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Bouwend Nederland

Voorwoord

2018:
Bouw en infra
terug in hart
economie!
2018 gaat de boeken in als het zonnigste

De vraag naar woningen is groot, en de

kelen door de Argumentenfabriek geeft

aanwezigen onze standpunten te horen.

jaar sinds het begin van de metingen in

files nemen weer toe. De orderporte

inzicht in welke dat zijn. De resultaten

Met een rondreizend Tiny House trokken

De Bilt. De zomer was lang, en zeker

feuilles zijn goed gevuld en dat stelt

van de instroomcampagne zijn goed,

we aandacht van het publiek en media.

voor Nederlandse begrippen ongeloof-

ons, de leden en de brancheorganisatie,

want we zien de instroomaantallen in de

Maar onze activiteiten gingen ook na de

lijk warm. De hitte was ook merkbaar

voor nieuwe uitdagingen. Kosten gaan

bouwopleidingen weer toenemen.

verkiezingen door met masterclasses

in onze sectoren. Na jaren van beperkte

omhoog, prijzen stijgen, en we moeten de

vraag en beperkte bouw, sneuvelen

klus klaren met veel minder mensen.

records.

voor nieuwe wethouders.
Tijdens de Dag van de Bouw die in 2018
voor de 13e keer georganiseerd werd,

2018 was ook het jaar van de woning

De jacht op goede mensen was voor veel

kon het publiek zien wat onze sector tot

markt. Minister Ollongren presenteerde

ondernemers in 2018 dé grote uitdaging.

stand brengt. Er waren 130 bouwplaatsen

de Woonagenda die onder andere door

Bouwend Nederland is daarom actief

geopend voor het publiek variërend

Bouwend Nederland ondertekend is.

met de campagne jegaathetmaken.nl,

van zorginstellingen tot sluizen, van

In de agenda staat dat er in Nederland

waarmee we zoeken naar zo’n 53.000

renovatiewerk tot de aanleg van rivier

jaarlijks 75.000 nieuwe woningen gebouwd

nieuwe mensen voor de bouw en infra.

landschappen, en dat van Groningen tot

moeten worden. Er zijn in 2018 iets meer

Soms met onverwachte acties zoals onze

in Limburg. 71.000 bezoekers namen een

dan 65.000 nieuwe woningen gebouwd en

aanwezigheid op de Libelle Zomerweek.

kijkje achter de bouwhekken.

daarmee werden de gemaakte afspraken

De mensen die we zoeken, moeten vaak

niet gehaald. Wel is er een lichte groei

ook over andere talenten beschikken dan

Voor onze belangenbehartigers was 2018

in het aantal opgeleverde woningen. We

alleen het bekende handwerk, want deels

een belangrijk jaar. Bouwend Nederland

gaan dus de goede kant op!

verandert ook het werk. Aandacht dus

organiseerde met oog op de gemeente

voor de nieuwe competenties en vaardig

raadsverkiezingen 21 dialoogsessies met

Ook het Klimaatakkoord vroeg veel van

heden van vakmensen. De Competentie

potentiële gemeenteraadsleden door het

onze aandacht. Vele, vele overleggen

catalogus die we hebben laten ontwik

hele land. Al met al kregen ruim 1.400

hebben geleid tot een ontwerpakkoord
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dat nu aan de politiek voorligt. Bouwend

in de Bouw en VNconstructeurs kregen

een centrale plek waar alle informatie

Maxime Verhagen,

Nederland heeft zich in de onderhande

concrete aanbevelingen om verbetering

over veilig werken voorhanden is, waar

Voorzitter

lingen aan één van de vijf tafels, de

te bereiken. Bouwend Nederland,

tools beschikbaar zijn om veiligheid nog

Sectortafel Gebouwde Omgeving, hard

VNconstructeurs en NLingenieurs

meer te agenderen binnen het bedrijf.

gemaakt voor een realistisch en praktisch

hadden de handen al ineen geslagen om

uitvoerbaar plan om verduurzaming te

de constructieve veiligheid in de bouw

Bouwend Nederland maakt deel uit

versnellen. We zijn dan ook blij dat in het

te verbeteren. Een gezamenlijke werk

van een aantal zeer relevante coalities.

huidige ontwerp substantiële middelen

conferentie vormde de start van een

Zo brengen we onze standpunten bij

zijn opgenomen om op korte termijn

actieagenda met concrete punten die in

verschillende belanghebbenden onder

ervaring op te doen met grootschalige

2019 uitgewerkt worden.

de aandacht, en kunnen we gezamenlijk

verduurzaming van woningen. We hopen

Samenwerking in de hele keten is hier

optreden waar dat nodig is. Denk hierbij

dat dit ontwerp één op één terugkomt in

voor een voorwaarde. We staan immers

aan de Bouwagenda, de Mobiliteits

het definitieve Klimaatakkoord.

voor hetzelfde doel, namelijk een veilige

alliantie en de Industriecoalitie.

sector creëren waar alle werknemers
2018 was ook het jaar waarin we qua

aan het einde van de dag weer gezond

Ook in 2019 gaan we ons weer inzetten

veiligheid weer met onze neus op de

en wel naar huis gaan. Dat betekent nul

voor een sector die zo’n belangrijke

harde feiten werden gedrukt. De veilig

dodelijke ongevallen, en het liefst géén

bijdrage levert aan een mooier, beter en

heid in onze sector kan en moet beter.

ongevallen. Na twee zeer geslaagde

duurzamer Nederland. Nederland is nog

Eind oktober oordeelde de Onderzoeks

edities van de veiligheidsdag ‘Bewust

niet af. Nederland kan niet zonder de

raad voor de Veiligheid dat het lerend

Veilig’ zijn we daarom in 2018 gestart met

bouw. En Bouwend Nederland kan niet

vermogen in de sector omhoog moet.

de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’.

zonder u!

Bouwend Nederland, het Opdrachtgevers-

Met de website bewustveiligiederedag.nl

forum, de Governance Code Veiligheid

bieden we onze leden, de werkgevers,
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Bouwend Nederland

Kerncijfers 2018

Bouwend
Nederland

4.260
lidbedrijven

10.000
behandelde adviesverzoeken

5 34
regio’s

afdelingen

86

306

3

78%

fte

bijeenkomsten

cao’s

van de leden maakt gebruik

waarbij Bouwend Nederland

van de ledenvoordelen

is betrokken

Aantal werknemers

110.000

44%

28,4
miljard euro

4.300

meer korting dan

omzet lidbedrijven

onder de Railinfra-cao

van de leden krijgt

zij aan contributie betalen

onder de Bouw-cao

3.280
onder de cao Vlakglas

364
leden

Jong Bouwend Nederland
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Visie
Bouwend Nederland verenigt
bouw- en infrabedrijven.

Samen staan
we sterker

Binnen de vereniging wordt
kennis gedeeld en worden 
diensten verleend. Daarnaast is
Bouwend Nederland
de stem van de sector
naar de samenleving toe.

Als je kijkt naar ‘de winkel van Bouwend

Kennisoverdracht en ontmoetingen zijn

Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook

In 2018 hebben we ook stappen gezet

Nederland’, dan zie je dat we véél

belangrijke pijlers onder onze vereniging.

door nieuwe vragen die op Bouwend

met onze strategische partners ING en

bieden aan onze leden en dat vele

Dat was zo, en dat blijft zo.

Nederland afkwamen. Onze afdeling

Zilveren Kruis op de onderwerpen

lidbedrijven allemaal eigen redenen

Met meer dan 300 bijeenkomsten per

Advies heeft veel vragen gekregen over

‘innovatief ondernemerschap en duur

hebben om lid te zijn.

jaar faciliteren we de uitwisseling van

de nieuwe cao-afspraken en over de AVG.

zame inzetbaarheid’.

In deze tijd van krapte op de arbeids-

nieuwe ontwikkelingen en ervaringen

Met name de dienstverlening over de AVG

markt, volle portefeuilles en uitzicht

voor en tussen onze leden. Zo is er ook 

bestond uit een breed palet. We hebben

Dankzij het uitgebreide netwerk op

op nog meer en deels ook ander werk,

in 2018 in iedere regio een Regiodag

ruim 600 leden bereikt in regionale bijeen

landelijk, regionaal en lokaal niveau zijn

wordt er steeds vaker een beroep op de

georganiseerd waarop informatie,

komsten, 500 kijkers voor het webinar en

we in staat geweest onze standpunten

vereniging gedaan.

inspiratie en interactie centraal staan.

de collega’s van Advies hebben zo’n 550

op de juiste plek over het voetlicht te

Daarnaast hebben we een aantal

vragen beantwoord. Daarnaast hadden we

brengen. Vaak met succes, en altijd met

webinars georganiseerd, over relevante

als ledenvoordeel afspraken gemaakt met

meer begrip voor de bouw- en infrasector

onderwerpen zoals de cao, duurzame

een implementatieadviseur. De diversiteit

als resultaat. Dat doen we altijd vóór de

inzetbaarheid en de AVG en ook die

van de vragen is een afspiegeling van de

leden, en vaak met de leden.

‘digitale ontmoetingen’ sloegen aan.

diversiteit van de leden, van de veelheid

Onder het mom ‘samen staan we sterker’

Maar ook met de vele Bouwbuffetten,

aan uitdagingen waar we met elkaar voor

zetten we deze aanpak ook in 2019 voort.

dialoogsessies en workshops voorzien we

staan, en ook van de vele activiteiten van

in een behoefte.

de brancheorganisatie.

Fries Heinis,
Algemeen directeur
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Lobby en
branche
ontwikkeling
in 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Duurzaamheid

Veiligheid

Instroom

Opleiden

Innovatie

>

>

Bouwend Nederland wil de bouw- en
infrasector positioneren als een sector
die bijdraagt aan het oplossen van
grote maatschappelijke vraagstukken.
De bouw & infra heeft alles in huis
om tegen aanvaardbare kosten op
duurzame en energiezuinige wijze te
bouwen, Nederland beter te helpen

>

>

beschermen tegen het water en het
mobiliteitsprobleem te verminderen.

