voordeelpartner Renault de instroomcampagne ‘JE GAAT HET 
MAKEN’ een warm hart toedraagt. Voor de tv-opnames van 
deze serie was behoefte aan een bestelwagen van waaruit de 
opnames konden worden gemaakt. Renault heeft hiervoor een 
Master ter beschikking gesteld en heeft naast de dieselvariant, 
die nodig was om grote afstanden tussen de opname locaties 
te overbruggen, ook een volledig elektrische Master-ZE ingezet. 
Deze moderne bestelwagen, die eveneens gewrapt is in de 
uitingen van de campagne, doet tijdens de uitzendperiode 
een rondje langs de dealers, waarbij de leden de kansen die 
deze bus biedt kunnen ervaren en er ook nog eens honderden 
kilometers reclame voor onze mooie branche worden gemaakt.

Dit is een van de vele voorbeelden hoe wij met onze 
voordeelpartners breder de samenwerking vinden dan enkel het 
bieden van korting of betere condities.

Hoe meer leden de weg naar onze voordeelpartners weten te 
vinden, hoe meer we dit soort combinaties kunnen maken. Wilt 
u weten waar voor u de mogelijkheden liggen? Bel dan naar 
079 3 252 166 voor het maken van een afspraak voor een 
adviesgesprek met onze adviseur dienstverlening Wim Schaak. 

Roeland Contzé 
Manager Ledenvoordelen
bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Verzekeraars kijken kritisch naar het 
meeverzekeren van familieleden op een 
verzuimverzekering. Met de Goudse, al 95 jaar 
een echt familiebedrijf, zijn we echter een proef 
gestart waarbij bouwbedrijven (ook kleinere 
mkb’ers) wél eenvoudig een verzuimverzekering 
kunnen afsluiten waarop familieleden zijn 
meeverzekerd. 

Nederland telt veel familiebedrijven waarvan 
een groot deel in de bouwsector werkzaam 
is. Deze bedrijven zijn onmisbaar voor onze 
economie. Familiebedrijven zijn goed voor veel 
werkgelegenheid en voor de helft van ons Bruto 
Nationaal Product. Ze hebben vaak een lange 
traditie, zijn gericht op continuïteit, bieden een 
optimale service en hebben vaak een langdurige 
band met hun klanten. Kortom, familiebedrijven 
hebben veel te bieden en springen er in een aantal 
opzichten positief uit in vergelijking met andere 
bedrijven.

Verzuimverzekering en familieleden
Als er familieleden op de loonlijst staan, zien 
verzekeraars dat als een bijzondere situatie. 
Met name bij kleinere familiebedrijven zien 
verzekeraars een ander risico, omdat er soms 
wordt doorgewerkt bij ziekte en er af en toe 
wordt ziek gemeld terwijl er van ziekte geen 
sprake is. Ook kan de relatie met de bedrijfsarts 
onder druk komen te staan. Hierdoor worden 
door veel verzekeraars familieleden, waaronder 
echtgenoten en kinderen, uitgesloten van de 
verzuimverzekering. Met name voor kleinere 
familiebedrijven vormt dit een ongewenst groot 
risico. Met onze voordeelpartners hebben we 
naar een oplossing voor dit probleem gezocht en 
gevonden.

Proef met soepelere acceptatie
Om tot een oplossing te komen, is Bouwend 
Nederland om tafel gaan zitten met arbodienst 
ArboDuo (onderdeel van ArboNed) en De 
Goudse. Dit heeft geresulteerd in een gewijzigd 
acceptatiebeleid voor onze leden. Wij hebben 
met elkaar afgesproken dat de Goudse in het 
komende anderhalf jaar soepeler omgaat met 
het verzekeren van werkende familieleden. 
Tegelijkertijd hebben we afspraken gemaakt over 
een specifieke verzuimaanpak als werknemers 
van familiebedrijven ziek worden. Door deze 
gezamenlijke aanpak streven we naar een veel 
beter inzicht in het daadwerkelijke risico van 
familiebedrijven. Op basis van de ervaringen 
vanuit deze proef kunnen wij dan de acceptatie en 
werkwijze gaan aanpassen. 

Familiebedrijf De Goudse
De Goudse doet als verzekeraar mee aan de 
proef omdat het bedrijf een sterke band voelt 
met familiebedrijven. De Goudse is namelijk al 
sinds de oprichting een familiebedrijf, waarvan 
de bestuursvoorzitter een kleinzoon is van de 
oprichter. De Goudse wil ondernemers graag 
verder helpen, zeker als het om familiebedrijven 
gaat.

Wat betekent dit voor u?
Oók als u familieleden in dienst heeft, kunt u 
als lid van Bouwend Nederland nu makkelijker 
een verzuimverzekering van De Goudse 
afsluiten. Hierbij geldt wel als voorwaarde 
dat u een verzuimverzekering kiest met de 
arbodienstverlening van ArboDuo via De 
Goudse. Zo krijgt u namelijk ondersteuning in 
de hele keten van het proces rondom ziekte en 
arbeidsongeschiktheid, met doelgerichte preventie 

en re-integratie. En uiteraard moeten de mee te 
verzekeren personen een dienstbetrekking hebben 
en op de loonlijst staan. 

Eén situatie vormt hierop de uitzondering. U kunt 
geen verzuimverzekering van De Goudse afsluiten 
als uw bedrijf naast uzelf (de eigenaar) uit slechts 
één werknemer bestaat met wie u getrouwd bent 
of die uw partner is. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via voordeel@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166. 

FAMILIELEDEN ALS WERKNEMERS? 

SLUIT EEN 
VERZUIMVERZEKERING 
AF BIJ DE GOUDSE!

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl?subject=


CO2 ADVISEURS EN MVO 
CONSULTANTS ZIJN DE DUURZAME 
ADVISEURS GEWORDEN
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Het is inmiddels alweer een aantal maanden geleden dat Thijs Lindhout 
van De CO² Adviseurs en Nick van Moerkerk van MVO Consultants bekend 
hebben gemaakt dat zij de handen ineenslaan en verder gaan als De 
Duurzame Adviseurs. Voor velen kwam dit ook niet als een verrassing.  
De twee vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van duurzaamheid, 
energie en MVO werken al langere tijd nauw samen. 

De afgelopen 7 jaar hebben zowel de CO² Adviseurs als MVO Consultants 
veel bedrijven en overheden begeleid en ondersteund bij het behalen van 
diverse CO²- en MVO-certificaten, het schrijven van (online) MVO-verslagen
en het opstellen van energierapportages. 

“Door samen verder te gaan als De Duurzame Adviseurs willen wij meer 
nadruk gaan leggen op het nemen van actie. Dit betekent dat we nog steeds 
rapportages opstellen, maar dat de focus hierbij komt te liggen op het 
implementeren van de plannen om daadwerkelijk te kunnen verduurzamen. 
Wij merken dat onze klanten hier steeds meer aan toe zijn. De tijd van alleen 
maar plannen en beleid is voorbij. Het is nu tijd voor actie”, aldus, Nick van 
Moerkerk die met de fusie als directeur actief zal blijven voor
De Duurzame Adviseurs.

Concreet betekent dit dat De Duurzame Adviseurs veel vaker als duurzame 
partner aan de slag gaat bij bedrijven. Zij zijn dan periodiek bij de bedrijven 
aanwezig voor het geven van workshops, het sparren met de directie en het 
daadwerkelijk implementeren van het vastgestelde beleid. Je ziet de bedrijven 
die hiervoor kiezen in een korte tijd enorm groeien en daarmee ook hun 
concurrentiepositie versterken. 

Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, zei het al: ”Het is einde 
oefening voor niet-duurzame bedrijven. Met het naderende Klimaatakkoord, 
de sterk aangescherpte energiewetgeving en de wil van steeds meer 
bedrijven om actief aan de slag te gaan met MVO en duurzaamheid maakt 
het onmogelijk voor bedrijven om nog te wachten.”

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel De Duurzame Adviseurs?  
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl 
of 079 3 252 166.

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20%20?subject=
http://aon.nl/bouw
mailto:bouw%40aon.nl?subject=


HET NIEUWE LABEL 
BOUWEND NEDERLAND 
VERZEKERINGEN
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Na gedegen praktijkonderzoek heeft Bouwend Nederland besloten het 
label Bouwend Nederland Verzekeringen te introduceren. Belangrijke 
verzekeringen zoals de Bouwend Nederland Constructieverzekering en 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zullen binnenkort onder dit nieuwe 
label aangeboden worden aan de leden. Met deze stap willen we het 
gebruik van de unieke Bouwend Nederland verzekeringsmantels in de 
praktijk een extra stimulans geven.

Situatie op dit moment
Al decennialang werkt Bouwend Nederland voor de verschillende 
verzekeringen samen met verzekeringsmakelaar Aon en diens 
rechtsvoorgangers (waaronder Meeùs dat vorig jaar door Aon werd 
overgenomen). In deze samenwerking hebben Bouwend Nederland en de 
verzekeringscommissie samen met de makelaars unieke verzekeringen 
ontwikkeld, speciaal gericht op de eisen van bouw- en infrabedrijven. 
Deze Bouwend Nederland verzekeringsmantels bieden de meest ruime, 
bouw- en infraspecifieke dekkingen die er in de verzekeringsmarkt te 
vinden zijn. Op deze manier dragen deze voorzieningen eraan bij dat 
bouw- en infrabedrijven verantwoorde risico’s kunnen nemen en wordt het 
faillissementsrisico als gevolg van grote schades beperkt. De ondernemers 
en verzekeringsspecialisten van de leden in de onafhankelijke Bouwend 
Nederland verzekeringscommissie zorgen ervoor dat de kwaliteit van de 
dekking van deze mantels maximaal is en aansluit op de dagelijkse praktijk 
op de bouwplaats.

Waarom het nieuwe label Bouwend Nederland Verzekeringen?
Op dit moment maken ruim 1.500 leden gebruik van de Bouwend Nederland 
Constructie- en Aansprakelijkheidsverzekeringmantels. Omdat de mantels 
uniek zijn in de markt en maximaal aansluiten op de dagelijkse bouw- en 
infrapraktijk, wil Bouwend Nederland dat zoveel mogelijk (nieuwe) leden 
kunnen profiteren van deze voordelen. Met het label Bouwend Nederland 
Verzekeringen wordt dan ook een integraal advies over risico’s en 
verzekeringen aan de leden aangeboden. Hierdoor krijgen de leden een 
duidelijker beeld van hun risico’s, hoe deze zijn te beperken, af te wenden of 
zijn te verzekeren. Met het nieuwe label wil Bouwend Nederland nog dichter 
betrokken zijn bij dit ledenvoordeel. Hier geven we op meerdere manieren 
invulling aan:

Kwaliteitsniveau waarborgen
Bouwend Nederland heeft afspraken met de verzekeringsmakelaar Aon over 
de kwaliteit van dienstverlening vastgelegd in service-level-agreements. 
Voor het invoeren van het label Bouwend Nederland Verzekeringen heeft 
Bouwend Nederland een eisenbrief opgesteld en besproken met Aon. In deze 
brief zijn de noodzakelijke kernwaarden van de samenwerking benoemd 
om zo de kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. Het doel 
van Bouwend Nederland Verzekeringen is een uniforme werkwijze en een 
integraal advies over risico’s en verzekeringen voor alle leden. De kwaliteit 
van advisering en schadebehandeling zal dan ook op regelmatige basis door 
Bouwend Nederland bij de deelnemers worden getoetst. 
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Sterkere ledenbinding met Bouwend Nederland
Met het label Bouwend Nederland Verzekeringen verbindt Bouwend 
Nederland haar vertrouwde naam aan deze unieke ledenvoordelen in de 
bouw- en infrasector. Voor (nieuwe) leden werkt de naam drempelverlagend, 
het zorgt voor meer herkenbaarheid en vertrouwen én versterkt de 
ledenbinding met Bouwend Nederland. Bovendien biedt het de mogelijkheid 
voor Bouwend Nederland en Aon om gezamenlijk onder één noemer naar 
buiten te treden en zichtbaar aanwezig te zijn op events en ontmoetingen.

Meer mogelijkheden ontwikkelen voor leden
Het nieuwe label versterkt de interactie met bestaande diensten van 
Bouwend Nederland en geeft de mogelijkheid om belangrijke thema’s beter 
te belichten, waaronder veiligheid en duurzame inzetbaarheid. Ook zullen we 
onder de naam Bouwend Nederland Verzekeringen digitale tools ontwikkelen 
die onze leden helpen bij belangrijke risico- en verzekeringsvraagstukken.

Uitvoering Bouwend Nederland Verzekeringen
Ook onder het nieuwe label Bouwend Nederland Verzekeringen blijft 
verzekeringsmakelaar Aon zorg dragen voor de uitvoering en de 
advisering rondom de verzekeringen van de leden. Op deze manier voldoet 
Bouwend Nederland Verzekeringen aan alle wet- en regelgeving en de 
opleidingsvereisten voor het geven van verzekeringsadvies. Aon focust op 
Bouwend Nederland Verzekeringen met een gespecialiseerd, compact team 
met kennis en ervaring in de bouw- en infrasector. 

Vragen?
Wilt u een integraal advies over uw risico’s en verzekeringen?
Neem dan voor meer informatie contact met ons op
via voordeel@bouwendnederland.nl of 079 3 252 166.  

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl?subject=
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had om het project ook in 3D op te zetten. Na visuele 
clash-controles werd direct duidelijk welke raakvlakken de 
installaties hadden en door het nagenoeg clashvrije model 
hadden we tijdens de bouw weinig onvoorziene problemen. 
Bovendien merkten we al snel dat niet alleen wij, maar ook 
onze partners terugvielen op het 3D-model voor vragen in 
plaats van op de traditionele documenten”, aldus Steffen. 

