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Bouwend Nederland

Voorwoord

Uitdagingen
voor de bouw
Het blijft op macro-economisch gebied

op vele manieren in om het veiligheids

meer moeite om gekwalificeerde arbeids

goed gaan met ons land en die tendens

bewustzijn bij werkgevers én werknemers

krachten te vinden en hun vacatures in

houdt ook aan in de investeringen in

te vergroten in het dagelijks werk en de

te vullen. Om meer mensen in de sector

gebouwen en infrastructuur.

bedrijfsvoering. Van het totale pakket aan

aan het werk te krijgen, is het zaak

Met een groei van 6,5 procent in 2018

veiligheidsactiviteiten is de campagne

dat meer jongeren voor een bouw- en/

zet de Nederlandse bouw de sterke

‘Bewust Veilig, Iedere Dag’ een belangrijk

of infraopleiding kiezen. Voor aanwas

prestatie door; voor 2019 wordt een

onderdeel.

op korte termijn stimuleert Bouwend

toename van de bouwproductie met

Nederland ondernemers om meer zij-

4,5 procent verwacht. Tegelijkertijd

De verwachte ondertekening van het

instromers aan te trekken en zich meer

dringen diverse uitdagingen zich op,

Klimaatakkoord geeft een belangrijke

te richten op de inzet van buitenlandse

zoals de aandacht voor veiligheid, de

impuls aan de verduurzaming van de

arbeidskrachten.

instroom van gekwalificeerd personeel

gebouwde omgeving. De bouw- en

en het vinden van innovatieve antwoorden

infrasector speelt een cruciale rol bij de

Bouw- en infrabedrijven kunnen bij

op maatschappelijke vraagstukken als de

uitvoering van maatschappelijke opgaven

Bouwend Nederland terecht voor een

woningmarkt, bereikbaarheid, energie-

op dit gebied, zoals de energietransitie,

uitgebreid dienstenpakket om samen de

transitie en duurzaamheid.

de klimaatadaptatie en de overgang naar

uitdagingen het hoofd te bieden. Zo is er

een circulaire economie. De Bouwagenda,

een breed, actueel aanbod van trainingen

Veiligheid staat in 2019 absoluut bovenaan

mede geïnitieerd door Bouwend Nederland,

en cursussen, dat aansluit bij actuele

de prioriteitenlijst. Er gebeuren nog

vormt de motor om daarbij grootschalige

thema’s. Voor advies over bedrijfsvoering,

steeds te veel ongevallen, sommige

innovaties door te voeren.

aanbestedingen, juridische en andere

met dodelijk afloop, en de sector blijft

branchegerelateerde vraagstukken staan

ernaar streven om daar een eind aan

Door de groeiende bouwproductie

specialisten voor hen klaar. Praktische

te maken. Bouwend Nederland zet zich

hebben bouw- en infrabedrijven steeds

handvatten als modelcontracten,
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databases en beslismodellen ondersteunen hen bij de bedrijfsvoering. En
dankzij projecten met vooraanstaande
partijen buiten de uitvoerende bouw
maakt Bouwend Nederland kennis,
ervaring en innovaties breed binnen de
sector toegankelijk.
Bouwend Nederland heeft de uitdagingen
vertaald naar meerjarenprogramma’s en
projecten die in 2019 extra aandacht en
middelen krijgen. In dit Jaarplan leest u
welke dit zijn.

Maxime Verhagen
Voorzitter
Fries Heinis
Algemeen directeur
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4

Lobby en
brancheontwikkeling
in 2019
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Bouwend Nederland

Veiligheid
Ambitie
Terugbrengen aantal

Prioriteit
nummer 1

dodelijke slachtoffers

2019

in de bouw naar

Uitbouw campagne

0

Bewust Veilig, Iedere Dag

Bouw en infra staat in de top drie

Meerjarenprogramma Veiligheid

Bewust Veilig, Iedere Dag

Op 20 maart 2019 organiseren we met

van meest onveilige sectoren. Dat is

Veiligheid is de verantwoordelijkheid

Een belangrijk onderdeel van het totale

collega-organisaties onze jaarlijkse

onacceptabel! Er gebeuren te veel

van alle partijen in de keten. Bouwend

pakket aan veiligheidsactiviteiten van

‘Bewust Veilig-dag’ als extra bewust

ongevallen en het aantal dodelijk

Nederland levert een significante

Bouwend Nederland is de campagne

wordingsimpuls.