>

>
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Digitalisering

AVG

Woningmarkt

Mobiliteit

Business
Intelligence

Ketensamenwerking

Aanbestedingen

BouwActueel

Cao

Sociale
wetgeving

Duurzame
inzetbaarheid

Dag van
de Bouw

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Bouwend Nederland

Gemeente
raadsverkiezingen
In aanloop naar de gemeenteraads-

Analyses

Dialoogsessies

Masterclasses

verkiezingen van 21 maart 2018 heeft

Er zijn 580 verkiezingsprogramma’s

Voorafgaand aan de verkiezingen werden

Tijdens speciale masterclasses voor

Bouwend Nederland met onder meer

geanalyseerd op 42 bouw- en infrapunten

verspreid over het land 21 dialoogsessies

(nieuwe) wethouders, georganiseerd door

Dialoogsessies, een ‘Kies voor Bouwen’

die eerder door Bouwend Nederland

georganiseerd door regionale afdelingen

de regio’s van Bouwend Nederland, staan

verkiezingsbrochure en rondreizend

zijn doorgegeven aan de programma

van Bouwend Nederland. Lijsttrekkers,

de bouw- en infra-ambities in de nieuwe

Tiny House het bouwgeluid onder de

commissies van de lokale politieke

(aankomend) raadsleden en leden van

coalitieakkoorden centraal.

aandacht van de gemeentelijke politiek

partijen en fracties. Later zijn zo’n

Bouwend Nederland gingen hier met

De net aangetreden wethouders hebben

gebracht. Steeds meer maatschappe-

200 college-akkoorden onder de loep

elkaar in gesprek om actuele bouw- en

hier kennis kunnen maken met de sector

lijke opgaven liggen op het bordje van

genomen; hoeveel aandacht hebben

infraonderwerpen op de politieke agenda

en haar opgaven.

de gemeente. En bij een groot deel

gemeenten de komende vier jaar voor

te krijgen.

hiervan speelt juist de bouw- en infra-

bouw en infrastructuur?

sector een sleutelrol.

De resultaten zijn meegenomen in de
masterclasses voor (nieuwe) wethouders.
Onderbelichte thema’s zijn bovendien
ingebracht bij de gemeentelijke bouw- en
infraoverleggen.

Ons doel:
Nederland gezamenlijk
aantrekkelijk, duurzaam
en welvarend maken
Meer informatie
bouwendnederland.nl/gemeenteraadsverkiezingen
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2,3%
Duurzaamheid

45

23,3%

Onderhoud in moderne contracten slechts in

Van de 1.130 openbare aanbestedingen stond bij

Gunningscriteria aan duurzaamheid slechts in

2,3 procent van alle openbare aanbestedingen.

45 het duurzaamheidsaspect in de aankondiging

23,3 procent van alle openbare aanbestedingen.
Met gunningscriteria beoordelen opdrachtgevers

Moderne contracten bieden meer ruimte voor

van de opdracht benoemd. Voorbeelden hiervan

duurzame investeringen die over de looptijd van het

zijn frisse gezonde scholen, BENG en de meest

gegadigden die meedoen aan een aanbesteding.

bouwwerk worden terugverdiend.

duurzame weg van Nederland.

Door gunningscriteria op te stellen die duurzaamheid van de inschrijving meer belonen, kunnen
bedrijven zich met duurzaamheid onderscheiden in
de markt.

Bouwend Nederland werkt voor de

Energietransitie Gebouwde Omgeving

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Aanbestedingen

sector aan een gezonde, veilige en

Bouwend Nederland heeft intensief deel

Met het project ’27 Proeftuinen aardgas

In 2018 zijn alle openbare aanbestedingen

betaalbare woning-, utiliteits- en

genomen aan de Sectortafel Gebouwde

vrij’ stelt de overheid voor 27 gemeenten

geanalyseerd op duurzaamheid. Er wordt

grond-, weg- en waterbouw met

Omgeving, één van de vijf sectortafels

120 miljoen euro beschikbaar om op

veel over duurzaamheid gesproken maar

geringe impact op het milieu. Uiteraard

binnen het Klimaatakkoord, en zich hard

eigen wijze een aardgasvrije wijk te

dat is niet terug te zien in de aanbeste

zijn daarbij economische, sociale en

gemaakt voor een realistisch en praktisch

realiseren. Tijdens deze proef kunnen

dingen. In 2019 worden de cijfers van

ecologische investeringen en eisen in

uitvoerbaar plan om verduurzaming te

gemeenten kennis en ervaring opdoen

2018 gepubliceerd.

balans. Duurzaamheid is in de bouw-

versnellen. Eind 2018 kwam het ontwerp-

om bestaande wijken haalbaar en

en infrasector een breed begrip; de

Klimaatakkoord uit met, voor Bouwend

betaalbaar te verduurzamen. Bouwend

Bekijk de Factsheet op bouwendnederland.nl:

ambities zijn hoog en iedereen ziet de

Nederland, een aantal positieve en

Nederland zal deze proeftuinen gaan

bit.ly/2GpZ7yq

noodzaak ervan in maar helaas is het

concrete plannen voor grootschalige

volgen en analyseren.

aandeel duurzaamheid in aanbeste-

verduurzaming op wijkniveau. Zo wordt

dingen nog te gering.

mogelijk 500 miljoen euro vrijgemaakt

Kijk op bouwendnederland.nl:

Opvallend in 2018 is de sterk groeiende

voor verduurzaming van 100.000 corporatie-

bit.ly/2ImNXc5

aandacht onder gemeentes voor klimaat

Klimaatadaptatie

woningen. Dat biedt ook, met deze grote

adaptatie in bebouwd gebied. Bouwend

volumes, veel innovatiemogelijkheden.

Nederland heeft via een nulmeting bij
diverse gemeentes gekeken naar de visie

Kijk op bouwendnederland.nl:

op het gebied van klimaatadaptatie; wat is

bit.ly/2ByOIMW

hun aanpak en wat zijn de verwachtingen?
Kijk op bouwendnederland.nl:
bit.ly/2tj713Z
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Bouwend Nederland

Veiligheid
Jaarlijks gebeuren er nog te veel

Bewust Veilig-dag

Meerjarige campagne

Werkconferentie

ongelukken in de bouw- en infrasector.

Op vrijdag 16 maart vond de tweede

‘Bewust Veilig, Iedere Dag’

Constructieve Veiligheid

De branche staat in de top drie van

editie van ‘Bewust Veilig’ plaats.

In oktober werd de veiligheidscampagne

Om gezamenlijk concrete stappen

meest onveilige sectoren. Bouwend

Een initiatief van Bouwend Nederland,

‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ gelanceerd.

te zetten die onveilige bouwsituaties

Nederland heeft veiligheid uitgeroepen

Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI)

Deze meerjarige campagne biedt leden

in de toekomst moeten voorkomen,

tot één van haar speerpunten.

en Aannemersfederatie Bouw en Infra.

van Bouwend Nederland handvatten om

organiseerden Bouwend Neder

De ambitie is simpel; een sector

Op ruim 4.300 werklocaties van meer

veiligheid echt op de kaart te zetten en de

land, VNconstructeurs en Koninklijke

waar iedereen die de bouwplaats

dan 250 bedrijven werd stilgestaan bij

veiligheidsbewustwording onder mede

NLingenieurs half november de werk

betreedt, ook gezond en veilig weer

veilig werken. In totaal deden 58.000

werkers te vergroten. Op het platform

conferentie ‘Constructieve veiligheid

weggaat. Daarom is in 2018 het

medewerkers, opdrachtgevers en keten

bewustveiligiederedag.nl zijn bestaande

van gebouwen verdient meer’. Met bijna

meerjarenprogramma Veiligheid

partners mee.

initiatieven en tools op het gebied van

honderd afgevaardigden uit de hele bouw

opgesteld waarmee diverse initiatieven

veiligheid gebundeld. Ook zijn diverse

sector werd tijdens diverse workshops een

georganiseerd en ondersteund worden

middelen, zoals posters en een stappen

actieagenda opgesteld, zodat veiligheid

om veiligheid topprioriteit te maken en

plan, direct beschikbaar om een interne

concreet meer geborgd wordt in de hele

te houden, zowel bij werkgevers als bij

veiligheidscampagne op te zetten.

keten.

werknemers.
Meer informatie
bewustveiligiederedag.nl
bewustveilig.com
werkconferentieconstructieveveiligheid.com
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Instroom
Om te kunnen voldoen aan de

Meer instroom

Motiveren van jongeren

Zij-instroom bevorderen

vervangingsvraag en groei in de

In 2018 groeit de werkgelegenheid in de

Via diverse kanalen (on- en offline) is

Om zij-instromers en beïnvloeders te

bouw en infra zijn de komende jaren

bouw met 4 procent blijkt uit het rapport

de bouw en infra onder de aandacht

bereiken, is onder andere ingezet op een

naar schatting tienduizenden nieuwe

‘Trends op de Arbeidsmarkt 2018-2023’

gebracht bij jongeren (14 tot 18 jaar).

landelijke radiocampagne.

vakmensen nodig. Daarom besloot

van het Economisch Instituut voor de

Social mediacampagnes met vloggers,

Via het UWV en gemeenten zijn 10.000

Bouwend Nederland in 2017 om

Bouwnijverheid (EIB). De campagne

influencers en inspirerende content

brochures over zij-instroom in de bouw

in samenwerking met opleidings

lijkt vruchten af te werpen. De meeste

zorgden voor 4,4 miljoen vertoningen en

verspreid. Ook het magazine Werkwijzer,

bedrijven, scholen en regionale

instroom bestaat uit zij-instromers vanuit

14.000 clicks naar de campagnewebsite.

met een bereik van 75.000, informeerde

initiatieven te investeren in een groot-

andere bedrijfstakken maar ook steeds

Ook een Spotify-campagne trok extra

decanen, loopbaanbegeleiders en

schalige instroomcampagne: Je gaat

meer jongeren kiezen voor de bouw. Ook

bezoekers naar de site.