De kracht van I uit BIM 
De zoektocht naar het BIM-gedachtegoed vond zijn vervolg in 
de aanbestedingsfase. In 2016 nam Bouwbedrijf Vrolijk B.V. 
één constructeur en twee constructiemodelleurs aan. Steffen: 
“Constructiemodellen inhouse modelleren betekende meer 
informatie beschikbaar en nog meer kosten besparen. 
Dit was het startpunt om niet alleen 3D-geometrie te bekijken, 
maar ook informatie uit andere modellen te gebruiken. Door 
een afstudeerstudent is onderzocht of het model gekoppeld 
kon worden met de calculatie. De kostprijsberekening wordt 
dan automatisch gegeneerd op basis van informatie uit 
het BIM-model." Het financiële systeem van Bouwbedrijf 
Vrolijk B.V. bleek hier niet voor ingericht, net als de digitale 
bouwelementen. Deze elementen zijn toen beter gecodeerd 
met NL/SfB-codering. Steffen verklaart: “Op dat moment was 
de stap naar automatische calculatie met BIM te groot en 
zochten wij een andere BIM-oplossing om te implementeren. 
Dat bleek clash-controle met Navisworks. Het resultaat tot nu 
toe? Bij een omzet van ongeveer 107 miljoen een besparing 
van 5% op de totale faalkosten.” 

BIM to the next level
Voordat Bouwbedrijf Vrolijk B.V. compleet overstapte op de 
BIM-methode zijn de besparingen en investeringen, zowel 
software- én procesmatig als in opleidingen, uitvoerig 
onderzocht. Als voorbeeld, werkvoorbereiders gebruikten 
nog maar weinig Revit-functionaliteiten. Bouwbedrijf Vrolijk 
B.V. koos toen voor BLDNG360 met Collaborea en BIM360 
Docs. Deze relatief eenvoudige cloud-oplossingen lieten 
werkvoorbereiders meekijken en beheren, zonder grote 
investeringen in Revit-licenties, zware werkstations of 
uitgebreide opleidingen. Nu zijn ze volop aan het BIMmen. 
“De nieuwe BIM-werkwijze is eerst getest en daarna door het 
volledige bedrijf succesvol geadopteerd."

INTERVIEW MET STEFFEN JANSMA VAN BOUWBEDRIJF VROLIJK B.V.

“STARTEN MET BIM IS 
DE BESTE KEUZE DIE WIJ 
ALS BOUWBEDRIJF OOIT 
HEBBEN GEMAAKT!”
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BIM krijgt steeds meer aanhang binnen de bouw. 
Maar de meningen blijven verdeeld. Voor de een 
is BIM de heilige graal binnen de bouwwereld, de 
ander ziet vooral veel beren op de weg. BIMmen
zou alleen voor grote ondernemers zijn en lastig te 
implementeren. Bouwbedrijf Vrolijk B.V. bewijst 
dat BIM ontzettend waardevol kan zijn, ook voor 
mkb’ers. 

Projectleider Steffen Jansma vertelt: “Toen ik in 2009 bij 
Bouwbedrijf Vrolijk B.V. begon, bouwden we jaarlijks zo’n 18 
aardappelschuren met een omzet van ongeveer 10 miljoen. 
Wij voerden niet alleen de projecten uit, maar deden ook de 
volledige vergunningsaanvraag bij de gemeente. BIMmen stond 
wel op onze wensenlijst, maar had geen hoge prioriteit. We 
stuurden SketchUp-modellen mee naar opdrachtgevers als 
visuele ondersteuning, dit leverde positieve reacties op.” 

BIM in stappen
Tijd voor de volgende stap, vond Steffen. Bouwbedrijf Vrolijk 
B.V. koos voor uitgebreide bouwkundige software, Revit, na 
advies van Collin van Kooten van CAD & Company. Projecten 
werden gemodelleerd en toegevoegd aan offertes, voornamelijk 
als onderbouwing van de kosten. Twee jaar later lieten ze ook 
de staalconstructie modelleren in IFC. Steffen legt uit: “Door 
de werkvoorbereiders ook te laten werken met Revit, konden 
we modellen en content hergebruiken van eerdere projecten en 
dus sneller modellen aanleveren met minder fouten.” De omzet 
was al gegroeid naar ongeveer 25 miljoen. Bouwbedrijf Vrolijk 
B.V. had met kleine BIM-aanpassingen grote stappen gezet in 
professionaliteit en hun positie op de logistieke markt versterkt. 
Toch was dit nog niet het grote kantelpunt om volledig te gaan 
BIMmen. 

Het omslagpunt 
Het echte omslagpunt kwam in 2015 tijdens de bouw van de 
bioscoop in Breda, Kinepolis. “We hadden bewust gekozen voor 
modelleren zonder BIM-protocol of -standaarden. Samen met 
onze partner Bart Installatietechniek hadden we afgesproken 
een goed visueel model op te leveren naast onze traditionele 
werkwijze. Ook onderaannemers waren betrokken bij dit 
project, zoals de sprinkler installateur, die meer budget nodig
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Ook BIMmen?
Steffen sluit af: “Ons advies voor aannemers die willen BIMmen? 
Neem de tijd, BIM-gedachtegoed ontwikkelen duurt zeker 5 tot 10 jaar. 
En roep hulp van buitenaf in bij gebrek aan kennis. CAD & Company heeft 
ons altijd geadviseerd en ondersteund bij onze BIM-processen. Dit heeft 
onze BIM-transformatie effectiever laten verlopen. Niet alleen wij, maar 
ook onze klanten ervaren het BIM-proces als positief wat veel vertrouwen 
meebrengt.” Collin van CAD & Company legt uit: “Wij verkopen niet alleen 
ontwerpsoftwarelicenties, maar adviseren, trainen en ondersteunen ook met 
het overstappen naar BIM. De overstap maakt u geleidelijk, maar zonder 
dubbele processen zoals bij Kinepolis. Iedereen kan bij ons terecht voor zowel 
kleine als grote BIM-stappen."

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel CAD & Company? 
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl
of 079 3 252 166. 

 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=
http://www.cadcompany.nl/cad-in-de-cloud


MET UPCONSTRUCT 
SCHAKELT U SNEL EN 
EENVOUDIG OVER NAAR 
E-FACTURATIE 

"Eén oplossing 
voor al uw 
e-facturen."
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Aan Rijksoverheden moet u al elektronisch 
kunnen factureren, maar vanaf 17 april 2019 
zijn ook de decentrale overheden verplicht 
e-facturen te verwerken. Naar verwachting 
zullen zij vanaf dat moment leveranciers vaker 
verplichten facturen elektronisch aan te leveren. 
April 2019 leek nog ver weg, maar inmiddels 
is het al eind mei. Zeker wanneer er nog veel 
geregeld moet worden omtrent e-facturatie is 
het nu echt tijd om in actie te komen. Niemand 
wil tenslotte een opdracht verliezen omdat er 
geen e-factuur aangeleverd kan worden. Wat 
betekent deze nieuwe wetgeving in de praktijk 
nu precies voor uw organisatie en welke 
veranderingen brengt dit met zich mee?

Bij e-factureren, het elektronisch versturen en 
ontvangen van facturen, wordt de elektronische 
factuur automatisch ingelezen en verwerkt door 
de ontvanger in het factuurverwerkingssysteem. 
Het gaat dus niet om een e-mailfactuur met 
bijgevoegde pdf, maar om een gestructureerd 
XML-databestand. Bij de Overheid hanteert men 
de UBL standaard voor e-facturatie.  
Om deze standaard af te kunnen leveren, moet de 
verzender zich aansluiten op het Simplerinvoicing-
netwerk.

Verschillende standaarden
De bouw- en installatiesector kent echter een 
eigen e-factuur-standaard, namelijk de INSBOU 
XML (die door Ketenstandaard wordt beheerd). 
Deze wijkt af van de door de overheid gevraagde 
UBL XML. De meeste softwarepakketten in de 
bouw en infra kunnen wel een INSBOU XML of 
SALES XML verzenden, maar niet de gevraagde 
UBL XML. Daarom kunnen dit soort e-facturen 
ook niet direct worden afgeleverd op het 
Simplerinvoicing-netwerk dat door de overheid 
wordt gebruikt. 

UPconstruct; multi Kanaal &
multi Standaard
UPconstruct is gespecialiseerd in e-facturatie 
voor de bouw en infra en werkt binnen de sector 
met de INSBOU XML standaard. Omdat de bouw- 
en installatiesector ook te maken heeft met 
facturen die komen van buiten de sector, zorgt 
UPconstruct voor conversie (transformatie van 
de INSBOU- naar een andere XML-standaard, en 
vice versa) en koppelingen met de belangrijkste 
Nederlandse en Europese Netwerken(kanalen) 
voor inkomende en uitgaande e-facturen. 

Softwarekoppelingen om snel
aan te sluiten
Integratie van UPconstruct met een 
boekhoudpakket of ERP-systeem kan op twee 
manieren plaatsvinden. Allereerst zijn voor een 
groot aantal boekhoudpakketten standaard 
koppelingen beschikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor Admicom, DigiOffice, it-solid, Bouwinfosys, 
Centric, Kraan Bouwcomputing, Exact, Syntess, 
ACTO en TANS. Met deze pakketten kan snel 
en eenvoudig een (standaard) koppeling 
worden gerealiseerd, zonder dat aanvullende 
ontwikkelwerkzaamheden nodig zijn. In sommige 
gevallen kan de “onboarding” zelfs grotendeels 
online plaatsvinden.
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Naast deze standaard koppelingen heeft 
UPconstruct uitgebreide ervaring met het 
integreren van elektronisch factureren met 
diverse andere boekhoud/workflow software-
oplossingen, zoals Baan, Basware, ISProjects, Van 
Meijel. Voor koppelingen 
met ERP-systemen 
als SAP, Oracle en 
MS Dynamics AX (het 
vroegere Axapta) is 
vaak maatwerk vereist.

Doordat UPconstruct 
veel ervaring heeft in de bouw en infra en met 
de binnen de sector gehanteerde standaarden 

(o.a de Sales-in-de-bouw-standaard) kunnen 
ook deze maatwerkkoppelingen snel en efficiënt 
gerealiseerd worden. Per e-mail een factuur 
versturen kan iedereen en afleveren bij de 
Overheden via Simplerinvoicing kunnen meerdere 

partijen, maar UPconstruct 
is speciaal voor de 
bouw- en installatiesector 
ontwikkeld. Het bedrijf 
beschikt over de benodigde 
INSBOU-conversies 
en koppelingen met 
Simplerinvoicing en de 

meest gevraagde andere netwerken.

Met UPconstruct is uw organisatie ruim op tijd 
klaar voor e-facturatie en bent u voorbereid op 
het verzenden van e-facturen naar de Overheid.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel 
UPconstruct? Neem dan contact met ons op via 
voordeel@bouwendnederland.nl of telefonisch 
via 079 3 252 166. 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl?subject=
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GOconnectIT neemt 
Geodan Van den Berg
en Swiss Knife over

Onze voordeelpartner GOconnectIT biedt een 
totaalpakket voor het hele KLIC proces. Dit 
zorgt voor bewustwording en een efficiëntere 
werkwijze, waardoor graafschades afnemen. 
Maar sinds kort zijn er ook nieuwe producten 
beschikbaar onder het ledenvoordeel, 
GOconnectIT heeft namelijk twee bedrijven 
ingelijfd. Eind vorig jaar is Geodan Van den Berg 
onderdeel geworden van de GOconnectIT Group, 
gevolgd door Swiss Knife in februari 2019. 
Bouwend Nederland sprak met GOconnectIT 
over deze recente ontwikkelingen.

Edwin van Rooijen, directeur van GOconnectIT 
vertelt: “We hebben een mooie stap gezet 
waardoor aannemerij Nederland beter 
bediend kan worden en het mogelijk wordt 
om versneld innovaties voor de branche te 
realiseren. GOconnectIT richt zich met name 
op de uitvoerende kant van de grondroerders, 
terwijl Geodan Van den Berg zich focust op de 
netbeheerders. Swiss Knife levert dan weer 
cloud-oplossingen en apps voor de binnen- en 
buitendienst aan een grote klantenbasis in de 
aannemerij en glasvezelsector. Van meer dan 50% 
van alle glasvezelaansluitingen in Nederland loopt 
de planning tot de aansluiting via de systemen 
van Swiss Knife.”

Het combineren van de kennis en ervaring 
van de organisaties, resulteert in een partij die 
beter in staat is klanten volledig te ontzorgen. 
Door het faciliteren en verbeteren van de 
informatie-uitwisseling tussen grondroerders 
en netbeheerders, kan daarnaast de kans op 
graafschade verder worden teruggedrongen. “Op 
deze wijze geeft GOconnectIT haar ambities als 
GEO-IT speler in de infrabranche verder vorm”, 
vat Edwin samen. “Bovendien wordt het mogelijk 
om alle administratieve processen eenvoudig 
te stroomlijnen met behulp van diverse apps op 
smartphone en tablet.”

Wat betekent dit voor de leden van Bouwend 
Nederland? 
“Met name de software van Swiss Knife biedt 
mogelijkheden”, aldus Edwin. “Het APPEEE 
platform stelt buitendienstmedewerkers in staat 
veel tijd te besparen met digitale werkbonnen, 
inspecties, kwaliteitsrapporten, bezoekverslagen, 
urenregistratie en meer. Vooral de mogelijkheid 
om KAM-processen te ondersteunen, is erg 
interessant vanwege de steeds strengere eisen 
vanuit de opdrachtgevers. De leden van Bouwend 
Nederland kunnen hier gebruik van maken met 
een speciale ledenvoordeelkorting, zoals bij de 
Klic App.” 