slachtoffers moet terug naar nul.

bijdrage met haar meerjarenprogramma

‘Bewust Veilig, Iedere Dag’, die we

Bovendien geven ongelukken, zoals de

Veiligheid en trekt daar een fors budget

najaar 2018 zijn gestart en dit jaar stevig

ingestorte parkeergarage in Eindhoven

voor uit. Met die aanpak maken we de

uitbreiden. Daarmee bevorderen we de

en de omgevallen kraan met brugdek in

belangrijkste veiligheidsrisico’s in de

bewustwording en faciliteren we werk

Alphen aan den Rijn, de sector bepaald

bouw- en infrasector zichtbaar en beter

gevers veiligheid dagelijks een prominente

geen veilig imago. Bouwend Nederland

beheersbaar. Daarvoor ontwikkelen we

plek in de bedrijfsvoering te geven.

helpt de lidbedrijven op vele manieren

aanvullende preventieve veiligheids

Onderdelen zijn onder meer een online

om van veiligheid een topprioriteit te

maatregelen per risicocategorie, die

portal met informatie voor werkgevers

maken en de risico’s te verkleinen en zo

we implementeren, toepassen en

en werknemers, tools als de ‘Generieke

mogelijk te elimineren.

monitoren. Het programma is mede tot

Poort Instructie’ en de kwartstool, bijeen

stand gekomen dankzij adviezen van en

komsten, posters, een videoboodschap

afstemming met de Taskforce Veilig-

van Maxime Verhagen, lesmaterialen

heid. In projecten werken we samen

voor het mbo, trainingen, workshops en

met stakeholders in de sector, zoals de

veel publiciteit, ook via sociale media.

Ik onderneem actie bij onveilige situaties

Governance Code, Opdrachtgeversforum,

Essentieel zijn de tien ‘Life Saving Rules’:

• Ik waardeer het als mijn collega’s mij op onveilige

VNconstructeurs en de Inspectie SZW.

richtlijnen over een veilige werkplek,

Life Saving Rules Bouw en Infra
Ik accepteer alleen een veilige werkplek
• Ik begin altijd goed geïnstrueerd aan mijn opdracht.
• Ik voer altijd een LMRA uit voor ik begin te werken.
• Ik draag altijd de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen.
• Ik werk alleen met veilig en aantoonbaar gekeurde
arbeidsmiddelen.

Ik werk veilig of ik werk niet
• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en
andermans veiligheid.
• Ik accepteer alleen werkzaamheden die ik kan
en mag uitvoeren.

• Ik spreek mijn collega’s aan bij onveilige situaties.
• Ik meld onveilige situaties bij mijn leidinggevende.
situaties wijzen.

Alcohol en drugs zijn uit den boze op de bouwplaats
• Ik gebruik nooit alcohol en drugs op de werkplaats.

hoe te handelen bij onveilige situaties en

• Ik meld gebruik van medicatie.

het afzweren van alcohol en drugs op de
bouwplaats.
BNL_flyerLSR-v1-180924.indd 1

10/10/2018 10:21
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2019
Onderzoek naar
de oprichting van een
centraal registratie- en
monitoringspunt van incidenten