UWV WERKbedrijven over de instroom

het maken in de bouw en infra. Deze

is er sprake van een imagoverbetering

‘Je gaat het maken’ was verder zichtbaar

campagne.

campagne is erop gericht om zoveel

van de sector.

in de Studiekeuzekrant (oplage 66.000),

Op de Libelle Zomerweek, met een bereik

mogelijk jongeren en zij-instromers

VOgids (oplage 6.000) en op diverse

van 86.000 vrouwen waarvan de helft

te enthousiasmeren en te laten kiezen

onderwijsbeurzen (12.500 bezoekers per

thuiswonende kinderen heeft die voor

voor een opleiding in de bouw en infra.

beurs). Met de Technasium wedstrijd

een opleidingskeuze staan, was Bouwend

en Betachallenge werden aankomend

Nederland ook vertegenwoordigd.

studenten geënthousiasmeerd te kiezen
voor een bouwopleiding.

Campagnesite
jegaathetmaken.nl
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Bouwend Nederland

Opleiden
Kwaliteit en vakmanschap zijn belang-

Subsidie Praktijkleren

Competenties van de toekomst

rijk in de bouw- en infrasector en

Leerlingen in de bbl gaan één dag per

Bouwend Nederland heeft samen

daarom zet Bouwend Nederland zich

week naar school en werken de overige

met Techniek Nederland (voorheen

in voor goed bouw- en infraonderwijs,

vier dagen bij een bedrijf waar zij

UNETO-VNI), bestuurders en onderwijs

een goede aansluiting tussen onderwijs

worden begeleid door een leermeester,

vertegenwoordigers de competenties van

en bedrijfsleven en veiligheid als vast

een medewerker van het bedrijf. Deze

de toekomst in kaart gebracht met hulp

onderdeel binnen het onderwijs.

begeleiding kost het bedrijf veel tijd en

van de Argumentenfabriek.

daarom is er de Subsidie Praktijkleren

Deze Competentiecatalogus geeft

om de extra kosten te compenseren.

inzicht in drie verschillende categorieën

Omdat het ministerie van OCW deze

competenties waarmee werknemers en

regeling niet in de begroting van 2019 had

werkgevers in de bouw en infra aan de

opgenomen, kwam Bouwend Nederland

slag moeten om ook in de toekomst ‘fit

samen met andere technische branches,

for the job’ te blijven.

VNO-NCW en MKB Nederland in actie.
Via een succesvolle lobby bij politieke

De catalogus wordt in 2019 gebruikt

partijen en de regering is de subsidiere

om in gesprek met SBB, onderwijsin

geling verlengd tot eind 2019 én daar

stellingen en (opleidings)bedrijven het

naast voor 2018 verhoogd met vijf miljoen

curriculum aan te passen. Daarnaast

euro. Ook is Kamerbreed een motie

start de vakgroep Civiele Betonbouw een

aangenomen om de beoogde 19 miljoen

pilot met een aantal bedrijven. Maar de

euro die in 2019 zou worden gekort op

catalogus vindt de komende tijd zijn weg

Bekijk de catalogus op bouwendnederland.nl

de subsidie, terug te draaien. Wederom

naar nog veel meer toepassingen.

bit.ly/2DB7cg2

dankzij goede lobby.

Terugblik 2018
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dit is een uitgave van Bouwend Nederland

DE BOUWAGENDA
SPECIAL 2018

Innovatie

DE VERNIEUWING
VAN DE SECTOR IS INGEZET
BERNARD WIENTJES:
‘TIJD OM DOOR TE PAKKEN’
MINISTER VAN NIEUWENHUIZEN:
‘SAMENWERKEN, ELKAAR VERSTERKEN
EN VAN ELKAAR LEREN’

Het is aan bedrijven om te innoveren.

De Bouwagenda

In het kader van de Bouwagenda hebben

Stimuleren en faciliteren

Bouwend Nederland faciliteert en

In maart staat de Bouwagenda stil bij

in 2018 diverse activiteiten plaatsgevonden:

Waar via de Bouwagenda gewerkt wordt

stimuleert innovatie om de arbeids

haar éénjarig bestaan. Uit handen van

• Roadmap Bruggen & Sluizen

aan de maatschappelijke innovatievragen

productiviteit en maatschappelijke

voorzitter Bernard Wientjes ontvangen

presenteert ‘rode draad’ voor bruggen

aan de sector, organiseert Bouwend

toegevoegde waarde van de bouw- en

ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en

programma.

Nederland daarnaast activiteiten om

infrasector te vergroten.

Ollongren (BZK) het verantwoordings

Via de Bouwagenda hebben overheid,

document ‘Eén jaar Bouwagenda’.

opdrachtgevers, kennisinstellingen en

Andersom weet Wientjes bij het Rijk een

het bedrijfsleven in 2017 de handen

‘Bouw en Techniek Innovatie Centrum’

ineengeslagen om maatschappelijke

(BTIC) te bedingen waarmee de bouw

uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

• Resultaten ontwerp- en bouwplatforms
gepresenteerd bij Dag van de Stad.
• Werkconferentie Circulaire Bouw
economie.

innovatie in bedrijven te stimuleren.
Het zijn immers de bedrijven waar de
innovaties vandaan komen. Een aantal
highlights uit 2018 zijn:

• Presentatie innovatieprogramma

• Next Step sessies: concreet aan de slag

beschikking krijgt over de faciliteiten die

aardgasvrije en frisse scholen.

met innovaties rond Smart Buildings.

Bouwend Nederland probeert hierin

ook voor de Topsectoren gelden. Dit moet

• Werkconferentie Dwarskrachten

meer ruimte te creëren voor innovatie

een enorme boost aan de R&D-kennis

binnen de bouw- en infrasector.

ontwikkeling in de bouw- en infrasector

Bruggen & Sluizen.

• Innovatie Challenge politie: ontwerp
wedstrijd voor toekomstige huisvesting
nationale politie.

geven.

• Ledenonderzoek Innovatie: meeste
bedrijven enthousiast over werken aan
innovatie.
• Infra-Innovatie Netwerk: stimuleren
ontwikkeling van fysiek gerelateerde
innovaties.
Bekijk De Bouwagenda | Special 2018:
bit.ly/2Sq89li

14

Bouwend Nederland

Digitalisering
Met behulp van digitale aanbesteding en

DigidealGO

bouwopgaven, zoals in de Bouwagenda

BIM Onderwijsdag

vergunningverlening/-handhaving, BIM,

De Bouwagenda heeft digitalisering als

beschreven. En daarnaast de concurrentie

In oktober vond de tweede BIM-Onderwijs-

3D-printing, smart buildings, smart

één van de belangrijke ontwikkelings

aan te kunnen met partijen die zich

dag plaats. Dit jaarlijkse congres brengt

grid en smart cities kan de gebouwde

thema’s voor de bouw- en infrasector

mogelijk op de Nederlandse bouwmarkt

studenten, docenten en het bedrijfsleven

omgeving beter bijdragen aan de groei

benoemd. Bouwend Nederland heeft

gaan manifesteren.

bij elkaar om kennis te delen en het

en ontwikkeling van onze maatschappij

hier al eerder op ingezet. Dat heeft

en de uitdagingen die daarbij horen.

geresulteerd in de ontwikkeling van de

Meer informatie:

stemmen.

Deze ontwikkelingen leiden vervolgens

‘Digi(taliserings)deal’; een gezamenlijk

digidealgo.nl

De BIM-Onderwijsdag is een initiatief

tot meer digitalisering en keten

project van de bouwbranche en rijks

van BIMregister, Bouwend Nederland

informatisering en vragen om integratie

overheid. Met de DigidealGO (Gebouwde

en de Bouw Informatie Raad en trok

van de fysieke en virtuele werkelijkheid

Omgeving) is de bouw- en infrasector

650 studenten, docenten en professionals

- het ‘Internet of Things’ (IoT). Hierdoor

straks in staat om slimme en efficiënte

naar de Jaarbeurs in Utrecht, ruim een

kan de totstandkoming, het beheer en

innovaties te ontwikkelen die nodig zijn

kwart meer dan in 2017.

het gebruik van de gebouwde omgeving

voor realisatie van de maatschappelijke

niveau van het onderwijs met elkaar af te

ingrijpend veranderen.

BIM-Studenten Battle

BIM in een uur

FIEC

met 40 BIM-strijders die in opdracht

Minimaal 15 gesprekken met en

In Europese bouwkoepel (FIEC)

van de provincie en gemeente Alphen

presentatie aan Bouwend Nederland

meeonderhandeld over het wel of niet

aan den Rijn een oud industriegebied

afdelingen, vakgroepen en leden-

verplichten van BIM-eisen in Europese

herontwikkelden en een prachtig

groepen over BIM in een uur gericht op

regels voor aanbestedingen.

gebouw ontwierpen in dit gebied.

BIM-adoptie door het mkb

Terugblik 2018
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AVG

Waardering

Waardering

webinar

trainingen

8

7,8

Gemiddelde waardering webinar

Gemiddelde waardering

en voorlichtingsbijeenkomsten.

trainingen

Trainingen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene

Bouwend Nederland biedt haar leden op

verordening gegevensbescherming

allerlei manieren ondersteuning rond (de

Voorlichting

(AVG) van toepassing. Dat betekent dat

consequenties van) de nieuwe privacywet.

in Contactgroepen

nu dezelfde privacywetgeving geldt in
de hele Europese Unie.