“GOconnectIT is verheugd een nieuwe fase in 
te gaan en overtuigd van de mogelijkheden die 
het de branche, klanten én leden van Bouwend 
Nederland in de toekomst zal bieden”, sluit Edwin 
af. “Met het toevoegen van beide organisaties 
aan de GOconnectIT Group werken we verder aan 
onze visie waarin het beheer van geografische 
en assetdata op kantoor én het raadplegen en 
inwinnen van data in het veld centraal staan. 
Ook in de toekomst zullen we actief op zoek gaan 
naar organisaties die passen bij deze strategie. 
Zo kunnen we de branche beter ondersteunen in 
het digitaliseren van werkprocessen.“

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel 
GOconnectIT? Neem dan contact met ons op 
via voordeel@bouwendnederland.nl 
of telefonisch via 079 3 252 166. 

NIEUWE PRODUCTEN BESCHIKBAAR BINNEN LEDENVOORDEEL 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=
mailto:info%40gps-buddy.com?subject=
http://www.gps-buddy.com


FLEETMANAGEMENT: 
GROTERE OPERATIONELE 
INZETBAARHEID VAN 
PERSONEEL EN MATERIEEL
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Techniek staat voor niks
Het klinkt bijna als een utopie; een maximale 
inzet van personeel en materieel, een vergroting 
van de klanttevredenheid en tegelijkertijd een 
verhoging van de servicegraad. De basis hiervoor 
wordt gelegd bij het creëren van inzicht en 
overzicht. De opkomst van Internet of Things 
gebaseerde oplossingen (IoT-oplossingen) en het 
automatiseren van de processen spelen daarbij 
een grote rol. 

Het fenomeen ‘IoT’ is niet helemaal nieuw, 
fleetmanagementsystemen maken immers al 
een aantal jaren gebruik van internettechnologie 
om gegevens zoals realtime locatie-informatie, 
het aantal gereden kilometers en de afgelegde 
route inzichtelijk te maken. Dit kan via een 
pc-applicatie of een webportaal. De meer 
geavanceerde oplossingen voegen daar nog 
functionaliteiten aan toe die invloed hebben op 

de bedrijfsprocessen. Denk aan de identificatie 
bestuurder/bijrijder, het registreren van draaiuren, 
een mogelijkheid tot remote downloaden van
tachograafgegevens en de locatie van 
gereedschap of materieel zonder eigen 
stroomvoorziening. 

Door het fleetmanagementsysteem te 
koppelen met bijvoorbeeld een ERP-systeem 
kan een deel van de bedrijfsprocessen worden 
geautomatiseerd. Zo wordt het eenvoudiger 
om het aantal draaiuren of het gebruik van 
een machine te factureren. Daarnaast kunnen 
medewerkers via een app aangeven met welke 
taak ze bezig zijn en wanneer deze afgerond 
is. Zo hoeven zij geen handmatig geschreven 
urenstaten of werkbonnen meer in te leveren, 
waardoor het kwijtraken hiervan of risico's op 
fouten wordt voorkomen.

De ontwikkelingen in de bouw gaan razendsnel. 
Duurzame materialen, nieuwe machines en 
innovatieve technieken, als ondernemer is 
het bijna niet bij te benen. Daarnaast worden 
de eisen en voorschriften strenger, stijgen 
de bouwkosten, staan marges onder druk 
én is er een groot tekort aan vakbekwaam 
personeel. Om als ondernemer concurrerend te 
blijven en een maximale inzet van personeel 
en materieel te realiseren, kunnen slimme 
oplossingen helpen om het verschil te 
maken. Fleetmanagementsystemen kunnen 
bijvoorbeeld bijdragen aan een grotere 
operationele inzetbaarheid van personeel en 
materieel. Daarnaast blijkt dat in veel gevallen 
de klanttevredenheid wordt vergroot en de 
servicegraad wordt verhoogd.
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Beschikbare informatie doorslaggevend
GPS-Buddy biedt een fleetmanagementsysteem 
waarbij alle relevante informatie met betrekking 
tot voertuigen, materieel en kostbare 
gereedschappen in één oogopslag zichtbaar 
is binnen hetzelfde beheerplatform. Op basis 
van deze informatie kunnen de medewerkers 
op kantoor bijvoorbeeld adequater reageren op 
serviceaanvragen. Vragen over de locatie van 
een collega, over wanneer een medewerker ter 
plaatse kan zijn of het inplannen van een ad-hoc 
aanvraag kunnen op basis van deze informatie 
snel en efficiënt worden beantwoord. 
De medewerker zelf hoeft voor deze informatie 
niet gestoord te worden en kan zijn werk blijven 
doen.

Inzicht in de actuele locatie van materieel of 
gereedschap heeft als bijkomend voordeel dat 
onnodig heen-en-weer rijden voorkomen wordt 
en dat kostbare bedrijfseigendommen niet 

worden ‘vergeten’ of kwijtraken. De locatie is 
immers bekend, ook als bijvoorbeeld een machine 
een paar maanden in een depot staat, al dan niet 
bij een derde partij.

Uiteraard is de beschikbare informatie niet 
alleen relevant voor de medewerkers die 
klanten te woord staan. Informatie zoals de 
geregistreerde tijd dat materieel op een specifieke 
locatie heeft gestaan en het aantal draaiuren 
dat in die periode gemaakt is, zorgen voor een 
duidelijke en adequate rapportage en facturatie. 
Daarnaast wordt het inplannen van onderhoud 
betrouwbaarder omdat er op basis van de 
werkelijk gemaakte uren wordt ingepland in 
plaats van een schatting.

Verlagen operationele kosten
Naast een goede en accurate facturatie van 
de gemaakte uren en de gebruikte materialen, 

worden er ook regelmatig kosten gemaakt die te 
beïnvloeden of zelfs onnodig zijn. 
Een fleetmanagementsysteem biedt namelijk 
tegenwoordig veel meer informatie dan alleen 
de actuele locatie en de afgelegde route van een 
voertuig of van het materieel. 

Welke systemen het beste passen bij uw bedrijf is 
volledig afhankelijk van uw bedrijfsprocessen en 
uw eisen en wensen in het gebruik. Onze partner 
GPS-Buddy adviseert u hier graag over!

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met 
GPS-Buddy? Neem dan contact met ons op 
via voordeel@bouwendnederland.nl 
of telefonisch via 079 3 252 166. 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=


BIM + IOT = DIGITAL TWIN
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Door de snelle ontwikkelingen van software en 
hardware komen de laatste jaren de fysieke en 
de virtuele wereld steeds dichter bij elkaar. 
Na de introductie van verschillende mixed 
realityoplossingen is de Digital Twin de nieuwe 
stip op de horizon voor de bouwwereld.

Dit concept wordt steeds belangrijker en het 
reikt zelfs nog verder dan Building Information 
Modeling (BIM). Het wordt gezien als een kans 
om het beheer van alle assets te verbeteren. 
Daarnaast wordt het hiermee voor alle betrokken 
partijen mogelijk om sneller in te grijpen bij 
wijzigingen in de leefomstandigheden. Ook kunt 
u op basis van data toekomstig onderhoud beter 
voorspellen en plannen. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van de vele voordelen van Digital 
Twins voor de gebouwde omgeving wereldwijd. 
Ook het belang om het comfort van de gebruikers 
van gebouwen verder te verbeteren en te 
optimaliseren moet hierbij niet worden vergeten.

Wat is een Digital Twin?
Een Digital Twin wordt ook wel een virtuele 
tweeling of een virtuele kopie genoemd. Om dit te 
creëren zijn drie belangrijke onderdelen nodig:

1.  Een fysiek product in een werkelijke 
omgeving;

2.  Een virtueel product in een virtuele 
omgeving;

3.  Connecties van data en informatie die de 
virtuele en fysieke producten verbinden. 

In het ideale geval bevat een Digital Twin alle 
informatie van het fysieke product. Het is een 
representatie van alle aspecten van het product. 
Niet alleen de mechanische en geometrische, 
maar ook de elektronische representatie. 
Inclusief “embedded software”, micro-en 
besturingssoftware, product data, sensor data 
etc.

Digital Twins in de bouw
Recentelijk zijn er diepgaande studies uitgevoerd 
over het verband tussen Digitale Tweelingen en 
Internet of Things, Industrie 4.0 én de Industrie 
Internet of Things. 
Deze technologie uit de Connected Era zorgt 
ervoor dat onze bezittingen live zijn en virtueel 
leven als Digital Twin. Een Digital Twin is 
dynamisch en in realtime gebaseerd op de 
veranderingen aan het fysieke object. Sensoren 
verzamelen data over de impact van externe 
factoren op het object. Stelt u zich eens voor dat 
uw huis u informeert als de temperatuur te veel 
zakt of stijgt. Of dat de sensoren op kantoor u 
informeren over het gebruiken en de bezetting 
van vergader- of werkruimtes. 
 
Moderne datamanagement toepassingen maken 
het gebruik van Digital Twins steeds efficiënter. 
Deze systemen maken bovengenoemde 
voorstellingen mogelijk door data te analyseren 
in context en per situatie. Een Digital Twin 
helpt met de grote hoeveelheid aan data en de 
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verschillende soorten zodat jij dit in de juiste 
context ziet. Het beantwoordt vragen zoals: wat 
is de temperatuur in ons gebouw? Hoe zit het met 
de CO² uitstoot? Hoe zit het met de conditie van 
ons gebouw? Wanneer is het onderhoud gepland 
voor dit gebouw? Hoeveel garantie hebben wij op 
dit onderdeel en wie is de leverancier? Kortom, 
vragen waar een Digital Twin, voorzien van de 
juiste data, antwoord op kan geven.

BIM en Digital Twins
In de wereld van Digital Twins heeft BIM een 
belangrijk voordeel. Hiermee hebt u namelijk 
direct een goede basis. Daarbij is het wel 
belangrijk om goede afspraken te maken over 
het werken met en gebruiken van BIM-data en 
definities. Wilt u bijvoorbeeld de isolatiewaarde 
van een gebouw berekenen om te zien of deze 
voldoet aan de nieuwe energienormen? Dan moet 
er wel data beschikbaar zijn om mee te rekenen 
en deze data moet ook uniform en consistent zijn.

Platform voor Digital Twin
Om Digital Twins van gebouwen te creëren hebt u 
een platform nodig. Met het BLNDG360 platform 
is het mogelijk om BIM-modellen zonder software 
te delen met alle belanghebbenden, de kwaliteit 
van de data te controleren en te verbeteren én 

gebruik te maken van alle beschikbare data. 
Onlangs is hier een IoT-functie aan toegevoegd 
waardoor de Digital Twin nu ook in realtime 
data terugkoppelt aan beheerders en gebruikers 
van gebouwen met behulp van Yanzi sensoren. 
Hierdoor heb je direct inzicht in het onderhoud 
en het gebruik van gebouwen. Van ontwerp tot 
sloop of renovatie, dit platform is geschikt voor de 
gehele levenscyclus van een gebouw. 

Gebruik de voordelen van BIM voor Digital Twins
Digital Twins zijn de toekomst en de volgende 
stap na BIM. Hiervoor moeten alle betrokken 
partijen meegaan in de digitale werkprocessen. 
Om de voordelen van Digital Twins in te zetten, is 
het belangrijk voor aannemers en installateurs om 
mee te gaan in dit digitale proces. Door de wijze 
waarop in Nederland de standaarden zijn opgezet, 
is dit goed te realiseren.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met 
CAD & Company? Neem dan contact met ons op 
via voordeel@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166. 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=


INSTALLEERT U OOK 
ZONNEPANELEN? HOUD DAN 
REKENING MET DEZE RISICO’S!
RISICOMANAGEMENT BIJ DE BEDRIJFSMATIGE TOEPASSING VAN ZONNEPANELEN
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Verzekeraars stellen in toenemende mate 
eisen aan het gebruik van zonnepanelen op 
door hen verzekerde gebouwen. Denk daarom 
vooraf goed na over de belangrijkste risico’s 
die uw bedrijf loopt door o.a. de kwaliteit van 
zonnepanelen, fouten rondom de installatie, 
de toenemende diefstal van zonnepanelen en 
het brandrisico. Ook door jaarlijks onderhoud 
en inspectie voorkomt u veel schade en zorgt u 
voor tevreden klanten. We lichten deze risico’s 
graag nader toe.

 
Verschil in kwaliteit
Er bestaan grote kwaliteitsverschillen in de 
diverse merken van zonnepanelen. Ze verschillen 
in kosten, opbrengst en levensduur. Kwalitatief 
gebrekkige (aansluitingen van) zonnepanelen 
kunnen brand veroorzaken. Maak dus goede 
afspraken met zowel de fabrikant als de 
installateur over de aansprakelijkheid en een 
eventuele verzekerde garantie in het geval van 
faillissement.

Installatie: waar moet u rekening mee 
houden? 

Bereken de dakconstructie en pas deze waar 
nodig aan.
Zonnepanelen voegen gewicht toe waar de 
dakconstructie aanvankelijk niet op is berekend. 
De NVN750 geeft u richtlijnen voor de bepaling 
van de benodigde ballast en extra dakbelasting.

Doorvoeren van kabels 
Wanneer u kabels door een dak of gevel voert, 
neemt de kans op lekkage toe. Dit wordt vaak 
pas laat ontdekt, namelijk op een moment dat de 
schade aan de constructie al groot is.
 
Conditie van dakbedekking
Panelen op platte daken bemoeilijken 
de vervanging en/of het herstel van de 

dakbedekking. Zorg dus eerst voor een optimale 
kwaliteit van de dakbedekking voordat u de 
zonnepanelen plaatst.

Bevestigingsconstructie
Bij een storm komen veel krachten vrij op de 
bevestigingsconstructie van zonnepanelen. 
De draagkracht en onderhoudstoestand van 
het dak is daarbij ook essentieel. Besteed hier 
vooraf aandacht aan en voorkom schade aan de 
zonnepanelen en eventuele gevolgschade. 
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Diefstal: hoe voorkomt u dit? 

Demonteren
Gebruik anti-inbraakschroeven 
(éénrichtingschroeven) in plaats van standaard 
inbusschroeven. Hierdoor is het niet mogelijk om 
de zonnepanelen zomaar los te draaien van hun 
bevestiging.