Melden en registreren

Effectindicatoren

De meerjarenaanpak telt vele projecten

Het beoogde effect van het programma

rondom veiligheid. Zoals onderzoek naar

Veiligheid is een substantiële vermindering

de oprichting van een centraal registratie-

van het aantal slachtoffers in de bouw en

en monitoringspunt van incidenten. Doel

infra in alle zwaartecategorieën. Om de

is het verzamelen van, en beter inzicht

resultaten te kunnen monitoren, worden

krijgen in, onveilige situaties en voor-

diverse indicatoren en streefwaarden

vallen, in antwoord op de vaak gehoorde

gedefinieerd. Daarmee krijgen we meer

kritiek dat de bouw- en infrasector te

zicht op het totale aantal ongevallen in de

weinig leert van voorvallen en te weinig

bouw- en infrasector, het aantal onge-

doet met aanbevelingen van de Onder-

vallen per zwaartecategorie (dodelijke,

zoeksraad voor Veiligheid. De data en

zware, lichte en bijna-ongevallen) en het

informatie van het meldpunt maakt het

aantal ongevallen naar directe oorzaak

makkelijker om preventieve maatregelen

(door een val, aanrijding, gevaarlijke

te versterken. Bouwend Nederland doet

stoffen, brand, et cetera).

ook verdiepend onderzoek naar de achterliggende oorzaken van (bijna-)ongevallen
door instorting. Er zijn werkplekinspecties.
En met vouchers ‘Veiligheid aan de voorkant’ krijgen vijftig lidbedrijven veiligheids
advies in een bouwteamsituatie. Onze
regio’s en vakgroepen hebben een actieve
rol bij de uitvoering van het programma.

8

Bouwend Nederland

Instroom

2019

Vakmanschap
en carrières

Landelijke vlogwedstrijd
om jongeren te interesseren
voor de bouw

Bouw- en infrabedrijven merken dat het

Jongeren

Zij-instromers

Buitenlandse arbeidskrachten

steeds moeilijker wordt om vacatures in

Onze ‘Je gaat het maken’-campagne op

Op korte termijn is de bouw- en infra-

Het Economisch Instituut voor de

te vullen. Hoe krijgen we meer mensen

sociale media blijft doorlopen. De eerste

sector ook op zoek naar zij-instromers.

Bouwnijverheid publiceert een nieuw

aan het werk in onze mooie sector,

maanden ligt het accent op de landelijke

Bouwend Nederland laat actief mensen

onderzoek met actuele cijfers over de

die volop innovatie, vakmanschap en

vlogwedstrijd. We zien gelukkig steeds

uit andere sectoren en werkzoekenden

inzet van buitenlandse arbeidskrachten.

doorgroeimogelijkheden biedt? Die

meer jongeren voor een opleiding in

de veelzijdigheid en mogelijkheden zien.

Op basis van de resultaten ondersteunt

vraag staat centraal in het meerjaren-

de bouw of infra kiezen, maar groot

Vaak vergt hun inzet om- of bijscholing,

en begeleidt Bouwend Nederland de

programma Instroom.

rendement is pas over enkele jaren te

maar door tegelijk te werken en te leren

ondernemers die lid zijn met informatie

Bouwend Nederland richt zich daarmee

verwachten, als velen hun opleiding

via een BBL-traject kan een flink aantal

(bijvoorbeeld over de samenwerking

op drie subdoelen: meer jongeren laten

hebben afgerond.

al snel aan de slag. Ook bevorderen we

met geschikte bureaus), diensten en

kiezen voor een bouw-/infraopleiding,

de zij-instroom met specifieke projecten

producten om deze mensen zorgvuldig in

meer zij-instromers aantrekken en

voor statushouders en UWV’ers.

te zetten.

lidbedrijven faciliteren bij de inzet van

In het voorjaar start op RTL4 een reality-

buitenlandse arbeidskrachten.

tv-serie, waarin we de veelzijdigheid en
carrièreperspectieven van de bouw en
infra laten zien. Zo interesseren we ook
meer mensen thuis voor werken in onze
sector.
2019
Start reality-tv-serie
waarin we de veelzijdigheid en
carrièreperspectieven van
de bouw en infra laten zien

Jaarplan 2019
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Blijven investeren in opleiden
2019