Personeels Vraagstukken BNL

48

121

deelnemers

gestelde vragen en verwijzing naar de

deelnemers in 6 bijeenkomsten

in 4 incompanytraingen

dienstverlening (trainingen en tools) op

641

82

• Ledennet met modellen en tools als

deelnemers

deelnemers

een stappenplan, (zelf)scan, voor

in 9 regionale bijeenkomsten

in 6 reguliere trainingen

Webinar

Ledenvoordeel

409

6

kijkers (363 leden; 35 niet leden)

leden schakelden de

115

implementatieadviseur in

• Themapagina op de website met

De Wet bescherming persoonsgegevens

algemene uitleg AVG, artikelen, veel

(Wbp) is hiermee komen te vervallen.

het ledennet.

beelden van overeenkomsten, brieven
en registers en verwijzing naar maat
werkadvies.
• 1e en 2e lijn advies.
• Voorlichtingsbijeenkomsten voor
contactgroepen, regio’s en afdelingen.
• Webinar ‘Ben je klaar voor de AVG?’
• Trainingen.

vragen

550
Meer informatie op:
bouwendnederland.nl/AVG

vragen aan advies

11
leden
volgden het traject ‘AVG in 1 dag’
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Top 5 best bezochte bouwplaatsen

Dag van
de Bouw
2018

3.861

3.273

Amphia
Ziekenhuis, Breda

De dertiende editie van de Dag van

De bouw maakt het mogelijk

de Bouw trok dit jaar 71.000 bezoe-

Het thema van de Dag van de Bouw

kers. Op zaterdag 2 juni openden 130

was ‘De bouw maakt het mogelijk’.

bouwplaatsen door het hele land hun

Voorbeeldprojecten lieten zien hoe

hekken voor publiek.

gevarieerd de werkzaamheden in de

Bouwend Nederland organiseerde de

bouw zijn. De sector maakt zorg, wonen,

Dag van de Bouw dit jaar samen met

werken, reizen, recreëren, vervoer en

UNETO-VNI (nu Techniek Nederland),

cultuur in heel Nederland mogelijk.

Groninger Forum,
Groningen

3.000

Stationsgebied,
Driebergen

2.500

Maankwartier,
Heerlen

2.500

Stationsgebied,
Utrecht

71.000
bezoekers

VNconstructeurs, Aannemersfederatie
Nederland en de Dag van de

Vijf openingen

Architectuur.

Maxime Verhagen opende de Dag van de
Bouw samen met Jos Melchers, directeur
Stadsontwikkeling van de Gemeente
Rotterdam bij de Fenixloods. Daarnaast
het Groninger Forum, het zorghotel in

130

Zenderen, de Beatrixsluis in Nieuwegein

bouwplaatsen

waren er ook regionale openingen bij

en het gelijknamige natuurproject in
Ooijen-Wanssum.

17,2
miljoen online hits

Meer informatie
debouwmaakthet.nl/dagvandebouw

voor Dag van de Bouw
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Bouwend Nederland

Kerncijfers 2018

Bouw
en Infra

Productie

Productie

Woningbouw

GWW

27.725

18.075

miljoen euro

miljoen euro

(nieuwbouw, herstel en verbouw,

(nieuwbouw, herstel en verbouw,

onderhoud)

onderhoud)

Productie

Productie

Productie

Gereedgekomen woningen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

GWW

65.953

+6%

20.775

+5%

ten opzichte van 2017

miljoen euro

ten opzichte van 2017

(nieuwbouw, herstel en verbouw,
onderhoud)

Productie
Gereedgekomen woningen

Utiliteitsbouw

+4,7%

+7,5%

ten opzichte van 2017

ten opzichte van 2017

Bron: EIB (januari 2019)

Terugblik 2018
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Woningmarkt
In het Regeerakkoord Rutte III is te

Nationale woonagenda

75.000 nieuwe woningen

Grondbeleid

lezen dat het kabinet meer nieuwe

Minister Ollongren heeft aangegeven dat

Voor Bouwend Nederland is het

Grond is schaars in ons land. Daarom

koop- en huurwoningen wil bouwen,

ze meer de regie wil nemen. De uitwerking

versnellen en vergroten van de woning

is de Argumentenfabriek gevraagd

voldoende koop- en huuraanbod voor

van haar plannen is opgeschreven in de

productie een belangrijk thema in de

onderzoek te doen hoe versnelling en

specifieke groepen wil realiseren

Nationale woonagenda die mede door

Nationale woonagenda. Op aandringen

flexibilisering in het grondbeleid kan

én flinke stappen wil zetten voor de

Bouwend Nederland is ondertekend.

van Bouwend Nederland is er in de

worden gebracht. Bouwend Nederland

verduurzaming van de bestaande

woonagenda een doelstelling geformu

wil de besluitvorming over het toewijzen

woningvoorraad.

leerd van 75.000 nieuwe woningen per

van gronden verbeteren, met name voor

jaar, tot 2025. De overige thema’s in de

de woningbouw. Daarvoor is het nodig

agenda zijn betaalbaarheid en het beter

dat er een gezamenlijk beeld ontwikkeld

benutten van de bestaande voorraad.

wordt van hoe grondbeleid en -toewijzing
georganiseerd zijn.

Meer informatie op:
bit.ly/2E7HYHz

P22-BNL - Verkenning mobiliteit 2030 - complete versie 34.pdf
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Bouwend Nederland

Mobiliteitsbeelden 2030

Mobiliteit
Om ons in de toekomst op een prettige

De Verkenning Mobiliteit 2030, uitgevoerd

variabele prijzen betalen voor het gebruik

Op basis van deze ledenconsultatie en de

en snelle manier te kunnen verplaatsen,

door de Argumentenfabriek, is een

van infrastructuur tot een wereld waarin

verkenning zal door Bouwend Nederland

moeten er nu beslissingen genomen

analyse van trends, ontwikkelingen en

we veel meer onze eigen auto koesteren.

een mobiliteitsvisie worden ontwikkeld.

worden over de aanleg van rails, (fiets-

inzichten van vele experts die leidt tot

en vaar)wegen, stations maar ook het

vier mobiliteitscenario’s voor 2030. De

De uitkomsten van deze verkenning

Meer informatie:

aantal parkeerplaatsen in een wijk of

vier scenario’s variëren van een wereld

worden zowel binnen de vereniging – met

bit.ly/2GBHY48

de bestelling van nieuwe treinstellen.

waarin we in Nederland bij voorkeur

leden – besproken als met beleidsmakers

Bekijk de Verkenning Mobiliteit 2030:

Daarom heeft Bouwend Nederland

gebruikmaken van deelvoertuigen en

en andere belanghebbenden.

bit.ly/2ESjCRa

onderzoek laten doen om inzicht te
krijgen in hoe de wereld van mobiliteit

Hoe bewegen gezinsleden zich gedurende
de dag als Voorrangsreizigers?

Middag

er in 2030 uit zou kunnen zien.

Hoe bewegen gezinsleden zich gedurende
de dag als Voorrangsreizigers?
Ochtend

Avond

Vader
Kinderen
Moeder
Bezorger

Elektrisch
Zelfrijdend
Delen

Auto
Lightrail
Bus

Trein
Bezorgbus
Fiets
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Business
Intelligence
Het inzetten van digitale intelligentie

Initiatief

voor het beter begrijpen en in kaart

De mogelijkheden zijn eindeloos en om

brengen van je klanten. Het is een

hierin niet verstrikt te raken en beter

nieuw vakgebied waar leden voor hun

te begrijpen hoe dit de bedrijfsvoering

business veel uit kunnen halen.

en waardering van onze leden kan
verbeteren is Bouwend Nederland in
2018 gestart met een initiatief waarbij
Business Intelligence werd ingezet.
Dankzij dit initiatief begrijpen we de
wereld van onze leden nog beter. Dit
heeft geleid tot een werkend systeem
waardoor we in staat zijn om de leden
gerichter te voorzien van dienstverlening
en informatie. We vormden hierdoor
ook een beeld hoe dit de verschillende
bedrijven die bij ons zijn aangesloten kan
helpen in hun eigen markt.
Aan de hand van deze start zullen we
in 2019 meer ondersteuning geven aan
onze leden zowel individueel als tijdens
bijeenkomsten.
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Ketensamenwerking
Een klantgerichte, winstgevende,

Logistiek in de bouw

efficiënte en duurzame bouwketen

De in 2017 ondertekende Green Deal

is van belang voor Nederland én de

Logistiek in de bouw is in 2018 echt los

sector. Niet samenwerken in de keten

van de grond gekomen. Een paar voor

leidt tot voelbaar verlies van kostbare

beelden:

tijd en materialen. Voelbaar omdat

• Aansluiting door de Gemeente

in de huidige hoogconjunctuur grote

Amsterdam.

schaarste is aan voldoende personeel

• Opdrachtgevers formuleren gezamen

en materiaal om aan de maatschappe-

lijke logistieke uitvraag elementen.

lijke bouwopgave te kunnen voldoen.
Beter samenwerken in je keten leidt tot
minder verspilling waardoor we met
minder middelen meer kunnen maken.
Bouwend Nederland maakt dit concreet

• Cursus Bouwlogistiek in een dag voor
mkb-ondernemers.
• Logistiek als criterium in BIM
Studenten Battle.
• Bedrijven in de bouwsector die in

door haar inzet op de gebieden Bouw-

projecten aan de slag gingen met

ketenlogistiek en Bouwketeninformatie

duurzame bouwlogistiek.

of BIM.

Terugblik 2018
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92

364 82%

Aantal aanbestedingen

Aantal

van deze aanbestedingen

met tekortkomingen

gemelde

met een oplossing van de

tekortkomingen

tekortkomingen

Het traject Beter Aanbesteden - gestart

Aanbestedingscongres

Minder positief is de sterke toename van

Aanbestedingsinstituut

in september 2016 door toenmalig

De Actieagenda Beter Aanbesteden stond

het aantal geclusterde opdrachten, het

In 2018 heeft Aanbestedingsinstituut

minister Kamp van Economische Zaken

centraal op de jaarlijkse bijeenkomst

functioneren van social return regelingen

364 tekortkomingen gemeld, verdeeld

- heeft als doel de aanbestedingsprak-

van Aanbestedingsinstituut en Stichting

en het geringe gebruik van varianten als

over 92 aanbestedingen. In 75 van deze

tijk tussen aanbestedende diensten en

Marktwerking Installatietechniek. De

instrument om innovatie te bevorderen.

aanbestedingen (82%) zijn één of meer

ondernemers te verbeteren. In 2018

sprekers gaven dagvoorzitter Karsten

De introductie van de Handreiking

dere tekortkomingen opgelost.

is de Actieagenda Beter Aanbesteden

Klein, de nieuwe aanjager van de Actiea

Tenderkostenvergoeding kan een impuls

Eenmaal werd een klacht ingediend bij

aangeboden aan de staatssecretaris.

genda, inzichten in de dagelijkse praktijk

geven aan een meer kostenbewuste

de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Bouwend Nederland heeft een belang-

van het aanbesteden. Er is groeiende

opzet van aanbestedingen.