Toegang tot het dak
Zorg ervoor dat alleen bevoegden gemakkelijk 
toegang hebben tot het dak. Verwijder objecten 
van het bedrijfsterrein waarmee men snel en 
makkelijk het dak op kan komen. Een voorbeeld 
hiervan zijn ladders.

Verlichting
Installeer een lamp met bewegingsdetectie die 
niet gemakkelijk onklaar gemaakt kan worden op 
de plaats waar de zonnepanelen zijn gemonteerd. 
Zo kunnen eventuele dieven gemakkelijker 
opgemerkt worden door omwonenden.

Kabelonderbreking
Zorg voor kabelbeveiliging, waardoor het 
alarm wordt geactiveerd wanneer deze wordt 
onderbroken.

Serienummers
Noteer de serienummers van de zonnepanelen. 
Dan zijn de zonnepanelen na diefstal 
gemakkelijker terug te vinden.

Brand: hoe bereidt u zich voor?
 
Rookmelders
Zonnepanelen en de kabels maken gebruik van 
hoge gelijkstroom en zijn brandbaar. Plaats 
daarom rookmelders voor snelle branddetectie, 
liefst met een automatische alarmdoormelding 
via een inbraakmeldsysteem. 

Omvormers
Hang omvormers op een veilige plaats tegen 
een onbrandbare achtergrond en vrij van opslag 
of nog beter: in een 30 minuten brandwerende 
ruimte. Hiermee voorkomt u dat een kleine brand 
tot een uitslaande brand leidt.

Brandbeveiliging
Onderzoek de diverse soorten beveiliging, zoals 
vlambogendetectie en overspanningsbeveiliging.

Brandweer
Maak voorafgaand aan de installatie afspraken 
met de brandweer en wissel informatie uit. Dit 
zorgt ervoor dat de brandweer in geval van brand 
direct ter plaatse kan komen, op de hoogte is van 
de toegankelijke route en eventuele obstakels 
naar de locatie toe. En dat de brandweer de 
locatie zelf al kent. 

Onderhoud en inspectie
 
Inspectie
Inspecteer de installatie en toebehoren jaarlijks, 
maar ook na een storm, zodat de installatie in 
goede conditie blijft. Hanteer daarbij de richtlijn 
NTA 8013, als aanvulling op de NEN1010. Maak 
foto’s zodat bij een volgende controle gemakkelijk 
te zien is of de installatie er nog net zo bij ligt als 
bij de vorige check-up.

Controle installatiemateriaal
Check regelmatig of al het installatiemateriaal 
nog goed is en op zijn plaats zit.
•  kabels: voorkom kabellussen, deze werken 

bij blikseminslag als een spoel die een 
hogere spanning krijgt te verwerken dan 
waar de installatie op voorzien is.

•  kabelisolatie: liggen de kabels tussen 
de paneelopstellingen netjes in een buis 
(eindigend achter de panelen) of zijn ze 
blootgesteld aan weersinvloeden zoals 
wind, regen en UV-straling? Als de isolatie 
door weersinvloeden poreus wordt en de 
ondergrond vochtig is, kunnen elektronen 
een eigen richting gaan kiezen (kruipstroom). 
Zeker op een dak met een brandbare 
toplaag kan dat tot een total loss leiden.

•  beschermingsrubbers: zorg dat deze tussen 
de bevestiging en het paneel zitten. Als de 
rubbers niet goed op hun plaats zitten of 
verweerd zijn, kan het paneel gaan schuiven 
en klapperen.

•  aansluitkasten en omvormers: check of 
deze goed zijn geïnstalleerd, aangesloten en 
beveiligd. 

Overige controles
Daarnaast is het verstandig om te inspecteren op: 
•  verontreiniging
•  bouwkundige aspecten
•  aantasting en veroudering van elektrische 

delen

Heeft u vragen over deze risico’s in relatie tot 
uw verzekeringen? Neem dan contact met 
ons op via voordeel@bouwendnederland.nl 
of telefonisch via 079 3 252 166.

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=
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INCOMPANYTRAINING 
BIJ VAN ZOELEN
Van omgaan met zzp’ers tot ketenaansprakelijkheid en van 
veiligheid op de bouwplaats tot energiezuinig bouwen. Bouwend 
Nederland Academy biedt een breed trainingsaanbod gericht 
op actuele thema’s voor de bouw- en infrasector. Maar wat 
als u als bedrijf liever een incompanytraining op maat wilt 
organiseren voor uw werknemers? En hoe vraagt u dit nu 
precies aan? We vroegen het aan Martin van Lambalgen van het 
aannemersbedrijf Van Zoelen B.V.
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Hoe bent u terecht gekomen bij de BNL 
Academy?
“Ik was aan het bladeren in de BNL en zag de 
advertentie over de BENG-training staan. Het is 
natuurlijk een heel interessant en actueel thema 
voor ons en ik zag de mogelijkheid om de kennis 
over BENG in ons bedrijf te vergroten. Vervolgens 
heb ik contact opgenomen met Bouwend 
Nederland.”

Was u al bekend met de BNL Academy en het 
actuele trainingsaanbod?
“Ja, dat was ik zeker. Zelf heb ik namelijk al 
een paar trainingen gevolgd via de Academy. 
Op kantoor worden we ook altijd op de hoogte 
gehouden van het trainingsaanbod door de 
nieuwsbrief Ledenservice. Deze krijgen we 1x in 
de twee weken en hier halen we de interessante 
trainingen uit voor onze medewerkers. 
Sinds kort krijgen we ook een nieuwsbrief 
Academy Alert met het overzicht van de 
trainingen in onze regio. En hiervan krijgen we 
elke twee weken een update. ”

Wist u dat de BNL Academy incompany 
trainingen organiseerde? 
“Nee eigenlijk niet. Pas toen ik informeerde 
naar de BENG training zelf, kwam ik erachter 
dat deze ook op aanvraag incompany werd 
gegeven. Bij Van Zoelen zijn we altijd op zoek naar 
manieren om kennisoverdracht onder collega’s te 
bevorderen op kantoor en dit leek mij de ideale 
mogelijkheid. Op deze manier kunnen we ook zelf 
cases inbrengen die voor ons interessant zijn en 
waar de theorie mooi op aansluit.” 

Hoe hebt u de incompanytraining aangevraagd? 
En hoe verliep het contact met de adviseurs van 
de Academy?
“Dit ging snel en makkelijk. Ik stuurde een mail 
naar Bouwend Nederland om de mogelijkheden 
van deze incompany te bespreken. De dag erna 
kreeg ik al een uitgebreid antwoord terug. 
De adviseur van de BNL Academy bracht me in 
contact met de trainster Marieke Nijland om zo
de inhoud van de training samen af te stemmen. 
Dit liep ook heel soepel. Op basis van onze 
wensen heeft zij de inhoud van de training 
aangepast en uitgebreid, zoals bijvoorbeeld 

meer uitleg over het softwareprogramma GPR. 
Dit wordt normaal niet meegenomen in het 
standaardprogramma, maar bij een incompany 
kun je als bedrijf zelf de inhoud meebepalen.”

Hebt u zelf ook nog een gedeelte moeten 
organiseren of heeft de Academy alles voor u 
geregeld op basis van uw input? 
“Ja! Op de catering na hebben ze de training 
helemaal zelf verzorgd. De trainer werd gebriefd 
door de adviseur van de Academy. Lesmateriaal 
werd voorzien op de dag zelf door middel van 
handouts en nadien werd het ook naar alle 
deelnemers verstuurd. In de digitale versie 
stonden ook verschillende nuttige URLs voor meer 
informatie. Dit vonden we zeer handig.”

Wat vond u van de incompanytraining zelf? 
“Het was een heel leerzame dag waaraan veel 
collega’s hebben deelgenomen. In de praktijk merk 
je ook dat er minder afzeggingen zijn omdat het 
op kantoor plaatsvindt en ze een vertrouwdere 
omgeving waarderen. Om de theorie zo goed 
mogelijk te vertalen naar de praktijk, hebben we 
zelf een case voorgesteld, namelijk de Lunet. Een 
bouwproject dat helemaal voldoet aan de BENG-
criteria. Onze trainer legde alle theorie uit aan 
de hand van deze case. Daarnaast was het ook 
heel leuk om te zien hoe ervaringen van collega’s 
gedeeld werden onder elkaar. Maar we hebben 
ook bewust opdrachtgevers uitgenodigd voor 
deze incompanytraining om de kennisoverdracht 
ook vanuit deze hoek te garanderen. In een wat 
informelere sfeer is het zo mogelijk om met 
verschillende partijen het thema BENG eigen te 
maken.” 

Bent u van plan in de toekomst nog 
incompanytrainingen te laten organiseren door 
de BNL Academy?
“Als de training een toegevoegde waarde heeft 
voor onze organisatie zeker! Sowieso is het 
handig dat we alle faciliteiten in huis hebben 
hiervoor, maar het gaat vooral om de kennisdeling 
in het bedrijf. Een incompany training zorgt niet 
alleen voor meer kennis, maar ook voor een 
sociaal moment waar iedereen van elkaar kan 
leren.”

Wilt u graag zelf een 
incompanytraining aanvragen?
Neem dan contact op via
academy@bouwendnederland.nl of 
telefonisch via 079 3 252 166. 

mailto:academy%40bouwendnederland.nl?subject=
http://www.bnlacademy.nl
mailto:academy%40bouwendnederland.nl?subject=


SAMENWERKING MET RENAULT 
VOOR RTL4 PROGRAMMA
‘JE GAAT HET MAKEN’
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Waarschijnlijk heb je het nieuwe tv-programma ‘Je gaat het maken’ gepresenteerd door Pernille 
La Lau al gezien op RTL4. Een real-life serie waarin diverse kandidaten zelf verschillende 
beroepen kunnen ervaren in onze mooie bouw- en infrasector. Dit format is door Bouwend 
Nederland gelanceerd als onderdeel van het instroomprogramma. Maar wist je ook dat onze 
ledenvoordeelpartner Renault een actieve bijdrage aan dit programma heeft gehad?
Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, leggen we je graag uit! 
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Instroomcampagne 
De komende 5 jaar heeft de bouw- en infrasector 60.000 nieuwe mensen 
nodig, waarvan een deel uit het onderwijs zal instromen, maar waarbij ook 
een deel uit andere bedrijfstakken zal moeten komen. Als sector moeten we 
er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de 
bouw en infra. Daarom zet Bouwend Nederland flink in op de instroomcam-
pagne. Om jongeren te laten kiezen voor een opleiding in de bouw en infra 
wordt er veel online gedaan met o.a. een vlogwedstrijd, influencers op Spotify 
en social media. Om zij-instromers te interesseren ligt de focus expliciet op 
kanalen die daarbij aansluiten, zoals deze tv serie, radio en ook samenwer-
king met bijvoorbeeld UWV. Wat werken in onze sector precies inhoudt? 
De veelzijdigheid wordt zichtbaar in het tv-programma ‘Je gaat het maken’.

Tv-Programma ‘Je gaat het maken’
In het tv-programma ‘Je gaat het maken’ volgen we 6 kandidaten die 
geselecteerd werden in samenwerking met Erik Colijn (directeur Bouwschool 
Breda). De kandidaten zijn Max Falter (24), Erlinde Andeweg (44), Shirley van 
der Zalm (35), Reinier Hartink (49), Martijn Nap-Goedhart (38) en Michelle 
Helmig (51). Denkers en doeners met allemaal een sterke motivatie om 
voor de bouw en infra te willen gaan. In het programma gaan ze aan de slag 
bij zorgvuldig geselecteerde lidbedrijven van Bouwend Nederland, die de 
kandidaten deskundig begeleiden met echte vakprofessionals. Zo wordt er 
gedraaid bij projecten van Siers, Visser & Smit Bouw, Nico de Bont, Bouw- en 
Timmerbedrijf Boer, BAM en Weboma. Per kandidaat zullen twee uiteenlo-
pende functies beproefd worden. Ze worden hierbij begeleid en beoordeeld 
door een expert uit de praktijk. In de ontknoping van de uitzending maakt 
de kandidaat zij-instromer, indien geschikt bevonden, serieus kans op een 
opleidingstraject.

Samenwerking met Renault
Voor dit format werkten we samen met onze ledenvoordeelpartner Renault 
om de herkenbaarheid rondom het programma te vergroten. De Renault 
Master die we konden gebruiken werd gewrapt door het bedrijf Sign Heroes 
in de stijl van het nieuwe programma. Deze auto heeft gedurende de 
opnameperiode rondgereden in het hele land. In het programma delen de 
kandidaten hun ervaringen bij een bouw- of infraproject in deze Renault. 
Tegelijkertijd werd ook de nieuwe Master Z.E. in dezelfde stijl gewrapt. Deze 
vol elektrische ruime bestelwagen werd bij de dealerorganisaties ingezet voor 
promotionele acties gedurende de uitzendperiode van het programma. Heb jij 
de gewrapte bus al zien langsrijden in je buurt?
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Wrappen bij Sign Heroes
Met carwrapping kan het uiterlijk van een vervoersmiddel volledig naar eigen 
hand worden gezet. Je kunt op de totale afschrijving besparen doordat je je 
eigen huisstijl over een gewilde kleur kunt aanbrengen en de lak niet bescha-
digd. Hierdoor zal de wagen een hogere restwaarde hebben. Carwrapping is 
simpel gezegd het aanbrengen van een laagje folie bovenop de bestaande 
laklaag. Naast dat carwrapping de laklaag extra beschermt, is het ook nog 
eens perfect geschikt om je bedrijf in de spotlight te zetten. Je kunt de gehele 
huisstijl en zelfs actiematige beelden aanbrengen met een carwrap. Bij 
Sign Heroes in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt over de gehele linie met je 
meegedacht als het gaat om branding, ofwel je merk naar buiten brengen en 
op een effectieve manier zichtbaar zijn.