Lang
leve(n)
leren

Ontwikkeling van trainingen

2019

voor leden, zodat de

Start modulair opleiden,

medewerkers beter, gezonder

zodat mensen eerder alvast

en met meer plezier

aan de slag kunnen

hun werk kunnen (blijven) doen

Het programma ‘Blijven investeren

Scholingsaanbod

van de energietransitie beschikbaar

Modulair opleiden

in opleiden’ (BIO) draagt eraan bij om

De Competentiecatalogus beschrijft de

wordt. Voor de ondernemers die lid zijn,

Vaklieden opleiden op het hbo en mbo

voldoende, goed opgeleide mede-

kennis en vaardigheden die de markt nu

ontwikkelt Bouwend Nederland verschil-

duurt drie of vier jaar. Om belangstel-

werkers in de sector te krijgen en te

en in de toekomst van werknemers in de

lende trainingen. Deze gaan over samen-

lenden − ook die uit andere sectoren −

houden. Om dit te bereiken moet het

bouw en infra vraagt. Met de catalogus

werken, digitalisering en hrd, zodat de

sneller naar de arbeidsmarkt te leiden,

scholingsaanbod aansluiten op de vraag

bespreken onze regioafdelingen op hoge-

medewerkers van de lidbedrijven beter,

ontwikkelen we onderwijsmodules die

vanuit de markt.

scholen en roc’s in hoeverre hun onder-

gezonder en met meer plezier hun werk

zij apart kunnen halen, zodat mensen

Daarnaast zorgt Bouwend Nederland

wijs hierop aansluit. Samen met Techniek

kunnen (blijven) doen.

zonder compleet diploma alvast aan

voor bewustwording bij de leden, zodat

Nederland en scholen stemmen we af

de slag kunnen. Tijdens hun loopbaan

zij hun medewerkers aansporen om

dat de benodigde kennis voor uitvoering

kunnen zij vervolgens in stappen hun

zich te blijven ontwikkelen. Daartoe
investeren we in activiteiten voor onze
lidbedrijven, in onze eigen bedrijfstak-
infrastructuur en in kennisinstellingen.

diploma behalen.
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Bouwend Nederland

Innovatie

Innovatief
ondernemen

2019

2019

Met de lancering van het

Meer innovatie in het

Bouw en Techniek Innovatie Centrum

bouwproces en de bedrijfsvoering,

(BTIC) geven we een stevige impuls

en betere condities voor innovatie

aan research & development

in aanbestedingsmarkten

Bouwend Nederland faciliteert en

Via de Bouwagenda wordt gewerkt aan

De Bouwagenda

Stimuleren en faciliteren

stimuleert innovatie om de arbeids

de maatschappelijke innovatievragen aan

De Bouwagenda vormt een belangrijke

Bouwend Nederland heeft hierbij

productiviteit en maatschappelijke

de sector. En met het door de Bouw

impuls voor grootschalige innovatie

twee speerpunten: meer innovatie in

toegevoegde waarde van de bouw- en

agenda geïnitieerde Bouw en Techniek

in het kader van maatschappelijke

het bouwproces en de bedrijfsvoering,

infrasector te vergroten.

Innovatie Centrum (BTIC), krijgt de bouw

opgaven. Hij omvat elf grote bouw- en

en betere condities voor innovatie

de beschikking over de faciliteiten die ook

infraopgaven (Road Maps) en zes over-

in aanbestedingsmarkten. Via het

voor de topsectoren gelden. Bouwend

koepelende thema’s als antwoord op

Aanbestedingsinstituut wordt de moni-

Nederland organiseert daarnaast

grote maatschappelijke vraagstukken voor

toring van innovatie in aanbestedingen

activiteiten om innovatie in bedrijven te

de komende decennia, zoals klimaat

opgezet. Een nieuwe ledenklankbord

stimuleren en meer ruimte te creëren

verandering, verduurzaming, digitalise-

groep levert input voor maatregelen

voor innovatie bij aanbestedingen. Het

ring, vervanging en renovatie. Bouwend

voor verbeteringen in onder meer risico

zijn immers de bedrijven zelf waar de

Nederland zorgt met beleid, onderzoek,

verdeling, intellectueel eigendom en

innovaties vandaan moeten komen.

communicatie en lobbyactiviteiten dat de

opschaling. De innovatie van het bouw-

agenda wordt uitgevoerd. Met de lancering

proces stimuleren we door de 

van het BTIC geven we een stevige impuls

technologische kansen en industrialisatie

aan research & development in de sector.

mogelijkheden te laten zien. Bedrijven

De kennisontwikkeling die we zo hard

die daar zelf mee aan de slag willen,

nodig hebben om tot fundamentele

helpen we hun weg te vinden bij hun

innovatie in onze sector te komen.

zoektocht naar de juiste innovatie
platforms en subsidiemogelijkheden.