Het verkregen advies zal eraan bijdragen

rijke bijdrage geleverd aan de reali-

belangstelling voor het aanbesteden van

dat aanbesteders sneller hun gunnings

satie van deze agenda, die concrete

een ‘Plek aan tafel’; de winnaar van de

criteria bekend zullen maken.

actiepunten en aanbevelingen bevat om

aanbesteding gaat samenwerken met de

Daarnaast heeft Aanbestedingsinstituut

beter te kunnen aanbesteden.

opdrachtgever en andere experts om te

twaalf aanbestedende diensten geatten

komen tot een optimale oplossing.

deerd op de Handreiking Tenderkosten
vergoeding die op 15 oktober 2018 werd
gepubliceerd. Dit heeft zesmaal geleid tot
een positieve reactie.

24

Bouwend Nederland

BouwActueel
Samen met het Economisch Instituut

Regionaal

voor de Bouw biedt Bouwend Nederland

Ieder kwartaal komt het regionale

met BouwActueel zowel landelijke als

BouwActueel Kwartaalbericht uit. Hierin

regionale informatie rond maandelijkse

zijn in één oogopslag de regionale bouw

ontwikkelingen in de woningbouw,

cijfers van een deelsector te zien.

utiliteitsbouw, Infrastructuur en
bouwarbeidsmarkt.

Maatwerk
In 2018 is onder de gebruikers van

Vernieuwing

BouwActueel geïnventariseerd welke

In 2017 is BouwActueel nog geheel

wensen er zijn met betrekking tot het

vernieuwd, zodat de gedetailleerde

gebruik van feiten en cijfers. Daar kwam

informatie voor de leden eenvoudiger te

de wens uit voor meer regionale en

ontsluiten werd. Naast vele infographics

lokale marktinformatie en meer data via

is de regionale informatie beter ontsloten

de dashboards van BouwActueel. Daar

en is de integratie tussen de website van

wordt begin 2019 in voorzien.

Bouwend Nederland met BouwActueel
verbeterd. Waar niet-leden uitsluitend
kerncijfers op hoofdlijnen kunnen inzien,

Meer informatie op:

krijgen leden van Bouwend Nederland

bouwendnederland.nl/feitenencijfers

kosteloos toegang tot alle detail

Bekijk BouwActueel op:

informatie, ook op regionaal niveau.

bouwendnederland.nl/bouwactueel

Terugblik 2018
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Cao
In 2018 heeft Bouwend Nederland drie

Cao Bouw & Infra

en een veiligheidsorgaan dat cao-

Cao Railinfrastructuur

cao’s gesloten; cao Bouw & Infra, cao

Direct na het sluiten van de cao Bouw

partijen aanspreekt op maatregelen

Voor bedrijven die actief zijn in de aanleg

Vlakglas en cao Railinfrastructuur. Het

& Infra heeft Bouwend Nederland haar

die genomen moeten worden om de

en het onderhoud van het Nederlandse

sluiten van deze cao’s heeft arbeidsrust

achterban gevraagd naar wat zij verstaan

bouw veilig te maken;

spoorwegnet is een nieuwe cao Rail

gebracht. Juist in een periode waar de

onder het moderniseren van de cao ten

behoefte uitgaat naar productiviteit.

behoeve van de volgende cao 2020 en

• Duidelijkheid over positie uitzend
krachten ten opzichte van leerlingen.

verder. In het hele land zijn ondernemers

infrastructuur van kracht. Hierin is de
modernisering van de arbeidsvoor
waarden het belangrijkste punt.

uitgenodigd om over dit onderwerp in

Cao Vlakglas

gesprek te gaan. De uitkomsten van deze

Voor de groothandel in vlakglas, het

Praktijktoets functiewaardering

gesprekken vormen de basis voor de

glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

In 2018 is gestart met de praktijktoets

volgende cao-besprekingen.

is in 2018 een onderhandelingsresultaat

functiewaardering. Deze toets geeft een

bereikt over een nieuwe cao met een

goed beeld van de effecten bij een moge

Thema’s in de nieuwe cao Bouw & Infra:

looptijd van twee jaar. Naast een loons

lijke invoering van een nieuwe functie en

• Loonsverhoging (van 5,35 procent);

verhoging is het toewerken naar een

nieuw loongebouw.

• Investeren in mensen;

toekomstbestendige cao een belangrijk

• Gezamenlijke inzet van bedrijven en

thema.

vakbeweging om instroom te bevor
deren en verlaging van kosten voor
leermiddelen voor leerlingen;
•

Extra maatregelen om de

veiligheid te vergroten zoals de
introductie van bouwspraak
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Sociale
wetgeving
De spanning op de arbeidsmarkt is in

WAB

Loondoorbetaling bij ziekte

Wetgeving zzp’ers

2018 verder toegenomen; dat vraagt om

Het wetsvoorstel WAB (Wet Arbeidsmarkt

Op het dossier ‘Loondoorbetaling bij

Het aantal zzp’ers in de bouw- en infra

wetgeving die werkgeversvriendelijk is

in Balans) in zijn huidige vorm laat kansen

ziekte’ is een voorzichtige eerste stap

sector blijft onverminderd hoog en zal

en bedrijven stimuleert om mensen een

liggen omdat het flexarbeid generiek

in de goede richting gezet. Door middel

de komende jaren waarschijnlijk alleen

(vast) arbeidscontract aan te bieden.

duurder maakt en werkgeverslasten

van een niet-verplichte mkb ontzorg

maar groeien. Dat vraagt om heldere

Veel ondernemers willen wel, maar

verhoogt, onder meer door een verplichte

verzekering worden werkgevers straks

wetgeving die bovendien zekerheid

vinden de risico’s te groot. Ontslag-

transitievergoeding vanaf dag één.

ontzorgd en gecompenseerd voor de

biedt aan opdrachtgevers én opdracht

kosten die verband houden met de

nemers. De politiek neemt hier - wat

vergoedingen en loondoorbetaling bij
ziekte liggen op de loer. Tegelijkertijd

Pensioendossier

loondoorbetalingsperiode van twee jaar.

Bouwend Nederland betreft - in 2018 te

is er nog steeds behoefte aan zekerheid

Bouwend Nederland heeft de onder

Die periode verkorten en daarmee echt

voorzichtige stappen. Concrete stappen,

en duidelijke regels bij het inschakelen

handelingen met betrekking tot een

zorgen voor lasten- en kostenreductie

ook qua wetgeving, worden uitgesteld

van zzp’ers.

nieuw pensioenstelsel op de voet gevolgd

voor bedrijven, is nu nog een vergezicht,

terwijl sectoren juist behoefte hebben

en via onder andere VNO-NCW en MKB

maar willen we nadrukkelijk in beeld

aan duidelijkheid. Ook als die duidelijk

Nederland input geleverd.

houden.

heid zou betekenen dat voor de inzet

Omdat pensioen een belangrijke arbeids

van zzp’ers – zoals die in onze sector de

voorwaarde betreft, betreurt Bouwend

afgelopen jaren plaatsvond – strengere

Nederland dan ook dat de onderhande

regels gaan gelden.

lingen zijn vastgelopen. Hervatting van
de onderhandelingen en duidelijkheid
rondom het nieuwe pensioenstelsel zijn
dan ook zo snel mogelijk gewenst.
Kijk op bouwendnederland.nl:

Kijk op bouwendnederland.nl:

bit.ly/2WYi6VZ

bit.ly/2N0BGMy
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Duurzame
inzetbaarheid
Bedrijven die aandacht hebben voor de

Congres

Webinar

Lerend netwerk

gezondheid en ontwikkeling van hun

Tijdens het congres ‘Duurzame inzet

In een gezamenlijk webinar van Bouwend

Met het lerend netwerk ondersteunt

medewerkers en betrokkenheid tonen,

baarheid kun je leren’ begin november

Nederland en Volandis in juni 2018 werd

strategisch partner Zilveren Kruis

blijven voor hun personeel aantrek-

kwamen honderd HR-managers en

door deskundigen uitgelegd waarom

Bouwend Nederland bij het invulling

kelijk om voor en om bij te werken.

leidinggevenden samen bij Bouwend

duurzame inzetbaarheid belangrijk is,

geven aan vitaliteit en gezondheids

Bouwend Nederland ondersteunt haar

Nederland om van vijf topsprekers alles

wat er in de cao is geregeld en wat je kan

management. Zilveren Kruis noemt

leden door informatie en hulpmiddelen

te leren over gezond blijven, plezier

doen om je personeel langer en gezond

dit Gezond Ondernemen. Tijdens

aan te bieden, evenals cursussen en

houden in je werk, een leven lang leren

aan het werk te houden. Maar ook wat ze

bijeenkomsten wisselen ondernemers

trainingen.

en omgaan met stress.

zelf kunnen doen. En welke instrumenten

ervaringen met elkaar uit over het

beschikbaar zijn om praktisch aan de

omgaan met en stimuleren van duur

slag te gaan.

zame inzetbaarheid.

Bekijk op bouwendnederland.nl:
bit.ly/2WYgQlC
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Dienstverlening
in 2018
Bouwend Nederland biedt haar leden
een uitgebreid pakket aan diensten:
van financiële besparingen tot ondersteunende tools in de bedrijfsvoering.
Bouwend Nederland biedt meer
voordeel, op alle niveaus binnen de
vereniging.
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Ledenservice

Ledenvoordelen

Bouwend
Nederland
Academy

>

>

>

Advies

Social
Support

>

>
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Bouwend Nederland

75

Ledenservice

Academy-trainingen

Gebruik ledenservice

10.000 4.260
behandelde

Totaal aantal leden

adviesverzoeken

(inclusief vestigingen en
werkmaatschappijen)

Bouwend Nederland, de vereniging
Redenen aanmelding lidmaatschap

van bouw- en infrabedrijven, is met
bijna 4.300 aangesloten bedrijven de
grootste ondernemersorganisatie in
de bouw. De leden profiteren van de
collectieve belangenbehartiging en het
uitgebreide informatie- en diensten-

306
bijeenkomsten

pakket.