Voordelen van carwrapping:
• ✔ Visitekaartje op wielen - exposure verhogend.
• ✔ Grotere herkenbaarheid van specialisme  - exposure verhogend.
• ✔ Snel vanuit groei veranderbaar - je bent in mum van tijd weer op weg.
• ✔ Bescherming van de originele laklaag - schades worden snel hersteld.
• ✔ Maximaal rendement - hogere restwaarde gegarandeerd! 

Waar en wanneer is het programma te zien? 
'Je gaat het maken’ is nog te zien tot zondag 2 juni 2019 bij RTL4
om 16:30 uur. Het programma wordt herhaald op maandagmiddag (15:30 
uur) en op zaterdagochtend (11:00 uur). 

Terugkijken
Heb je het programma nog niet gezien? Geen nood. Na elke uitzending op 
televisie kan je de verschillende afleveringen terugkijken via RTL-XL of op 
jegaathetmaken.nl/televisie. 

http://jegaathetmaken.nl/televisie


http://www.renault.nl
http://bouwendnederland.nl/socialsupport
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Kan je even uitleggen met welke problemen je 
geconfronteerd werd Chantal?
“Ik had al een tijdje financiële problemen samen 
met mijn ondertussen ex-man. We hebben 
geprobeerd om het zelf op te lossen, maar toen 
we geen uitweg meer zagen hebben we Social 
Support ingeschakeld.”

Hoe heb je geprobeerd om deze problemen aan 
te pakken? 
“Ik heb eerst zelf geprobeerd om het probleem 
op te lossen met mijn ex-man, maar niets leek te 
helpen. We bleven achter de feiten aanlopen. Mijn 
ex-man deed zelfs 2 jobs om rond te komen, maar 
we bleven vastzitten in een vicieuze cirkel. Toen 
we geen uitweg meer zagen, ben ik een eerste 
keer in contact gekomen met Social Support via 
Fred Bimbergen. Omdat mijn ex-man liever nog 
eens zelfs wou proberen om de problemen aan te 
pakken, hebben we dit toen na enkele maanden 
aangegeven bij Fred. Social Support trok zich terug 

Een scheiding, financiële problemen of depressieve klachten, 

in zo’n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen 

werk en privé. Vanuit Bouwend Nederland hebben we hier 

een antwoord op: Social Support! Onze adviseurs Fred en 

Tonny willen verzuim voor zijn en bieden daarom sociale 

hulpverlening voor medewerkers in de bouw. Maar hoe gaat 

dit nu precies in de praktijk? Dat vroegen we aan Chantal, 

een medewerker van een lidbedrijf bij Bouwend Nederland. 

Privé problemen? 
Het kan iedereen 
overkomen! 
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en wij probeerden onze boontjes zelf te doppen. 
We kwamen snel tot de conclusie dat we ook 
deze keer niet verder geraakten en de financiële 
schulden niet zonder begeleiding konden aflossen. 
Wat resulteerde in een tweede consult bij Social 
Support, deze keer bij Tonny.” 

Hoe ben je in contact gekomen met Social 
Support?
“Ik kende Social Support helemaal niet. Ik had 
aangegeven bij de vertrouwenspersoon op 
kantoor dat ik financiële problemen had en op dat 
moment niet goed wist waar ik terecht kon voor 
hulp hierbij. Zij raadde mij Social Support aan.
Ik wist helemaal niet dat zo’n organisatie bestond, 
anders was ik er al veel sneller naartoe gegaan. 
Zij heeft uiteindelijk voor mij contact opgenomen 
met Social Support.”

Wie heeft jou geholpen bij Social Support?
“De eerste keer heeft Fred mij geholpen. Toen ik 
voor een tweede keer contact opnam met Social 
Support bleek Fred op reis te zijn en daarom werd 
Tonny mijn contactpersoon. Ik zit helemaal niet in 
zijn regio, maar het leek me goed om niet meer te 
veranderen van vertrouwenspersoon. Tonny heeft 
mij dan ook deze hele periode bijgestaan.”

Hoe heeft Social Support jou precies geholpen?
“We hebben alles samen op tafel gelegd. Alle 
schulden, alle aanmaningen en zo een overzicht 
gemaakt van wat de meest urgente waren die 
betaald moesten worden. Samen hebben we 
ook brieven opgemaakt voor de verschillende 
schuldeisers. Tonny is ook meegegaan naar de 
gemeente waar ik in eerste instantie werd wegge-
stuurd. Op dat moment had ik een huis en een 
goede baan en dan word je niet zomaar geholpen 
bij de gemeente. Gelukkig hebben we het nog 
een keer geprobeerd en kreeg ik dan een andere 
vertrouwenspersoon die mij wel wou helpen. Na 
mijn scheiding is Tonny zelfs meegegaan om een 
woning te zoeken.“

Hoe heb je de begeleiding van Social Support 
ervaren?
“Het was voor mij heel prettig om met iemand 
over mijn problemen te praten die niet dichtbij 
mij stond. Hij was geen deel van mijn familie of 
vriendenkring, maar hij werd tijdens deze periode 
wel mijn vertrouwenspersoon.” 

En hoe zit dat precies met de kosten voor hulp 
vanuit Social Support? Heb jij hier iets voor 
moeten betalen?
“Zelf heb ik hier niets voor moeten betalen. Mijn 
werkgever betaalde voor de begeleiding die ik 
kreeg vanuit Social Support.”

Inmiddels heb je je problemen op een rijtje en 
gaat alles goed. Word je af en toe nog gecon-
tacteerd door Tonny of Fred om te zien hoe het 
met je gaat?
“Ondertussen heb ik al afscheid genomen van 
Tonny. Hij heeft mij de laatste 4 jaar bijgestaan 
in het proces en ik ben hem hier enorm dankbaar 
voor. Nu moet ik nog één onderdeel afronden 
en dan ben ik helemaal af van mijn financiële 
problemen. En dat voelt heel goed.”

Zijn er dingen die Social Support anders had 
kunnen aanpakken? 
“Nee helemaal niet. Ik ben zo blij dat Social 
Support er was voor mij. Zonder hen zou ik het 
niet hebben aangekund.”  
 
Meer informatie? 
Neem contact op via  
socialsupport@bouwendnederland.nl of  
telefonisch via 06 53 15 30 75 (Fred) 
of 06 53 15 29 67 (Tonny).

De afgebeelde persoon is niet de geïnterviewde.

mailto:socialsupport%40bouwendnederland.nl%20?subject=
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HET WEER ALTIJD 
IN DE HAND OP DE 
BOUWPLAATS
 
MET DE NIEUWE BNL BOUWWEER APP HEEFT U BINNENKORT 
ALTIJD DIRECT INZICHT IN HET ACTUELE WEER
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BNL weerapp
U vindt de bouwweer app van Bouwend 
Nederland onder de naam BNL bouwweer. De app 
heeft dezelfde functionaliteit als de onlineversie 
die u al gewend bent. Na het installeren van de 
app kunt u met uw eigen website-login inloggen. 
Als u het uitgebreide bouwweer online al gebruikt, 
dan zult u dezelfde projecten in uw dashboard in 
de app terugzien.

De app heeft naast het overzichtelijke dashboard 
ook alle andere onderdelen van het uitgebreide 
bouwweer. Zo heeft u dus direct toegang tot het 
onwerkbaar weer, de cao-gevoelstemperatuur, 
de regenradar en alle weersinformatie voor uw 
bouwplaats die u maar wenst. Met de app heeft u 
het weer letterlijk in de hand.

Gemakkelijk plannen
Bouwweer maakt de risico’s van het weer 
inzichtelijk voor werkzaamheden zoals asfalteren, 
betonstorten, werken op hoogte of schilderen. 
Ook kunt u zelf uw criteria voor een project 
instellen. Door een project aan te maken en 
criteria voor uw werkzaamheden in te vullen, 
ziet u met eenvoudige kleurcodes of u de 
komende uren en dagen kunt werken of niet. Heel 
eenvoudig met de kleuren van een verkeerslicht; 
groen, oranje of rood. U kunt zo gemakkelijker en 
beter plannen. Door grip op het weer helpen we 
uw operationele kosten te verlagen.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel 
uitgebreid bouwweer? Neem dan contact met ons 
op via voordeel@bouwendnederland.nl 
of telefonisch via 079 3 252 166. 

Na de succesvolle lancering van het vernieuwde bouwweer in samenwerking met 

Infoplaza afgelopen najaar, lanceert Bouwend Nederland dit voorjaar de BNL 

bouwweer app. Te gebruiken op zowel iOS als ook Android telefoons.

Vanaf dat moment heeft u het weer altijd in de hand waar u ook gaat.

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=
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DE NIEUWE
STANDAARD IN 
SNIJBESTENDIGHEID
De eisen voor veiligheid op de bouwplaats worden steeds strenger. En dat is 
maar goed ook! Het aantal ongevallen moet drastisch gereduceerd worden 
in onze sector. Ook de kans op letsel moet zo klein mogelijk zijn. Sinds kort 
zien we in onze sector dat er om deze reden ook steeds vaker snijbestendige 
kleding wordt aangeschaft. Enkele jaren geleden waren het alleen de grote 
glasfabrieken die zich wapenden tegen snijwonden, maar dit fenomeen heeft 
ook zijn intrede gedaan in de reguliere bouw, metaalfabrieken, etc. 
Het aanbod werd hierdoor sterk uitgebreid en het is steeds moeilijker 
geworden om de verschillen tussen de diverse merken te bepalen. Om de 
kwaliteit van het grote aanbod aan snijbestendige kleding te garanderen, 
werd de EN13997 norm in het leven geroepen. 

Het grote voordeel van de nieuwe norm EN13997 zou eigenlijk moeten zijn 
dat de testen op snijbestendige kleding minder goed te manipuleren zouden 
zijn, maar dit is een utopie. Door meer RVS draden en veel elastaan te 
gebruiken en de stof heet te wassen voor de test, heb je als resultaat dat de 
RVS draden bij de test strak naast elkaar liggen. Hierdoor krijg je een hogere 
waarde bij de EN13997 test, maar in de praktijk gaat dit niet op. Als je de 
stof van de snijbestendige kleding, handschoen of armbeschermer opspant, 
liggen de RVS draden weer verder van elkaar af en zo krijg je aanzienlijk 
minder weerstand.
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Hetzelfde verhaal geldt ook voor aanbieders van snijbestendige kleding. 
Hier wordt namelijk veel glasvezel gebruikt die niet bewerkt is. Dit wordt 
open eind glasvezel genoemd. Deze glasvezel breekt bij gebruik en hierdoor 
vermindert de kwaliteit van de kleding aanzienlijk:

•  De snijklasse loopt zienderogen terug, zeker na heet wassen.
•  De sterkte kan teruglopen van snijklasse 5 naar snijklasse 3 en dat 

binnen een paar uur. Hierdoor creëer je schijnveiligheid wat enorm 
gevaarlijk is.

•  De glasvezel zorgt voor irritatie aan de huid, de open glasvezel prikt 
zelfs in de huid. 

Om dit probleem op te lossen wordt de glasvezel gecoat en hierdoor kan deze 
niet breken. Daarnaast kan de glasvezel onmogelijk teruglopen in sterkte en 
voorkomt deze irritatie van de huid. Een ander veel voorkomend probleem 
is de hardheid van het materiaal. Als het materiaal zeer hard enkellaags 
gebreid is, ontstaat er een snoeihard breisel wat bijna niet draagbaar is op de 
blote huid.

Zintex: het merk voor snijbestendige kleding 
De nieuwe Zintex collectie snijbestendige kleding is niet alleen stoer en een 
tikkeltje ruig, maar is ook de meest veilige en comfortabele kwaliteit die tot 
nu toe is ontwikkeld. Na een aantal jaren van ontwikkeling, is een geheel 
nieuwe collectie ontworpen die volledig getest werd volgens de nieuwe ISO 
13997 methode. Naast de verbluffende resultaten die werden behaald, 
zoals klasse F op enkellagige breisels, is ook het comfort en de pasvorm 
doorslaggevend voor het succes van deze collectie. Deze kleding kan worden 
geleverd in de klasses D, E en F (een beschermingsniveau tot 41 Newton!). 
De Zintex collectie is daarnaast ook ontworpen voor zowel dames als heren.

Waarom kiezen voor Zintex? 
•  De snijbestendigheid is uitermate goed. 
•  De gebruikte materialen hebben tevens een goede 

impactbestendigheid. 
•  De wasbaarheid is zeer goed.
•  Het product blijft zijn waarde behouden. 
•  Het materiaal heeft een zeer goede vochtregulering. De kledingstukken 

zijn namelijk “cool to the skin”. 
•  Het lichte gewicht draagt bij aan een hoog draagcomfort.
•  De prijs/kwaliteit verhouding is uitmuntend.
•  De kleding is met zijn donkergrijze kleur minder besmettelijk.
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Het unieke van de Zintex collectie is dat de binnenzijde van de shirts uitgerust 
kan worden met een cool to the skin touch, het comfortabele gevoel van een 
biologische katoen of zelfs met beide eigenschappen. In het laatste geval 
wordt het snijbestendigheidsniveau automatisch opgewaardeerd van klasse 

E naar klasse F. De allernieuwste snijbestendige broek is op verzoek voorzien 
van stretchstof aan de achterzijde, hierdoor krijgt u het hoogst haalbare 
comfort en toch een snijbestendigheid van tenminste D. Zoveel comfort in 
combinatie met zo’n hoge snijklasse is een unieke prestatie.

Natuurlijk dragen niet alle werkzaamheden dezelfde risico’s met zich mee. 
Daarom kunt u uw kleding wat beschermingsniveau betreft afstemmen op 
het risico dat u loopt tijdens uw werkzaamheden. Zo kunnen de armen beter 
worden beschermd dan bijvoorbeeld de bovenzijde van het lichaam. Maar 
nog altijd met de hoogste beschermingsniveaus. Combineren is dus zeker 
mogelijk.