Jaarplan 2019
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Verkiezingen
2019

Bouwen
op het
programma

Tijdens zeven Cobouw Cafés
gaan we in gesprek met
provinciale politici en
andere lokale partijen over
bouw- en infrathema’s

Voor Bouwend Nederland zijn

Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Europese en landelijke verkiezingen

verkiezingen een uitgelezen mogelijk

Provincies zijn voor de ondernemers die

Waterschappen zijn eveneens belangrijke

Na het lobbyen voor de Europese

heid om extra invloed uit te oefenen op

lid zijn van Bouwend Nederland zowel

opdrachtgevers voor onze leden. Daarom

verkiezingen, richt Bouwend Nederland

de politiek. Met het meerjarenproject

opdrachtgever als regelgever. In onze

organiseren we na de waterschaps

zich eind 2019 alweer langzaamaan op

Verkiezingen voeren we een voort

lobby zetten we hierop in; we hebben alle

verkiezingen samen met de Unie van

de Tweede Kamerverkiezingen van maart

durende lobby op de speerpunten,

provinciale fracties inbreng geleverd voor

Waterschappen één of meerdere bijeen-

2021. Zo inventariseren we welke thema’s

zodat politici van elk bestuursniveau

hun verkiezingsprogramma.

komsten, waar de nieuwe waterschap-

de lidbedrijven belangrijk vinden en

onze standpunten kennen en Bouwend

Tijdens zeven Cobouw Cafés gaan we in

bestuurders kennismaken met lokale

verwerken we die in een plan van aanpak.

Nederland beter weten te vinden en te

gesprek met provinciale politici en andere

bouwondernemers en aantrekkelijke

waarderen. Deze positieve beïnvloeding

lokale partijen over bouw- en infrathema’s.

voorbeeldprojecten. Zo komen contacten

kan leiden tot meer overheidsopdrachten,

We starten een mediacampagne, gericht

tot stand om de komende vier jaar goed

betere condities om werk uit te voeren

op bestuurders en stakeholders. Na de

samen te werken.

en nauwere samenwerking bij aanbe-

Provinciale Statenverkiezingen ontvangt

stedingen.

de formateur een brief met onze visie en

In 2019 zijn er Provinciale Staten-,

standpunten.

waterschaps- en Europese verkiezingen.

Ook analyseren we de coalitieakkoorden
om gericht de belangen van de onder
nemers die lid zijn van Bouwend Nederland
te behartigen en organiseren we w
 erkbezoeken met Statenleden en
gedeputeerden.
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Bouwend Nederland

Duurzaamheid

2019

Cruciale rol
bouw en infra

Voorbereiding leden
op nieuwe BENG-wetgeving

De bouw- en infrasector speelt een

Verduurzaming woningmarkt

snel ervaring kunnen opdoen met een

BENG

cruciale rol bij de uitvoering van

Met de verwachte ondertekening van het

grootschalige aanpak. Dit is 500 miljoen

Voor nieuwe woning- en utiliteitsbouw wordt

belangrijke duurzame maatschappe-

Klimaatakkoord geeft het kabinet dit jaar

euro geworden. De overheid heeft ook

met ingang van 2020 de BENG-wetgeving

lijke opgaven: de energietransitie, de

een essentiële impuls aan de opschaling

27 bestaande wijken aangewezen om

van kracht. Om een bouwvergunning te

klimaatadaptatie en de overgang naar

van de energietransitie in de gebouwde

op korte termijn aardgasvrij te maken.

verkrijgen, moeten aanvragen vanaf

een circulaire economie.