Aansluiting collectief

64

Belangenbehartiging

83

Contacten met collega’s

30

Financiële ledenvoordelen

59

Informatievoorziening

102

Ondersteuning en advies

104

148
78
22

48

7,2

78%

ledentevredenheidsonderzoek

maakt gebruik

Waardering leden in
Nieuwe

Faillisse

Beëin-

Saldo

leden

menten

digingen

2018

van de leden

van ledenvoordelen

148
nieuwe leden

Terugblik 2018
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Ledenvoordelen
Door leden
gerealiseerde
kortingen

Bouwend Nederland bespaart.
Leden profiteren naast financieel
voordeel van betere voorwaarden en
condities, variërend van verzekeringen
tot bedrijfskleding.

Wij streven continu naar verbeteringen in

78%

onze dienstverlening. Dat betekent ook
dat we de lat bij onze Voordeelpartners
hoog leggen. Wij horen graag van de
leden hoe zij een bepaald ledenvoor

van de leden maakt gebruik
van ledenvoordelen

deel ervaren en waar er verbeterpunten
ICT en facilitair
1.547.320 euro

Team Ledenvoordelen

Hoge waardering ledenvoordelen

44%

systeem van Klantenvertellen.nl.
Op de ledenvoordeelpagina’s van onze
website zijn de gemiddelde waardering

Mobiliteit

en de individuele beoordelingen te

2.961.043 euro

vinden. Deze ervaringen helpen collega-

van de leden krijgt meer korting dan

ondernemers ook om inzicht te krijgen

aan ledencontributie is betaald

in hoe de ledenvoordelen worden ervaren.
Personeel en organisatie
2.636.539 euro

87,7,0

liggen. Dit meten wij via het onafhankelijke

Verzekeringen
4.494.170 euro
(excl. BNL-schademantels)

In 2018 waardeerden leden onze leden
voordelen met een 7,7.

Meer info:
bouwendnederland.nl/word-lid/ledenvoordelen
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Bouwend Nederland

Bouwend
Nederland
Academy

766
deelnemers

Bouwend Nederland gelooft in de

Bouwend Nederland leidt op

meerwaarde van kennis. Met de

Het trainingsaanbod van 2017/2018 was

Bouwend Nederland Academy wenden

actueel, innovatief en passend bij de

wij onze kennis en kunde en die van

bouw- en infrasector. Daardoor hebben

onze partners aan om iedereen in de

we trainingen gegeven in een brede

bouw- en infrasector vooruit te helpen.

variëteit; van ketenaansprakelijkheid
tot energiezuinig bouwen. Deze trai
ningen vonden plaats op locaties in heel
Nederland, maar ook steeds meer bij de
bedrijven op kantoor.

Bekijk het trainingsaanbod op:
bouwendnederland.nl/academy

81%

7,9

van deelnemers

gemiddelde waardering

beveelt training aan

van de trainingen
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Bouwend Nederland

Advies
10.000

Bij Bouwend Nederland willen we

adviesvragen

ondernemers optimaal laten presteren.
Wij snappen dat het hierbij belangrijk
is de juiste keuzes te maken. Op het

1.600

gebied van algemene bedrijfsvoering,
juridische vraagstukken en aanbeste-

330

dingen beschikt Bouwend Nederland
daarom over de juiste specialisten.

Team Advies

Bouwend Nederland adviseert

Adviesgesprekken Dienstverlening

Bouwend Nederland Advies heeft ook in

In 2018 hebben ruim 250 leden gebruik

2018 weer veel leden bijgestaan. In totaal

gemaakt van de mogelijkheid om samen

hebben de adviseurs bijna 10.000 vragen

met de Adviseur Dienstverlening om

beantwoord. Meer dan drie kwart van de

tafel te zitten. In een persoonlijk advies

vragen had betrekking op sociale zaken.

gesprek wordt samen bekeken welke

Zo’n 2.000 vragen zijn door de deskun

trainingen, ledenvoordelen, hulpmiddelen

dige collega’s op het gebied van bouw- en

of adviesdiensten van Bouwend Nederland

aanbestedingsrecht beantwoord.

relevant zijn en voordeel opleveren
voor het lidbedrijf. Een gemiddelde

7.500

tevredenheidsscore van 8,1 en een hoge
aanbevelingsscore geven het nut van
deze gesprekken aan.
Bouwrecht

Aanbestedingsrecht

Sociale Zaken

8,0

Terugblik 2018
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200

werknemers geholpen

Social
Support

van meer dan

100
lidbedrijven

Bouwend Nederland biedt medewerkers

Bouwend Nederland ondersteunt

van leden hulp bij privéproblemen. Bij

Dat leden de dienst waardevol vinden,

schulden, scheidingen of depressieve

bevestigt onder andere Martine Kleizen,

klachten bestaat er meestal geen

directeur van Wegenbouw Lansink.

onderscheid tussen werk en privé.

Zij zette in 2018 de diensten van onze

In 2018 stonden onze Adviseurs Social

adviseur Tonny Grotenhuis in. Ze vond

Support zo’n 200 werknemers van meer

het een verademing dat hij veel kennis

dan 100 lidbedrijven bij met raad en

en ervaring meebracht en op korte

daad. Hierdoor bleven zij inzetbaar of

termijn beschikbaar was. Martine vindt

konden sneller weer volledig aan de

het belangrijk om er in geval van privé

slag.

problemen te zijn voor haar werknemers.

Fred Bimbergen
f.bimbergen@bouwendnederland.nl
06-53153075

Tonny Grotenhuis
t.grotenhuis@bouwendnederland.nl
06-53152967

Ze vindt Social Support een echte
aanrader.
Helden

Snel weer aan het werk

Laagdrempelig

Ook Marc Redegeld, HR-directeur bij

Paul Benus, Directeur van Bouw

Annette Bloemendal, coördinator arbo

VolkerWessels Telecom, heeft al veel

onderneming Gebroeders Benus BV,

servicecentrum van Heijmans, ziet een

medewerkers laten ondersteunen via

benadrukt dat het nogal iets is in de

zorgplicht bij de werkgever, en maakt

Social Support, en altijd naar tevreden

bouw om hulp te zoeken wanneer je

al jaren gebruik van de diensten. Social

heid. Hij vindt dat Fred Bimbergen en

emotioneel in de knoop zit. Door inzet

Support wekt bij haar vertrouwen, werkt

Tonny Grotenhuis een groter bereik

van Social Support kon zijn werknemer

snel, adequaat en is laagdrempelig.

verdienen en omschrijft ze als helden.

weer vrij snel aan het werk.
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Organisatie
in 2018

Onze
mensen

Communicatie

Regio’s

>

>

>
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Jong
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Nederland

Vakgroepen

Bestuur

Algemeen
Bestuur

>

>

>

>
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Bouwend Nederland

Onze
mensen

19 >
medewerkers uit dienst

125
medewerkers

86
fte

>24
medewerkers in dienst

Leeftijdsverdeling

In 2018 is het ontwikkelprogramma
Doen! afgerond voor alle medewerkers
en leidinggevenden van Bouwend
Nederland. Dit ontwikkelprogramma
helpt om klantgerichter te zijn, nog
beter samen te kunnen samenwerken,
professionaliteit verder te ontwikkelen
en nog meer passie en plezier in het
werk te brengen.

47% 53%
(59) mannen

(66) vrouwen

5,11%
Gemiddeld verzuim

8 32 38 34 13
<30

31-40

41-50

51-60

Op deze wijze worden de missie en
kernwaarden geborgd in het gedrag
van alle medewerkers van Bouwend
Nederland.

Arbeidsvoorwaarden

Daarnaast is de ontwikkeling van de
medewerkers van belang. Hiermee

In 2018 is de arbeidsvoorwaardenregeling

zorgen we voor vitale en inzetbare

gemoderniseerd, omdat Bouwend

medewerkers die op hun beurt
bijdragen aan het behalen van de
strategische doelstellingen van
Bouwend Nederland.

Nederland een aantrekkelijke werkgever
wil zijn en blijven voor huidige
medewerkers en nieuw aan te trekken
personeel.

9,8
Gemiddeld aantal dienstjaren

>60

Terugblik 2018
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36.481

65.000

mediaberichten over de bouw & infra /

mensen luisteren wekelijks naar

Bouwend Nederland

BNR Bouwmeesters

4

1.000

miljoen euro advertentiewaarde

mensen luisteren wekelijks naar

in professionele media

podcasts BNR Bouwmeesters

Communicatie
30 juli

v Abonnees

vernieuwde
nieuwsbrieven

10.737
Nieuwsbrief
Actualiteit

27.831
volgers op Twitter
@BouwendNL

10.728 5.293
24 januari

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Dienstverlening

Bouwmeesters

90.568
volgers op Twitter
voorzitter Maxime Verhagen

17 september

6

Top 5 meest bekeken webartikelen
Website

• Loontabellen per 1 januari 2018
• Cao Bouw & Infra 2018-2019 en lonen

Paginaweergaven

2,2 miljoen

per 1 augustus 2018 beschikbaar
• Loonsverhoging en andere wijzigingen

Aantal unieke bezoekers

December 2018

per 1 januari 2018

464.102

• Overeenkomst nieuwe cao bouw- &
infrasector

Aantal bezoeken

855.472

edities vernieuwd ledenmagazine

• Loonsverhoging van 4,4% bij cao Bouw
3 oktober

& Infra aangeboden

Klimaatakkoord

Aardgasvrije wijken

Duurzame Inzetbaarheid

Kun je leren

Verkiezingen

Provinciale Staten en
Waterschappen
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Bouwend Nederland

Regio Noord

Regio’s

Bouwend Nederland kent vijf regio
kantoren gevestigd in Amsterdam,
Apeldoorn, Groningen, Tilburg en
Zoetermeer die op regionaal niveau
opereren. De medewerkers van de regio-

435

3

leden

afdelingen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

2.485

1.900

miljoen euro

miljoen euro

GWW

Gereedgekomen

Mutatie
bouwproductie

1.275

5.397

+6,0%

miljoen euro

woningen

1
Infraplatform

kantoren houden zich bezig met regionale
belangenbehartiging van lidbedrijven.