Nieuwe materiaalontwikkelingen 
Naast deze compleet nieuwe collectie worden nog steeds nieuwe materialen 
ontwikkeld om voor u het werk steeds veiliger en aangenamer te maken. 
Zo zal het binnenkort mogelijk zijn om uw kleding plaatselijk te versterken 
met een bijzonder dunne mechanisch zeer resistente laag (EN 388: 2016 – 
schuurweerstand 4). Op deze wijze kan de kleding nog duurzamer worden 
gemaakt en de veiligheid verder worden verhoogd.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel Werkman Oost? Neem dan contact 
met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of 079 3 252 166. 

Recycleerbare kleding 
Naast het feit dat er steeds meer biologische vezels worden 
gebruikt en het snijafval zoveel mogelijk wordt gerecycled, kunt 
u uw afgedragen kledingstukken weer gewassen bij Werkman 
Oost inleveren. Zij zorgen er dan voor dat deze kledingstukken 
een tweede leven krijgen. 

De Zintex collectie is ontworpen 
voor zowel dames als heren.

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=


SAMEN WERKEN
AAN DUURZAAM
WOONGENOT
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De woningmarkt staat voor een grote uitdaging; 
de gebouwde omgeving was in 2017 namelijk 
goed voor zo’n 24 miljard kg CO² uitstoot. 
Dit kan en moet beter, zeker op basis van het 
klimaatakkoord. De bouwsector is al jaren bezig 
met het verduurzamen van woningen. Maar 
dergelijke projecten zorgen vaak voor stress en 
minder woongenot bij de bewoners. Daarnaast 
vergen de upgrades veel tijd en moeten de 
bewoners regelmatig tijdelijk ergens anders 
wonen. Dat het ook anders kan, bewijst onze 
voordeelpartner BCC Zakelijk in samenwerking 
met Hemubo en Leen Bakker Zakelijk.

Laagjes voor je huis
Hemubo, een multidisciplinaire organisatie 
gericht op renovatie, onderhoud en nieuwbouw 
van hoofdzakelijk woongebouwen, heeft een 
innovatie gecreëerd die kan helpen bij het bereiken 
van de klimaatdoelstellingen. De organisatie 

ontwikkelde samen met haar ketenpartners een 
unieke geveloplossing voor woningen, gebouwd 
middels het zogenaamde Intervam-systeem; 
een hoogwaardige isolerende schil. Noem het 
een extra laag voor je huis, flexibel en universeel 
toepasbaar.     

Een woning verduurzamen aan de hand van 
deze innovatie is een tijdrovend, maar ook 
ingrijpend project. Bewoners kunnen tijdens de 
werkzaamheden namelijk niet in hun woning 
blijven. Daarom bieden woningcorporatie Mitros 
en Hemubo bewoners een logeerwoning aan. 
Het uitgangspunt; een echt thuisgevoel creëren, 
een ‘thuis’ weg van huis. Samen met onze 
voordeelpartner BCC Zakelijk en Leen Bakker 
Zakelijk werden de logeerwoningen met smaak 
ingericht en zijn ze voorzien van alle moderne 
apparatuur. 

Een ‘thuis’ weg van huis
In de wijk Overvecht in Utrecht was deze 
innovatie onderdeel van een upgrade van 
het woongenot van de bewoners. Behalve 
de geveloplossing, vernieuwde Hemubo de 
badkamer, keuken en toilet, verving blok-
verwarming door privé-verwarming en verbeterde 
het de toegankelijkheid van de flats in opdracht 
van Woningcorporatie Mitros. Een omvangrijk en 
uniek onderhoudsproject in Utrecht, waarbij het 
woonplezier van de bewoners centraal stond.  

Tevreden bewoners
In nauw contact met een enthousiast 
bewonersteam, gingen Hemubo, BCC Zakelijk 
en Leen Bakker Zakelijk aan de slag met de 
totaalinrichting van de logeerwoningen. De 
woonkamers, eetkamers en slaapkamers werden 

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met 
BCC Zakelijk? Neem dan contact met ons op via 
voordeel@bouwendnederland.nl 
of 079 3 252 166. 

ingericht met solide, maar sfeervolle meubelen. 
De ramen werden voorzien van raamdecoratie en 
de vloeren werden vernieuwd. Het gezamenlijk 
doel; tevreden bewoners.  

Leen Bakker Zakelijk leverde de logeerwoningen 
turnkey op. Van stoffering en inrichting tot 
bruingoed, witgoed en elektronica. BCC 
Zakelijk zorgde voor de levering en installatie 
van apparatuur in de logeerwoningen. Een 
goede samenwerking waarin snel leveren en 
servicegerichtheid tijdens en na het project 
centraal stond en de juiste expertise benut werd. 
En waardoor Hemubo direct met BCC Zakelijk 
en Leen Bakker Zakelijk kon schakelen die het 
totaaloverzicht bewaarden en een goede service 
kon borgen.
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STAP NU OVER OP VOIP EN 
VOORKOM DAT UW BEDRIJF 
NIET MEER BEREIKBAAR IS 
NA DE ZOMER!
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Per 1 september 2019 gaat de stekker uit ISDN.
Een kwart van de ondernemingen belt op dit 
moment nog via deze verouderde techniek. Maakt 
uw bedrijf er nog gebruik van? Geen paniek. Er is 
nog voldoende tijd om de overstap te regelen.

Hoe komt u erachter of uw bedrijf nog ISDN gebruikt?
Ongeveer 25% van de bedrijven in Nederland maakt nog gebruik van ISDN, 
terwijl ze dat zelf niet altijd weten. Twijfelt u of u nog ISDN heeft? Neem dan 
contact op met uw provider en vraag welke aansluiting u heeft.

Het goedkopere alternatief voor ISDN: VoIP
Maakt uw bedrijf toch nog gebruik van ISDN? Stap dan over op VoIP: Voice 
over IP. Of in het Nederlands: Spraak over Internet. VoIP-telefonie werkt 
hetzelfde als standaardtelefonie. U heeft nog steeds een toestel waarmee u 
goed bereikbaar bent. 

Wat zijn de voordelen van VoIP?
•  Het is goedkoper. Uw belkosten gaan met VoIP omlaag. U kunt zelfs 

tot 20% besparen op de belkosten met dit nieuwe systeem. 
En gesprekken tussen collega’s onderling zijn gratis! 

• ✔ U bent flexibel. Oproepen voor uw vaste toestel kunt u op uw mobiel 
laten binnenkomen. Met VoIP bent u dus helemaal klaar voor het 
nieuwe werken.

• ✔ Uw service verbetert door keuzemenu’s, wachtrijen en voicemailopties. 
Ook heeft u direct inzicht in uw wachttijden en belkosten.

Het is nu tijd om de overstap te regelen
Gemiddeld duurt het 4 tot 8 weken – afhankelijk van het pakket - om 
volledig over te stappen naar VoIP. Om problemen te voorkomen, zult u 
hier nu een prioriteit van moeten maken. Doet u dat niet, dan bent u vanaf 
september telefonisch niet meer bereikbaar. 

Stap over met het ledenvoordeel van Bouwend Nederland  
Met vaste telefonie van de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie belt 
u over het internet via het betrouwbare netwerk van KPN. Als lid van 
Bouwend Nederland ontvangt u 15% korting op alle pakketten. Bel meteen 
even met een van onze telecomadviseurs: 0348 – 49 50 41 en we zetten 
het proces voor u in gang. 
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Telefonie, dat moet gewoon goed geregeld zijn en natuurlijk wilt u daar zo 
min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Maar hoe gaat zo’n overstap nu precies in zijn 
werk? Het proces ziet er zo uit: 

• ✔ We stellen u een paar vragen over uw telefonie: hoeveel lijnen heeft u 
nodig, moeten er ook nieuwe toestellen komen? 10 minuten later weet 
u welk VoIP pakket het beste bij uw situatie past. 

• ✔ Binnen 4 werkdagen ontvangt u een offerte waarin u in een oogopslag 
ziet wat vaste telefonie u gaat kosten en wat u van ons mag 
verwachten. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons natuurlijk even bellen!

• ✔ Na uw akkoord regelen we de overstap van A tot Z. Een van onze 
medewerkers komt bij u langs om te controleren of uw bedrijf klaar 
is voor VoIP. Moet er iets vervangen worden? Dan zorgen we dat dit 
geregeld wordt.   

• ✔ Na de overstap gaat de testperiode in. In deze periode doet u ervaring 
op met de toestellen en de lijnen. Is er iets nog niet in orde? Dan passen 
we dit gratis voor u aan. 

• ✔ Na de oplevering laten we u natuurlijk niet in de steek. Vanaf nu kunt 
u terecht bij onze gratis helpdesk. Op onze helpdesk werken ervaren 
adviseurs die u snel weer op weg helpen. 

Wat gaat het mij kosten?
De maandelijkse kosten worden bepaald aan de hand van uw wensen, 
verbruik en het aantal gebruikers. Om u een beeld te geven vindt u hieronder 
een rekenvoorbeeld van een gemiddelde onderneming met 8 medewerkers 
die kiest voor onbeperkt bellen.

Blijft u vanaf september ook goed bereikbaar?
Overstappen naar VoIP heeft wat tijd nodig. Wij regelen het voor u met een 
helder overstapplan. Bel nu de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie op 
0348 – 49 50 41. Heeft u nu geen tijd? Maak dan een belafspraak via onze 
website op www.helpdesktelefonie.nl en we bellen u op het moment dat 
het u uitkomt. De Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie wordt uitgevoerd 
door sTN Dienstencentrum.

Infrastructuur: 

Onbeperkt bellen € 12,50 per gebruiker:

15% ledenkorting:     

Maandelijkse kosten totaal:

Maandelijkse kosten per gebruiker:

€ 48,75

€ 100

€ 22,31

€ 126,44

€ 15,80

OVERSTAPPEN MET DE BOUWEND 
NEDERLAND HELPDESK 
TELEFONIE, HOE GAAT DAT?

http://www.helpdesktelefonie.nl
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MINDER MENSEN IN DIENST, 
MEER VERANTWOORDELIJKHEDEN 

ArboNed bestaat 25 jaar. In die tijd nam ze ArboDuo over en is ze actief 
bezig met gezond en veilig werken in de bouwsector. Ze blikt terug hoe 
de sector is veranderd maar kijkt ook vooruit. Want waar gezondheid en 
leefstijl belangrijker zijn geworden, liggen er ook uitdagingen op het gebied 
van veiligheid en verantwoordelijkheid.

“De bouwsector is een traditionele sector” 
vertelt Gert-Jan Oude Aarninkhof, Hoger 
Veiligheidskundige bij ArboNed. “Toch 
gebeurt er veel. Fysieke belasting op de 
bouwplaats neemt af door gemaakte 
regels, veranderende werkzaamheden 
en slimmere technieken. En niets is zo 
dynamisch als de bouwplaats. Er is elke 
dag een andere situatie die je veilig moet 
houden. Daar zit ook de uitdaging voor 
de uitvoerder.” Oude Aarninkhof voert 

onder andere Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uit, bezoekt 
bouwplaatsen op verzoek, begeleidt bij VCA en voert werkplekonderzoeken 
uit. Dat laatste gebeurt naar aanleiding van onder andere een PAGO/DIA of 
open spreekuur. “Ik kijk op de werkvloer hoe het werk beter of gemakkelijker 
kan, met bijvoorbeeld adviezen, aanpassingen of hulpmiddelen.” 

Gedeelde verantwoordelijkheid
Ook Gert-Jan Klanderman, branchemanager Bouw & Transport ziet hoe de 
bouw de afgelopen 25 jaar is veranderd: “Er liggen een aantal interessante 
uitdagingen. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. 
Bouwbedrijven maken steeds meer gebruik van een flexibele schil, doen dus 
minder met eigen mensen. Wie is dan voor wie verantwoordelijk als het gaat 
om veiligheid en preventie van ongevallen en verzuim?” Volgens Klanderman 
is het veiligheidsbewustzijn toegenomen, maar is het aantal dodelijke 

ongevallen op de bouwplaats nog steeds 
te hoog. “Wij zijn als partner van Bouwend 
Nederland, Volandis, verzekeraars en 
opleidingen voor de bouw dagelijks bezig 
met gezond en veilig werken. Er gebeurt 
veel meer dan 25 jaar geleden. Zo zijn er 
verschillende financieringsmogelijkheden 
voor werkgevers. Toch zie je ook dat 
werkgevers vaak voor een patstelling 
staan. ‘Gaan we gebruik maken van de 
PAGO/DIA, of zorgen we ervoor dat de klus 
tijdig geklaard wordt?’ is een dilemma dat 

vaak voorkomt”, aldus Klanderman. 
Oude Aarninkhof ziet dat in de praktijk, maar benoemt ook de stappen die 
gezet worden. “De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat we meer terug 
moeten naar de oude situatie met één hoofdaannemer die veiligheid in zijn 
portefeuille heeft. En vanuit het Veiligheids- & Gezondheidsplan heeft de 

opdrachtgever meer verantwoordelijkheid over met welke aannemer hij een 
contract neemt wat betreft veiligheid. Vroeger keek hij hoofdzakelijk naar 
de goedkoopste, maar nu zal er ook naar hem gekeken worden als er een 
ongeval plaatst vindt. Dat is nu wel een trend.” 
 