omgeving. Voor het ontwerp-klimaat

Wij houden de vinger aan de pols om te

januari 2020 voldoen aan drie eisen: de

Bouwend Nederland zorgt ervoor dat

akkoord heeft Bouwend Nederland,

zien hoe we onze lidbedrijven het beste

energiebehoefte van het gebouw, het

de lidbedrijven goed toegerust zijn

samen met andere partijen, gelobbyd

daarbij kunnen betrekken. Verder ontwik-

primaire energieverbruik en het aandeel

om deze opgaven de komende jaren

dat er een substantieel bedrag beschik-

kelen we tools die hen ondersteunen

hernieuwbare energie. Bouwend Nederland

mede te kunnen realiseren. We lobbyen

baar zou komen voor de verduurzaming

bij de verduurzaming van de bestaande

helpt leden-ondernemers om zich hierop

voor en helpen met het creëren van

van corporatiewoningen, zodat zowel

voorraad, zoals een ‘Bidboek product-

voor te bereiden. Bijvoorbeeld met webi-

goede (markt)condities. Daarnaast

opdrachtgevers als bouwondernemers

marktcombinaties’ en ‘No-regret’-maat-

nars, introductieworkshops, trainingen,

regelen voor vijf particuliere woningtypen.

de nieuwe training ‘Blijven bouwen met

zetten we stevig in op het bekend en
vertrouwd maken van onze achterban

BENG en MPG’ aan de BNL Academy

met de BENG-wetgeving (Bijna Energie

en artikelen in diverse media. Via het

Neutrale Gebouwen).

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw
(ZEN) − een initiatief van Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes − doen we
met lidbedrijven al jaren ervaring op met
BENG-projecten. Deze praktijkkennis wordt
gedeeld via de publicatie van brochures, de
Meer informatie

organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten

bouwendnederland.nl/klimaatakkoord

en een BENG-lobby.

Jaarplan 2019
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2019
We analyseren hoe

2019

duurzaamheid terugkomt in

Nieuwe versie

alle openbare aanbestedingen en

‘Handvat Duurzaam Materiaalgebruik’

delen de resultaten

voor bouw- en infrabedrijven

via diverse media

Infra en innovaties

Circulaire economie

Bouwend Nederland werkt met boven-

In de infrasector zijn vele mooie duur-

Bouwend Nederland zet zich in voor de

staande ketenpartners in de Bouwagenda

zame innovaties beschikbaar. Helaas

ontwikkeling van een circulaire (bouw)

aan voorwaarden die nodig zijn om

worden die in de praktijk onvoldoende

economie. Bij deze transitie zijn veel

circulariteit verder te helpen. In 2019

toegepast, omdat opdrachtgevers er te

ketenpartners nodig, zoals slopers, de

publiceren we een nieuwe versie van het

weinig ruimte voor bieden in opdrachten.

toeleverende industrie, de bouwgroot-

‘Handvat Duurzaam Materiaalgebruik’

Duurzaamheidscriteria moeten in

handel, vastgoedbeleggers, architecten,

voor bouw- en infrabedrijven.

aanbestedingen serieus meegenomen

(overheids)opdrachtgevers en de

worden, zodat bedrijven duurzaamheid in

(ontwikkelende) bouw. Voor de transitie

Zie bouwendnederland.nl:

projecten optimaal kunnen vormgeven en

naar circulair is voor de uitvoerende bouw

bit.ly/2UUQ4ZD

zich ermee kunnen onderscheiden in de

(onder meer) essentieel:

markt. Bouwend Nederland gaat de nood-

• een veelzijdig, aantoonbaar aanbod van

zaak dat opdrachtgevers duurzaamheid
efficiënter meenemen in aanbestedingen,
stevig neerzetten. We analyseren hoe
duurzaamheid terugkomt in alle openbare
aanbestedingen en delen de resultaten
via diverse media. Ook inventariseren
we welke opdrachtgevers duurzaamheid
wél structureel en serieus meenemen in
aanbestedingen en stellen hiervan een
top 25 samen. Dit om het belang van de
rol van opdrachtgevers te benadrukken.