1000 banenplan

Zij zijn onder meer gesprekspartner

Aardbevingsproblematiek omgebogen tot kans: ruim 6 miljoen voor scholing naar

bij de provincies en gemeenten over

bouw en techniek! Scholenbouwprogramma 300 miljoen euro op de markt en

bijvoorbeeld marktontwikkelingen,

eerste seriematige woningbouwprojecten gegund.

aanbestedingsbeleid en duurzaamheid.
Daarnaast onderhouden zij contacten met
onderwijsinstellingen en geven zij voorlichting over de cao.

1e Infra Innovatie Marktdag
Noordelijke provincies, waterschappen, Koninklijke NLingenieurs, BuildinG en
Bouwend Nederland samen op zoek naar meer ruimte voor innovatie in de infra
sector via het innovatieatelier en de Economic Board Groningen pitch.
Expeditie Drenthe
Maxime Verhagen vertelt aan 110 organisaties in Drenthe over het klimaatakkoord
en hoe er invulling aan gegeven kan worden.
Start gemaakt met Wijk van de toekomst te Gieten (focus op verduurzaming, zorg
aan huis en levensloopbestendig wonen in één wijk).

Terugblik 2018
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Regio Oost

GWW

3.950
miljoen euro

Regio Randstad Noord

Gereedgekomen

939

10

1.073

11

leden

afdelingen

leden

afdelingen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Woningbouw

Utiliteitsbouw

5.595

4.590

7.005

4.470

miljoen euro

miljoen euro

miljoen euro

miljoen euro

Mutatie
bouwproductie

15.642 +11,5%
woningen

GWW

1

3.525

Infraplatform

miljoen euro

Gereedgekomen

Mutatie
bouwproductie

19.294 +4,0%
woningen

1
Infraplatform

DGA bijeenkomst

Samenwerkingsagenda

In 2018 is het initiatief genomen om met lidbedrijven tijdens informele bijeen

Met de provincie Noord-Holland is een Samenwerkingsagenda getekend. Deze

komsten actuele thema’s te bespreken die spelen bij de (middel)grote bouw

agenda brengt de werkelijke plancapaciteit en de mogelijkheden om de woning

bedrijven in de Regio Oost. De Bouwagenda is hierin het vertrekpunt. Als gast was

voorraad te verduurzamen in kaart. Belangrijk is ook inzicht te krijgen in de knel

de voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, Bernard Wientjes aanwezig.

punten. Leden is gevraagd deze bij het regiokantoor te melden.
Marktdagen

Bijeenkomst AVG en cao

De Marktdagen ‘Samen Slimmer’ en ‘Ondernemend Samen Werken’ stonden in het teken

Zo’n 160 leden kwam in Apeldoorn samen voor een AVG-voorlichtingsbijeenkomst

van het klimaat en waren met 350 en 150 deelnemers goed bezocht. Diederik Samsom

en een toelichting op de nieuwe cao Bouw en Infra.

was de centrale spreker. Boardroomsessies resulteerden in goede gesprekken en
bestuurlijke contacten voor samenwerking met gemeenten en Waterschappen.

Kennissessie pensioenregeling BPF

Dialoogbijeenkomsten

BPF Bouw heeft tijdens een kennissessie over pensioenregeling zo’n

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn zes dialoogbijeenkomsten

120 geïnteresseerden bijgepraat over de pensioenkeuzes die deze regeling van

georganiseerd waarmee rond de 300 potentiële raadsleden en bestuurders

BPF Bouw aan werknemers biedt.

zijn bereikt.
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Bouwend Nederland

Regio Randstad Zuid

GWW

5.755
miljoen euro

Regio Zuid

Gereedgekomen

670

5

966

4

leden

afdelingen

leden

afdelingen

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Woningbouw

Utiliteitsbouw

6.340

3.765

6.300

6.050

miljoen euro

miljoen euro

miljoen euro

miljoen euro

Mutatie
bouwproductie

11.201 +6,5%
woningen

Gereedgekomen

GWW

1
Infraplatform

Masterclasses
Twee succesvolle Masterclasses Wonen en Mobiliteit met 40 wethouders,
2 gedeputeerden en sprekende praktijkvoorbeelden van lidbedrijven waardoor de
standpunten van Bouwend Nederland en het belang van samenwerking met onze
vereniging sterk naar voren zijn gebracht.  

Marktdag Infra
Meer dan 100 deelnemers waren aanwezig op de Marktdag Infra
met als thema ‘Duurzaam GWW’.

Minor Cost Engineering
Voor de negende keer werd - met medewerking van 16 lidbedrijven en
samen met de Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam de minor Cost Engineering georganiseerd voor zo’n 50 studenten.

3.570
miljoen euro

Mutatie
bouwproductie

14.419 +4,0%

3

Infraplatforms

woningen

Regiodag
Een bruisende en afwisselende inspiratiedag waar we
ruim 200 deelnemers mochten begroeten. De Regiodag lijkt een
jaarlijkse succesvolle traditie te worden.

Masterclasses wethouders
De nieuw benoemde wethouders wonen en infra werden, samen met de provincies
Brabant, Limburg en Zeeland uitgenodigd voor een eerste kennismaking en start van
een constructieve samenwerking in het gemeentelijk bouw en infra overleg (gbio).  
Verenigingsmanagers
Regio Zuid loopt voorop met de ondersteuning van de (gefuseerde) afdelingen en
infraplatforms. Zij hebben nu allemaal een nieuw benoemde verenigingsmanager
(secretaris) die het bestuur en de leden ondersteunt. De eerste geluiden vanuit de
(bestuurs)leden zijn zonder uitzondering positief.
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Regio Noord

Regio Oost

44

49

Activiteiten

Activiteiten

Bijeenkomst
bedrijfsovernames

Projectbezoek
Paleis Het Loo

leden

leden

Elke regio van Bouwend Nederland

Regio Randstad Noord

kent ook een regionale afdeling van

115

Jong Bouwend Nederland (JBN).

leden

Deze regio wordt geleid door een
regiobestuur Jong Bouwend Nederland
en organiseert eigen activiteiten.

Activiteiten

Daarnaast kent JBN een landelijk

Sessie klantmanagement:
meer werkplezier en
betere resultaten

bestuur. Zij houden zich bezig met de
visie en koers van JBN.
Bestuur JBN

Landelijk
In 2018 was de achtste editie van de
JBN Masterclass, een opleiding van
8 maanden gericht op zelfontwikkeling
van (aankomend) managers in de bouwen infra-sector.
In april werd in Utrecht het JPV (Jong
Professionals Verenigd) Festival gehouden
met als thema Resilient Environment.
JBN was één van de organisatoren.
Ook was JBN Initiatiefnemer van een
bouwbrede sectorbijeenkomst.

Regio Randstad Zuid

Regio Zuid

55

100

Activiteiten

Activiteiten

Bijeenkomst
inzicht in (eigen) gedrag

Bijeenkomst over
bedrijfsopvolging

leden

leden
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Bouwend Nederland

Railinfra
De vakgroep Railinfra behartigt de

Rioleringen &
Bestratingen

belangen van de aannemingsbedrijven

Een nieuwkomer binnen Bouwend

in dit marktsegment.

Nederland, zo kan de Vakgroep

De vakgroep stelt zich ten doel de

Rioleringen & Bestratingen getypeerd

aangesloten spooraannemers (nog

worden. Bij het platform zijn 48 leden

meer) te positioneren als professionele,

aangesloten. Kennis uitwisselen, elkaar

betrouwbare en kwalitatief

ontmoeten en zichtbaar zijn, dát vinden

hoogwaardige spelers in de branche.

de leden van de Vakgroep belangrijk.

Bouwend Nederland heeft branche

Nieuwe cao

Themabijeenkomst ‘Bereik de jeugd’

specifieke vakgroepen waarvan leden

In 2018 heeft de vakgroep Railinfra, samen

Geanimeerde bijeenkomst over de toekomst,

van Bouwend Nederland lid kunnen

met Strukton Rail als zelfstandige werkgevers

het vakgebied en de jeugd waar deelnemers

partij, onderhandeld over een nieuwe cao voor

werden geïnspireerd aan de slag te gaan met

de Railinfrastructuur (RIS). Van vakbondszijde

sociale media en het feedback gesprek.

Vakgroepen

worden. Vakgroepen zorgen voor contact
op brancheniveau, uitwisseling van
specifieke kennis en behartigen de
belangen van hun leden.

zijn FNV, CNV en Vakvereniging Het Zwarte
Corps betrokken. Na talrijke en intensieve
onderhandelingsrondes werd op 25 oktober
2018 een onderhandelingsresultaat bereikt.
De belangrijkste onderdelen van het onder
handelingsresultaat:
• Looptijd van augustus 2018 tot en met eind
2019.
• Structurele salarisverhoging per periode
januari 2019 van 4,25 procent.
• Eerste wezenlijke stappen ten aanzien van
de gewenste en noodzakelijke modernise

8

Waarderingscijfer
bijeenkomsten

ring van de cao RIS.
• Een regeling t.a.v. het vraagstuk van de
betaling van onregelmatigheidstoeslag over
verlof (ORT) voor zowel het verleden als de
toekomst.

9

Nieuwe
leden
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Civiele
Betonbouw

Ondergrondse Netwerken
en Grondwaterbeheer

De Vakgroep Civiele Betonbouw bestaat

Dit is de grondboor- en bronbemalings-

uit leden die werken in gewapend of

branche alsmede de kabel- en buizen-

voorgespannen beton uitvoeren, zoals

legbranche. Bij de Vakgroep zijn circa

bruggen en gemalen.