25 jaar verzuimcijfers
ArboDuo is sinds 1 januari 2008 onderdeel van ArboNed. In die jaren zijn er 
veel data verzameld. ArboNed en ArboDuo leveren daarvoor statistieken aan 
bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Klanderman: “We weten 
dat de bouwvakker langer moet werken en zien weinig nieuwe bouwvakkers 
instromen. Vergrijzing dus. In onze cijfers zien we dat oudere werknemers 
niet vaker uitvallen, maar als ze uitvallen, duurt het langer voordat ze weer 
aan het werk zijn. We kunnen ook voorspellen hoe lang iemand uitvalt 
als we zien dat hij met psychische klachten uitvalt. Interessante data, die 
we nu ook inzetten voor onze verzuimbegeleiding, om mensen sneller en 
duurzaam aan het werk te krijgen én om uitval te voorkomen.” Gezonde 
en vitale werknemers verzuimen minder, dus voert ArboDuo onder andere 
leefstijlprogramma’s uit rondom bijvoorbeeld gezonde voeding of minder 
roken.  

Komende 25 jaar
En zo ziet Klanderman de komende 25 jaar positief in: “Met onze 
samenwerkingspartners voelen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen dat de bouw gezien wordt als een mooie sector om in te werken. 
Wij kunnen daarin ondersteunen door de mensen in die sector gezond te 
houden en te zorgen dat ze ‘s avonds veilig thuiskomen. En nog belangrijker: 
dat we samen werken aan een positief imago van deze prachtige sector. 
Dat bevordert de instroom.” De PAGO/DIA is daarbij onmisbaar, vindt 
Oude Aarninkhof: “Zonder deze onderzoeken ben ik bang dat de bouw de 
voorsprong kwijtraakt op de mogelijkheid gezond en veilig te werken.”

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met ArboDuo? Neem dan contact
met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of 079 3 252 166. 

ArboNed bestaat 25 jaar. En wie jarig is, trakteert! Profiteer heel 2019 van 
alle voordelen, gratis kennissessies en inspiratie voor een gezond en vitaal 
bedrijf. Meer informatie: www.arboned.nl/25jaar 

Gert-Jan Oude Aarninkhof

Gert-Jan Klanderman

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl?subject=
http://www.arboned.nl/25jaar 
http://komindebouw.nl
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LAAGDREMPELIG, 
SNEL SCHAKELEN, 
BETROKKEN ÉN 
DESKUNDIG

Met deze insteek staat het juristenteam binnen Bouwend Nederland 
Advies iedere dag klaar om lidbedrijven op de vele facetten van het bouw-
recht te adviseren en bij te staan. Maar hoe wordt de dienstverlening van 
Bouwend Nederland Advies precies ervaren door onze leden? We vroegen 
het aan Mark van den Engel, DGA van Bouwbedrijf Van Den Engel B.V. in 
Maarssen.

Veel ondernemers weten het juristenteam binnen Bouwend Nederland 
Advies inmiddels te vinden. Logisch want op basis van het lidmaatschap kan 
op ieder moment een adviesvraag worden voorgelegd, die in veel gevallen 
direct wordt beantwoord. De vragen komen uit de dagelijkse praktijk, een 
praktijk waarmee juist onze gespecialiseerde juristen veel feeling hebben. 
Zij staan ook klaar om leden van Bouwend Nederland bij meer ingewikkelde 
vragen of met daadwerkelijke belangbehartiging bij te staan. Daarvoor wordt 
een zeer concurrerend uurtarief berekend. De dienstverlening wordt door de 
lidbedrijven positief en met een hoog cijfer gewaardeerd, zo ook door Mark 
van den Engel:

Maakt u veel gebruik van Bouwend Nederland Advies?
“Regelmatig maak ik gebruik van de dienstverlening van een van de juristen 
bouwrecht binnen Bouwend Nederland Advies. Als bouwbedrijf met een 
personeelsbestand van 20 medewerkers is het ondoenlijk om een eigen jurist 
in dienst te nemen. En als je er in de huidige tijd haast niet meer aan ontkomt 
om in een geschil met een opdrachtgever of andere partij terecht te komen, 
is het wel zo prettig om met een jurist uit de bouwrechtpraktijk te kunnen 
sparren of een zaak daadwerkelijk uit handen te kunnen geven.” 

Hoe ervaart u de dienstverlening?
“De dienstverlening ervaar ik als laagdrempelig, snel schakelen, betrokken 
en deskundig. Daarbij worden ook discussies met mij als lidbedrijf niet uit 
de weg gegaan, maar steeds met onze belangen in het achterhoofd. Juist 
daardoor werkt de samenwerking zo plezierig en ook met goede resultaten. 
Ik zou ieder lidbedrijf willen adviseren eens gebruik te maken van deze 
dienstverlening.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie of gebruikmaken van de dienstverlening van onze 
juristen bouwrecht? Neem dan contact met ons op via
advies@bouwendnederland.nl of 079 325 250 (keuzemenu 2 bouwrecht). 

"Het is wel zo prettig 
om met een jurist uit 
de bouwrechtpraktijk te 
kunnen sparren."

mailto:advies%40bouwendnederland.nl?subject=
http://www.bouwendnederland.nl/advies
mailto:advies%40bouwennederland.nl?subject=
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Jan Bart van der Plas
directeur/eigenaar bij KBM Groep

De onderneming met zo’n honderd medewerkers 
wordt sinds 1997 geleid door de broers Dick, Jan 
Bart en Willem van der Plas. Ze zijn actief op de 
terreinen ontwikkeling, bouwen, onderhouden 
en verduurzamen. KBM Groep doet al meer dan 
30 jaar zaken met Multilease.

Nico van Es
directeur/eigenaar van Glashandel van Es

Het bedrijf uit Den Haag is al meer dan 50 
jaar gespecialiseerd in glas en alles wat 
daarbij komt kijken. De onderneming heeft 
het bedrijfswagenpark al meer dan 20 jaar 
ondergebracht bij Multilease, tot twee jaar 
geleden Achilles Autolease.
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ONDERSTEUN UW MEDEWERKERS 
OPTIMAAL MET EEN GOED
GEREGELD WAGENPARK

Voor ondernemers in de bouw ligt de focus op bouwopdrachten. Bij een 
gezonde bedrijfsvoering komt echter meer kijken dan vakmanschap, 
kennis en ervaring. De dagelijkse mobiliteit van uw medewerkers 
moet ook efficiënt geregeld zijn. Door het proactief managen van het 
wagenpark valt er op meerdere fronten winst te behalen. We spraken met 
Jan Bart van der Plas en Nico van Es, twee leden van Bouwend Nederland 
die hun wagenpark (deels) bij Multilease hebben ondergebracht. 

Hoe is uw wagenpark ingericht?
Jan Bart van der Plas vertelt: “We hebben personenbusjes om onze 
bouwplaatsmedewerkers naar de projecten te brengen en op maat ingerichte 
onderhoudsbussen en personenauto’s voor UTA- en kantoormedewerkers.” 
Nico van Es: “Wij hebben twee eigen auto’s. Daarnaast leasen we zeven 
bedrijfsbussen met glasresteel. Dit zijn houders langs de zijkant van de bus 
om glasplaten op te vervoeren. En mijn hybride personenauto is ook een 
leaseauto. Maar het accent van ons wagenpark ligt voornamelijk op
het glasvervoer.”

Wie binnen uw bedrijf is verantwoordelijk voor het wagenpark?
Van der Plas: “De directie en de controller zijn verantwoordelijk voor het 
wagenpark. We luisteren ook naar de wensen van onze medewerkers.
De keuze voor een bepaald merk en type auto is meestal, vooral als het om 
personenauto’s gaat, gebaseerd op persoonlijke voorkeur.”
Van Es: “Samen met mijn zoon Dave van Inkoop en Planning ben ik 
verantwoordelijk voor de leaseportefeuille. Natuurlijk laten we ons goed 
voorlichten door Multilease, maar onze keuze is bepalend. Wij hebben ons in 
de keuze van de bedrijfsbussen heel praktisch laten leiden. Juist omdat wij 
bedrijfsbussen met glasresteels hebben en vaak in smallere straten in de 
binnenstad komen, is de breedte van de bus behoorlijk belangrijk. Als een bus 
twintig centimeter smaller kan, dan is de keuze snel gemaakt.”

Heeft Multilease proactief meegedacht over uw wagenpark?
“Wij hebben binnen KBM Groep gekozen voor twee leasemaatschappijen. Dat 
is een bewuste keuze, het houdt beide partijen namelijk scherp”, aldus Van 
der Plas. Hij vervolgt: “Multilease is sterk in kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij 
hebben korte lijnen met hun accountmanager en het contact verloopt prima. 
Ze zijn goed in hun vak. Ze houden bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving 
van de belastingdienst goed in de gaten en komen op basis daarvan proactief 
met advies. En ze monitoren dagelijks ons wagenpark. Uitschieters in 
kilometrage naar boven of beneden worden tijdig aangegeven en besproken. 
Dat Multilease hierover meedenkt vind ik heel prettig.”

Van Es: “Dat meedenken herken ik. Wij hadden uitstekende ervaringen 
met Achilles Autolease. Vriendelijke service, altijd persoonlijk, gezellig én 
daarnaast ook proactieve contactpersonen; aspecten die heel goed passen 
bij het karakter van Glashandel van Es. Toen we hoorden van de fusie met 
Multilease waren we daar niet helemaal gerust op. We hadden verwacht 
dat de samenwerking met zo’n grote partij een stuk onpersoonlijker zou 
worden. Maar de overgang is eigenlijk heel gladjes verlopen. We hebben nog 
steeds dezelfde contactpersonen als voorheen, de samenwerking is en blijft 
gewoon goed. Ze denken nog steeds actief met ons mee en werken snel. Een 
nieuwe brandstofpas hebben we altijd binnen 1 à 2 dagen binnen.”

Hoe ziet u de toekomst van uw wagenpark? 
Van Es: “Wij willen mogelijk op termijn het track en trace systeem, dat 
we zelf hebben laten inbouwen, ook mee gaan leasen. Het voordeel 
hiervan is dat het systeem dan, net als de glasresteels en de belettering, is 
meeverzekerd. Verder verwacht ik dat we nog duurzamer en zuiniger zullen 
gaan rijden. Hybride of volledig elektrisch in de toekomst, dat is eigenlijk 
onvermijdelijk. De ontwikkelingen in het personenvervoer zijn al verder, maar 
de bedrijfsbussen zullen zeker volgen.”

Van der Plas: “Verduurzamen staat bij KBM Groep centraal. Middels KBM 
Onderhoud zijn we zeer actief met het verduurzamen van woningen voor 
diverse woningcorporaties, dan kan ons eigen wagenpark natuurlijk niet 
achterblijven. We hebben op dit moment een aantal elektrische en hybride 
auto’s rijden, dat zullen er ongetwijfeld meer gaan worden. Het aantal 
oplaadpunten bij ons kantoor hebben we al uitgebreid, uiteraard ook voor
de bezoekers.”

Duurzame mobiliteit
Het gesprek maakt duidelijk; wagenparkbeheer en de uitdaging van 
duurzame mobiliteit staan op ieders agenda. Wilt u vrijblijvend met 
Multilease van gedachten wisselen over uw wagenpark of duurzame 
mobiliteit? 
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl
of 079 3 252 166.

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=


Advertentie
 

Advertentie

Het veiligheidsbewustzijn in de bouw is enorm toegenomen. We dragen 
een helm, stevig schoeisel, handschoenen, gehoorbescherming, stofkapje, 
veiligheidsbril … Allemaal vanzelfsprekend. Maar waarom beschermen 
we dan niet ook onze huid tegen de schadelijke UV-straling van de zon?
Te veel gedoe? Maak kennis met een even simpele als effectieve 
oplossing: de zonnebrandcrème dispenser van CareLyn. 

Het aantal gevallen van huidkanker is de afgelopen jaren explosief gestegen. 
Elk jaar komen er in ons land zo’n 16.000 patiënten met huidkanker bij en 
daarmee is deze gevaarlijke aandoening de top 3 binnengedrongen. Een 
alarmerende ontwikkeling. 

Veilig werken in de zon 
In de bouw ben je de hele dag druk bezig, vaak in de zon. Korte broek, blote 
armen, ontbloot bovenlichaam misschien. Het laagje transpiratie op je huid 
fungeert als een vergrootglas en maakt de gevaarlijke impact van de zon 
extra groot. Wat je daartegen kunt doen? Consequent insmeren met een echt 
goede zonnebrandcrème. Zoiets moet routine worden en dat kan alleen als 
het je makkelijk wordt gemaakt. En dat is precies wat CareLyn doet.

Makkelijk en comfortabel 
Huidkanker is een beroepsziekte aan het worden. Als werkgever heb je 
dus de zorgplicht om je mensen daartegen adequaat te beschermen. 
CareLyn biedt daarvoor een unieke oplossing: een dispenser met top 
zonnebrandcrème (UVA- en UVB-protectie) die eenvoudig in de bouwkeet 
wordt opgehangen. Bouwvakkers drinken hun ochtendkoffie of nemen hun 
lunch en smeren zich snel even in als ze weer naar buiten gaan. De crème is 
niet vettig, trekt snel in en is geschikt voor alle huidtypen. Wel zo makkelijk. 

Meer weten? Bestellen? www.carelyn.nl.

 

EEN ONMISBAAR PBM VOOR DE BOUW

CARELYN: MAKKELIJKE
DISPENSER MET 
ZONNEBRANDCRÈME 

CareLyn ondersteunt goede doelen 
CareLyn wil huidkanker de wereld uit helpen. Daarom doneert zij ook 
structureel aan goede doelen ten behoeve van huidkankeronderzoek. Zo 
gaat van elke verkochte liter zonnebrandcrème een financiële bijdrage 
naar het KWF en het Rode Kruis. Bij evenementen kiest het Rode Kruis 
ook voor deze kwaliteitsoplossing van CareLyn. 

Bescherm onze kinderen 
Jezelf goed beschermen tegen de zon is vanzelfsprekend. Dat bewustzijn 
moeten we al bijbrengen aan onze kinderen (die met hun dunne huid 
overigens extra gevoelig zijn voor UV-straling). Daarom ondersteunt 
CareLyn Stichting Nederland Zonveilig die alle kinderdagverblijven en 
basisscholen gratis wil voorzien van zonnebrandcrème. Dat kan zij 
echter niet alleen. Helpt uw bouwbedrijf mee? 