duurzame/circulaire bouwmaterialen;
• opdrachtgevers die inzetten op circulair
inkopen;
• een duidelijk kader: wat is circulair, hoe
meet je dat, hoe registreer je dat?
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Bouwend Nederland

Aanbesteden & contracteren

Standaardise
ring en
duidelijkheid

2019

2019

Afronding

Voorlichting aan leden

traject ‘Beter aanbesteden’

over nieuwe UAV-GC

Duidelijke aanbestedings- en contract-

Beter aanbesteden

Duurzaamheid

Voorwaarden en contracten

vormen dragen bij aan een efficiënte,

Het traject ‘Beter aanbesteden’ ronden

Via het Aanbestedingsinstituut, waarvan

Bouwend Nederland is nauw betrokken

innovatieve en aantrekkelijke bouw- en

we eind 2019 af. Bouwend Nederland

Bouwend Nederland initiatiefnemer is,

bij de update van de Uniforme Admini

infrasector en een solide bedrijfsvoering

ontwikkelt en promoot hiermee een

controleren we alle aanbestedingen op

stratieve Voorwaarden-Geïntegreerde

van bouw- en infraondernemers.

nieuwe wijze van uitvragen, onder meer

TenderNed. Dat zijn er ongeveer

Contracten (Aanbestedingsinstituut).

Bouwend Nederland zorgt ervoor dat

met de handreiking ‘Nader selecteren’

1.200 per jaar. Onder meer om te zien of

Deze wordt in het voorjaar van 2019

aanbesteders rekening houden met

en een bijdrage aan de aanbestedings

duurzaamheid een rol speelt bij selectie

gepresenteerd. Met regionale voorlich-

de belangen van bouwbedrijven en dat

richtlijn ‘Tenderkostenvergoeding’.

en gunning. Jaarlijks voorzien we zo’n

tingsbijeenkomsten brengen we deze

regelgeving en beleid bevorderend

Onderdeel is ook het aanbesteden van

150 aanbestedingen van commentaar.

onder de aandacht van lidbedrijven en

in plaats van belemmerend werken.

een ‘Plek aan Tafel’. Dergelijke aanbe-

opdrachtgevers. Daarnaast ontwikkelen

We bieden ondernemers die lid zijn

stedingen zijn aantrekkelijker, doordat

we een training over UAV-GC via de BNL

modelcontracten en -overeenkomsten,

innovatie, duurzaamheid en veiligheid

Academy. Verder presenteren we nieuwe

delen kennis en ervaring en stimuleren

daar eenvoudiger een plaats in kunnen

versies van AVA en COVO, algemene voor-

standaardisering.

krijgen. Hiervoor maken we model

waarden voor kleinere bouwopdrachten

documenten en implementeren deze via

met een verduurzamingscomponent.

een landelijke campagne. Tot slot doen
we voorstellen om de rechtsbescherming

UAV-GC

bij aanbestedingen te verbeteren.

AVA
Meer informatie
aanbestedingsinstituut.nl

COVO

Jaarplan 2019
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Arbeidsmarkt
2019

DBA

Duidelijke
wetgeving

WAB

Bouwend Nederland pleit voor een
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
waarin de inzet van flexkrachten
niet wordt ontmoedigd

De arbeidsmarkt verandert continu.

Wet DBA

WAB en loondoorbetaling bij ziekte

stimuleren van vaste arbeidscontracten.