46 leden aangesloten die gezamenlijk
80 tot 90 procent van de omzet in de
Nederlandse boor-, kabel- en buizenlegbranche genereren.

Specialistische Wegenbouw

Workshop

Verbeteren ketensamenwerking

De Vakgroep omvatte in 2018 infra-

Deelname aan succesvolle workshops ‘Markt

Intensieve samenwerking met netbeheerders

bedrijven op het gebied van frezen,

visie in de praktijk’ voor leden en opdracht

om de ketensamenwerking te verbeteren bij de

gevers.

aanleg van huisaansluitingen.

cementbeton wegenbouw, emulsie
asfaltbeton, geleiderail, geluids-

Y-ONG talent

schermen, verkeersmaatregelen en

Betondag

Start van het Y-ONG Professional Programma

wegmarkeren.

Daarnaast participeert de vakgroep namens

met speciale themabijeenkomsten voor jong

Bouwend Nederland in de organisatie van de

professionals van de lidbedrijven. Zo’n 60 deel

jaarlijkse Betondag.

nemers deden mee aan de Eye-opener sessie
The Future of Work.

Vernieuwing richtlijnen

Zie Civiel

Grote instroom monteurs

oppervlaktebehandelingen

De Vakgroep bood in samenwerking met

Een succesvol initiatief van de Vakgroep voor

Nieuwe Beoordelingsrichtlijnen (BRL) voor

Civilion ook in 2018 excursies naar civiele

het wegwerken van het tekort aan monteurs

de VSW-sectoren Geleiderail, Wegmarkeren

bouwprojecten aan voor groepen in de laatste

is de Stichting BLEI (branchesamenwerking

en Verkeersmaatregelen operationeel en

jaren van het voortgezet onderwijs: vmbo,

leermiddelen en examenproducten infratech

Erkenningsregeling Oppervlakbehandelingen

havo 4 of vwo 5 en leerlingen van technische

niek). Samen met elf partner-ROC‘s zorgde

in ontwikkeling. Zo zet de werkgroep verkeers

mbo-opleidingen.

BLEI dat het aantal monteurs in opleiding in

regelaars zich in om met behulp van een

twee jaar tijd van vijfhonderd steeg naar meer

BRL voor verkeersregelaars het niveau van

dan duizend.

verkeersregelaars te verhogen.
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Ingenieursbureaus
Bouwondernemingen

Grondwerk
De Vakgroep Grondwerk behartigt de

De Vakgroep voor Ingenieursbureaus

belangen van leden op de deelgebieden

van Bouwondernemingen heeft als

markt en techniek en vormt een plat-

doel de specifieke belangen van bouw

form voor haar leden die actief zijn in

bedrijven met ingenieurs en ingenieurs-

grondwerk. Dit werkgebied houdt in; nat

bureaus te dienen.

en droog grondwerk, rioleringswerken
en bodemsaneringen.

Waterbouw

Terugkomdag

Vrienden van Grondwerk

Omdat procesmanagement en leidinggeven in

Leveranciers van grondverzetmaterieel kunnen

De vakgroep Waterbouw biedt een

de ontwerpfase steeds belangrijker worden,

toetreden tot ‘Vrienden van Grondwerk’. Met

ontmoetingsplatform voor de leden,

ontwikkelde de Vakgroep Ingenieursbureaus

hun financiële steun kan de vakgroep diverse

de Leergang Ontwerpmanagement. Eind

activiteiten blijven organiseren zonder de

september was er een terugkomdag van

contributie te verhogen. Vrienden verbinden

alle deelnemers om inspiratie op te doen en

zich minimaal 3 jaar, zij ontvangen informatie

ervaringen uit te wisselen met andere bouw

over de markt, kunnen in contact komen met

is een gesprekspartner op het gebied

bedrijven. De ingenieurs waren te gast bij de

leden en hen op de hoogte houden van hun

van droge waterbouw.

bouwplaats van de Rotterdamsebaan in Den

nieuwste producten. Er zijn nu 5 bedrijven die

Haag.

zich ‘Vriend van Grondwerk’ mogen noemen.

Op bezoek

TKD

Ledenbijeenkomsten

Projectbezoek bij Koninklijke De Vries

Samen met de BMWT en Cumela heeft de

Twee interactieve bijeenkomsten gericht op

Scheepsbouw: leren van Concurrent Design

Vakgroep de Technische Kontakt Dagen (TKD)

waterbouwkundige werkzaamheden op Texel

(het ontwerpproces) in een bijzondere sector;

georganiseerd. De TDK is met 192 exposanten

en gericht op drijvend materieel inclusief

die van de superjachten.

op 10 hectare de grootste demonstratiebeurs

certificering.

in West-Europa van grondverzet- en sloop

Ledengroep Waterbouw

materieel.

In 2018 is vanwege te weinig draagvlak de

BIM basis ILS
Start van het formuleren van een BIM basis

behartigt de specifieke belangen van
de leden op het terrein van opleidingen,
marktaangelegenheden en techniek en

vakgroep omgezet in een Sociëteit Waterbouw

ILS voor de infrasector: hoe gaan we 3D-infor

Overige activiteiten

en gaat op informele wijze onder de paraplu

matie in de bouw gestructureerd en eenduidig

Nieuwjaarsbijeenkomst, Machinistenscholings

van Bouwend Nederland door. Het bureau van

uitwisselen?

dagen, technische excursies en bijeenkomsten

Bouwend Nederland zal waar nodig de sociëteit

voor financieel kader/uitvoerders bij leden.

ondersteunen.

Terugblik 2018
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GLAS

Bitumineuze Werken

Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de

De Vakgroep Bitumineuze Werken

collectieve belangen van haar leden op

bestaat uit leden van Bouwend Neder-

sociaal en technisch gebied. Daarnaast

land die zowel asfalt produceren als

voorziet zij hen van een verscheidenheid

verwerken. De vakgroep beoordeelt de

aan informatie. Vakgroep GLAS is het

toepassingen van asfalt. Verder werkt

eerste aanspreekpunt voor werkgevers

de vakgroep mee aan regelgeving, geeft

die actief zijn in de vlakglasbranche.

aandacht aan het milieu en verzorgt
voorlichting over het product asfalt.

Opleidingsbedrijven

Nieuwe cao

Asfaltdag 2018

De cao-partijen hebben een onderhandelings

Organisatoren Eurobitume en de Vakgroep

De Vakgroep Opleidingsbedrijven

resultaat bereikt over een nieuwe cao voor de

Bitumineuze Werken hebben tijdens de

behartigt de belangen van haar

groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-

Asfaltdag in de Flint in Amersfoort zo’n

en het glazeniersbedrijf met een looptijd van

540 mensen mogen begroeten die betrokken

1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.

zijn bij de (asfalt) wegenbouw. Dit jaarlijks
terugkerende evenement had als centraal

opleidingsbedrijven in bouw en infra.
De opleidingsbedrijven leiden jong en
oud op voor een beroep in de bouw.

thema “Op weg naar een circulaire

Dit kan via praktijkleren (BBL, werken

Asfaltsector”.

en leren) of via school (BOL, leren en
stages).

PR-commissie

Asfalt-Impuls

Excellente Opleidingsbedrijven

Oprichting PR-commissie om het product glas

De VBW draagt bij aan en participeert in alle

De opleidingsbedrijven zijn Excellente

en het werken in de glasbranche te promoten

deelprojecten van de Asfalt-Impuls.

Opleidingsbedrijven geworden.

op het Glasplein tijdens de Bouwbeurs.

Elk opleidingsbedrijf investeert op de 4 pijlers;
Talentontwikkeling en Loopbaanbegeleiding,

Samenwerking OnderhoudNL

Vakmanschap, Contextrijke omgeving en

De samenwerking met OnderhoudNL krijgt

Professionalisering in hun kwaliteit. In elke

een nieuwe impuls.

vestiging is dit zichtbaar via posters waarin per
pijler staat waar dat opleidingsbedrijf zich in
onderscheidt.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bestuur
Samenstelling 31 december 2018

1 Sylvia van den Berg, Jong Bouwend
Nederland
2 Marten Cornel, penningmeester,
bouw klein
3 Henk Homberg, vice-voorzitter,
bouw groot
4 Barend van Kessel, infra klein
5 Marten Kreeft, bouw midden
6 Martijn Smitt, infra groot
7 Maxime Verhagen, voorzitter
8 Dick Verhoeven, bouw middelgroot
9 Teus de Wit, infra midden
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1

2

3

5

6

7

8

9

10

Algemeen
Bestuur
Samenstelling 31 december 2018

4

1 Dick Bakker, bouw middelgroot
2 Lowick Barg, bouw groot
3 Karst-Jan Beens, infra midden
4 Harm Beerda, infra midden
5 Ad Burger, bouw middelgroot
6 Frank Castricum, bouw midden
7		 Janne van Exel, Regio Randstad Noord
8		 Jaring Feenstra, Regio Noord
9		 Hans Geertman, Regio Zuid
10 Martin Gibbon, bouw midden
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11 Peter Huizer, Regio Randstad Zuid
12 George Kempenaar, Regio Noord
13 Jan Kets, Regio Randstad Noord
14 Harald van Keulen, bouw groot
15 Fedde Kingma, bouw klein
16 Yuri Kiontke, Jong Bouwend Nederland
17 Martine Kleizen, Regio Oost
18 Hans de Koning, infra midden
19 Gert-Jan Lagendijk, bouw klein
20 Eric Mulders, infra klein - midden

Terugblik 2018
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21 Erik Pereboom, infra klein
22 Wim Prins, bouw middelgroot
23 Peter van Rhede van der Kloot,
vakgroep Glas
24 Jan de Ruiter, infra groot
25 Joost Schuijs, Regio Zuid
26 Hans Stil, bouw klein
27 Zwiep Vermeulen, Regio Randstad Zuid
28 Roland de Waal, infra groot
29 Rob van Wingerden, bouw groot
30 Ron Wullems, infra klein
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