Ga naar www.nederlandzonveilig.nl en vul het formulier in.

http://www.carelyn.nl
http://www.nederlandzonveilig.nl
http://www.selectavending.nl


GOED LUCHTEN VOOR 
EEN GEZONDERE 
WERKOMGEVING
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Gezonde lucht is kostbaar. Maar luchtvervuiling ten gevolge 
van verkeer en industrie maakt gezonde lucht in Nederland 
helaas ook schaars. Toch zijn wij verder dan dertig à veertig 
jaar geleden, toen er nog lood in benzine zat en dus ook 
in de lucht die wij inademden. Maar ook de uitstoot van 
raffinaderijen en fabrieken was toen, in tegenstelling tot 
nu, vaak ongefilterd. Bovendien zijn de laatste decennia de 
milieunormen veel strenger geworden, met schonere lucht 
als resultaat. Studies en publicaties van Curieuzeneuzen en 
Greenpeace geven echter aan dat wij er helemaal nog niet 
zijn. Ook wat binnenlucht betreft. Want hoewel wij er minder 
bij stilstaan, kan deze aanzienlijk vervuild zijn.

Een belangrijke oorzaak van slechte binnenlucht, is logischerwijs slechte 
buitenlucht.  Gebouwen die aan drukke wegen of in vervuilde gebieden liggen, 
trekken de polluenten van buiten naar binnen via ventilatie en airconditioning. 
Daarbij zijn stikstofdioxide en fijnstof de grootste boosdoeners. Aan deze 
vorm van luchtverontreiniging valt rechtstreeks weinig te doen. Daarvoor 
moeten wij het algemene verbruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk 
verminderen. Hoewel veel kantoorgebouwen over klimaatregeling beschikken 
die de lucht ook filtert, zijn deze niet in staat om alle vervuilende stoffen te 
elimineren. Bovendien creëren deze systemen erg droge lucht die dan weer 
de luchtwegen irriteert en hoofdpijn kan veroorzaken. Regelmatig even de 
buitenlucht opzoeken of het raam openen, is de beste oplossing tegen droge 
binnenlucht. Bovendien is binnenlucht per definitie slechter dan buitenlucht, 
omdat slechte stoffen binnen blijven hangen. Zelfs als er buiten vervuiling 
hangt, is het beter te luchten.

KOOLSTOFDIOXIDE
Maar veel vervuiling komt ook van binnenuit. Onderzoek wijst uit dat in veel 
kantoren de concentratie van CO² veel te hoog ligt. En bij een grootschalig 
onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in lagere scholen kwam aan het licht 
dat vrijwel alle onderzochte klaslokalen te kampen hadden met veel te hoge 
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concentraties koolstofdioxide, meestal omdat 
schoolgebouwen niet over een ventilatiesysteem 
beschikken. In kantoren is het vooral belangrijk 
om de klimaatregeling af te stellen op het aantal 
mensen die zich in het gebouw bevinden, of 
enkele keren per dag de ruimte te luchten. Ook 
hiervoor is de oplossing dus vrij eenvoudig. 
Zelfs kantoren die in een vervuilde zone liggen, 
doen er goed aan voldoende te luchten.

Tapijt en vluchtige stoffen
Complexer wordt het als wij kijken naar andere 
stoffen die onze kantoorruimtes binnensluipen. 
Fijnstof bijvoorbeeld. Dat verzamelt zich in 
het tapijt en wordt in het rond geblazen bij 
het stofzuigen. Om te vermijden dat wij het 
inademen, stofzuigt men het beste het tapijt 
wanneer er geen werknemers in het gebouw zijn. 
Naast fijnstof zijn er ook nog tal van vluchtige 

organische stoffen om rekening mee te houden. 
Deze stoffen zijn meestal afkomstig van verf, 
lijm, inkt en reinigingsproducten. Limoneen 
is bijvoorbeeld een vluchtige organische stof 
die vaak in school- en kantoorlucht wordt 
aangetroffen. Deze stof heeft een frisse 
citroengeur van reinigingsmiddelen. De 
concentraties liggen meestal onder de norm, 
maar kunnen bijdragen aan het sick building-
syndroom. Hoofdpijn, lusteloosheid en algemene 
vermoeidheid zijn er veelal het gevolg van. 

Tips voor een betere binnenlucht
•  Lucht je kantoorruimte vijftien minuten 

in de voormiddag en tien minuten in de 
namiddag. CO² en vluchtige organische 
stoffen verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Daardoor kun je heel wat fysieke klachten 
vermijden. 

•  Ga tijdens je middagpauze ook even naar 
buiten. 

•  Stel je airconditioning juist af op het aantal 
personen dat zich in de ruimte bevindt.  

Het Fellowes Aeramax systeem van Lyreco
Een investering in het Fellowes Aeramax systeem 
kan ook helpen om de binnenlucht in uw kantoor 
aanzienlijk te verbeteren. Het systeem elimineert 
99,7% van alle schadelijke stoffen uit de lucht 
zonder de lucht droger te maken. Gezonde lucht 
bevordert de productiviteit, daarnaast zal dankzij 
het Aeramax systeem het aantal ziekmeldingen 
als gevolg van virussen en bacteriën verminderen.  
Het systeem is bij Lyreco beschikbaar tegen een 
gereduceerd tarief voor Bouwend Nederland 
leden vanaf € 895,-.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over het ledenvoordeel met 
Lyreco? Neem dan contact met ons op via 
voordeel@bouwendnederland.nl
of 079 3 252 166. 

mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl%20?subject=
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Steeds meer bedrijven en zakelijke rijders kiezen 
voor een ritregistratiesysteem. Zeker als je als 
bouwbedrijf verschillende bedrijfswagens op 
de weg hebt, levert het ritregistratiesysteem 
een schat aan bruikbare informatie op. 
Bovendien voorkomt het een hoop gedoe met de 
Belastingdienst. Kies dan wel voor een systeem 
met het officiële certificaat van de Stichting 
Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS).

Nooit meer lijsten invoeren in de computer, nooit 
meer kilometers waarvan je vergeten bent naar 
welke bestemming je ze ook alweer had gemaakt. 
Een ritregistratiesysteem zorgt om te beginnen 
voor heel veel administratief gemak. Met een 
ritregistratiesysteem met een Keurmerk van 
SKRRS komen daar nog drie belangrijke voordelen 
bij: beveiligde opslag van data, bescherming van 
de privacy van de gebruikers én goedkeuring van 
de Belastingdienst.

Betrouwbare gegevens
Bedrijven in de bouw werken vaak met 
bedrijfsauto’s die uitsluitend voor zakelijke 
doeleinden worden gebruikt. Het voertuig wordt 
meestal ’s ochtends opgehaald bij het bedrijf en 
aan het eind van de werkdag weer teruggebracht. 

GA VOOR 
BETROUWBAARHEID 
EN KIES VOOR HET 
KWALITEITSKEURMERK
VOOR 100% SLUITENDE RITREGISTRATIE 

In dat geval wordt bij een beoordeling van 
gebruik van de auto het bedrijf gecontroleerd 
door de Belastingdienst. Is het echter zo dat de 
werknemer de bedrijfsauto aan het eind van de 
dag mee naar huis neemt om er de volgende dag 
weer mee naar zijn werk te rijden, of wordt de 
bedrijfsauto incidenteel (max. 500 kilometer per 
jaar) gebruikt voor een privéactiviteit? Dan heeft 
de werknemer een 500 kilometer-verklaring 
nodig. In dat geval is het niet langer het bedrijf 
dat gecontroleerd wordt, maar verschuift de 
verantwoordelijkheid naar de werknemer. In beide 
gevallen is het noodzakelijk bij controle door de 
Belastingdienst een sluitende ritregistratie voor te 
kunnen leggen.

Maar wanneer is een ritregistratiesysteem goed 
genoeg in de ogen van de Belastingdienst? 
Martin Huisman, voorzitter van SKRRS vertelt: 
"De Belastingdienst heeft in overleg met ons een 
normenkader opgesteld dat beschrijft waaraan 
systemen moeten voldoen. Dat normenkader 
omvat de aspecten die de kwaliteit van de 
data borgen, zoals hoe vaak een GPS-locatie 
wordt doorgestuurd en wat er gebeurt als het 
registratiekastje wordt ontkoppeld. Onze stichting 
voert samen met een accountantskantoor de 

audits op de systemen uit. De Belastingdienst 
zit in de Raad van Toezicht en garandeert bij 
belastingcontroles bij bedrijven die met een 
goedgekeurd systeem werken een verlicht regime. 
Ofwel: ze vertrouwen de gegevens. Terwijl een 
handgeschreven papiertje of Excelbestand sneller 
vragen kan oproepen."

Privacybescherming
Met een betrouwbare kilometeradministratie 
kunnen bedrijven, werknemers (en zzp’ers) dus 
waterdicht aantonen dat zij de bedrijfsauto 
niet voor privédoeleinden gebruiken. De 
werkgever krijgt daarnaast veel waardevolle 
managementinformatie: wat zijn de voorrijkosten, 
hoe lang is een monteur nu echt bezig geweest, 
waar heeft hij gereden en – heel interessant 
in geval van actuele planningen – waar rijdt 
hij nu? Ook zaken als gereden snelheden, 
brandstofverbruik en wie er achter het stuur zat, 
worden keurig geregistreerd. Natuurlijk zitten daar 
privacygevoelige gegevens tussen. Zo hoeven 
de werkgever en collega’s niet te zien waarvoor 
collega Robert, overigens met toestemming van 
diezelfde werkgever, in het weekend zijn bus 
gebruikt. 
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Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen
SKRRS is de enige onafhankelijke 
branchestandaard voor ritregistratiesystemen 
die een sluitende ritadministratie oplevert voor 
fiscale toepassingen. Producten met het Keurmerk 
voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en 
aan de strengste regels met betrekking tot privacy 
en fraudebestendigheid.
www.keurmerkritregistratiesystemen.nl 

Richtlijnen rond de privacybescherming staan in 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), maar die hoeft de werkgever niet uit zijn 
hoofd te leren. "We hebben die wet vertaald 
naar praktische richtlijnen voor de werkgever", 
aldus Huisman. "Alle erkende leveranciers zijn 
verplicht om deze zogeheten gedragscode mee te 
leveren. Dat geldt ook voor de daarvan afgeleide 
privacyverklaring die werkgever en werknemer 
met elkaar tekenen. Zo weten alle partijen precies 
welke data voor welk doel wél en niet mag 
worden gebruikt."

Ook aan de andere kant van de leverancier moet 
de dataopslag goed zijn geregeld. Niet alleen 
vanwege de eerdergenoemde privacy van de 
werknemer en bedrijfsgevoelige informatie van 
de werkgever, maar ook in het geval dat de 
leverancier zelf in de problemen komt. De actuele 
en historische data moeten dan nog steeds 
toegankelijk zijn; zo heb je als bouwbedrijf of 
werknemer tijd om naar een andere leverancier 
over te stappen. Een ritregistratiesysteem 
dat erkend wil worden, moet daarom ook 
de continuïteit en overdraagbaarheid van de 
gegevensopslag garanderen.

Specificaties vergelijken
Over kiezen gesproken: welk van de goedgekeurde 
systemen moet je nu nemen? Huisman: 
"Dat hangt af van de eigen wensen van het 
bouwbedrijf. Vrijwel alle systemen zijn modulair 
opgebouwd met functies die je kunt stapelen. 
Lees de specificaties dus goed door en kies het 
perfecte systeem voor jouw bedrijf in overleg met 
de administratie en degene die het wagenpark 
beheert. Daarnaast zijn er verschillen in prijs, 
gebruiksvriendelijkheid, rapportagevormen en 
andere fabrikant-specifieke eigenschappen. 
Het gemakkelijkste startpunt is het overzicht van 
keurmerksystemen op onze website 
www.keurmerkritregistratiesystemen.nl. In het 
overzicht kun je o.a. de ledenvoordeelpartner 
GPS-Buddy vinden. Wie al over een 
ritregistratiesysteem beschikt kan op onze 
website ook het bijgeleverde certificaat 
controleren op geldigheid en eventueel het 
kenteken of de berijdersgegevens wijzigen."

Meer informatie?
Wilt u graag een offerte voor een 
fleetmanagement systeem binnen het 
ledenvoordeel? Neem dan contact met ons op via 
voordeel@bouwendnederland.nl of
bel 079 3 252 166.

mailto:www.keurmerkritregistratiesystemen.nl%20%20?subject=
mailto:voordeel%40bouwendnederland.nl?subject=


TO DO LIST 

 Zorg dat meerdere personen in uw organisatie toegang hebben tot het 

besloten deel van www.bouwendnederland.nl om optimaal gebruik te 

maken van tijdbesparende modellen en hulpmiddelen. 

 Vragen over sociale zekerheid, arbeidsrecht, algemene voorwaarden en 

andere bouwgerelateerde onderwerpen? Neem dan telefonisch contact op 

met Bouwend Nederland Advies op 079 3 252 250.

 Schrijf uw werknemers in voor een doeltreffende training om het 

 veiligheidsbewustzijn te vergroten in uw bedrijf via  

de website van www.bouwendnederland.nl/academy. 

 Maak een afspraak voor een besparingsadvies bij u op kantoor  

met onze adviseur Dienstverlening Wim Schaak via 

 voordeel@bouwendnederland.nl.

 Laat uw verzekeringen vergelijken in een adviesgesprek verzekeringen met 

de unieke en op maat gemaakte Bouwend Nederland mantels. Vraag dit 

gesprek nu aan via voordeel@bouwendnederland.nl.

 Help uw medewerkers met hun privé-problemen. 

 Neem contact op met onze collega’s van Social Support via  

socialsupport@bouwendnederland.nl.
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