Bouwend Nederland spant zich in om

In 2019 verkent Bouwend Nederland de

Wat betreft de Wet arbeidsmarkt in

Daarnaast lobbyen we voor kortere loon-

het werkgeverschap voor bouw- en

impact van verschillende wetten op de

balans (WAB) pleit Bouwend Nederland

doorbetaling bij ziekte. Die periode blijft

infrabedrijven aantrekkelijker te maken.

bedrijfsvoering van de ondernemers die

voor voorwaarden en maatregelen die de

vooralsnog twee jaar, maar ondernemers

Zo lobbyen we voor ondernemers

lid zijn. Zoals de Wet DBA, die de inzet

inzet van flexkrachten niet ontmoedigen.

kunnen ontzorgd worden en krijgen een

vriendelijke wetgeving en bieden we

van zzp’ers reguleert. Deze heeft niet

De balans tussen vast en flex kan

deel van de kosten gecompenseerd. Een

lidbedrijven informatie en tools om

de verwachte duidelijkheid en zekerheid

misschien beter, maar mag niet door-

stap in de goede richting, maar Bouwend

de wetgeving correct toe te passen.

gebracht. Zolang er nog geen opvolger

slaan naar uitsluitend vast. Onze sector

Nederland vindt twee jaar nog steeds te

Op de lange termijn vragen vooral het

is, adviseren wij onze lidbedrijven om

zal altijd behoefte aan flexkrachten

lang, omdat veel bouw- en infrawerk

Klimaatakkoord en de energietransitie

gebruik te blijven maken van de sectorale

houden, maar dat moet niet onevenredig

gevers erdoor in de problemen komen.

om extra, soms andersoortige arbeids-

modelovereenkomsten die we op basis

duurder worden gemaakt omwille van het

capaciteit. Op korte termijn is een

van de Wet DBA hebben opgesteld.

belangrijk aandachtspunt de spanning

Ondertussen lobbyen we voor één doel:

op de arbeidsmarkt afgezet tegen de

alternatieve wetgeving die de opdracht-

goed gevulde orderportefeuilles.

gevers én de opdrachtnemers zo veel
mogelijk helderheid en zekerheid biedt.

2019
We lobbyen voor alternatieve wetgeving
die de opdrachtgevers én de
opdrachtnemers zo veel mogelijk
helderheid en zekerheid biedt
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Bouwend Nederland

Ondernemerschap

Computer
criminaliteit
en familie
bedrijven
Ondernemen is een vak. Bouwend

Computercriminaliteit

Familiebedrijven

BouwActueel

Nederland helpt de lidbedrijven door

De digitalisering brengt allerlei veilig-

Familiebedrijven hebben hun eigen

BouwActueel is dé website met actuele

hiervoor de juiste omstandigheden te

heidsrisico’s met zich mee. Bouwend

dynamiek als het gaat om bijvoorbeeld

gegevens over de bouw- en infrasector.

creëren. Een van de grote problemen

Nederland zet zich daarom in om de

positionering in de bouwketen, leiding-

In het openbare deel vindt iedereen

daarbij vormt de toenemende compu-

bedrijven die lid zijn bewust te maken

geven en bedrijfsopvolging. Bouwend

algemene informatie, achter de inlog

tercriminaliteit; aan de strijd daartegen

van cyber security en hen hiermee te

Nederland zet ook dit jaar weer in op

vinden lidbedrijven meer cijfers en data,

besteden we dit jaar extra aandacht.

helpen. Dit jaar onderzoeken we de

versterking van hun marktpositie en

zowel landelijk als regionaal. Zo biedt de

Dat geldt ook voor de positie van

omvang en effecten van computer-

marketing. Daarmee sluiten we aan

site inzicht in recente ontwikkelingen,

familiebedrijven, waaruit het over-

criminaliteit bij de ondernemers die

op de conclusies en aanbevelingen uit

prognoses, kengetallen van de bedrijfs-

grote deel van onze achterban bestaat.

lid zijn. De resultaten vertalen we in

onderzoek van Nyenrode. Deze bevin-

voering en historische jaarreeksen.

Voor belangrijke componenten van

dienstverlening en activiteiten, zoals een

dingen koppelen we tijdens een aantal

Aanvullingen in 2019: de bundeling van

het ondernemerschap als innovatie

factsheet met mogelijke oplossingen

regionale bijeenkomsten aan inspirerende

cijfers per thema en uitgewerkt voor

en d
 igitalisering hebben we aparte

voor cyberdreigingen. We organiseren

praktijkervaringen van familiebedrijven

verduurzaming en bouwkosten, en

programma’s.

vijf bijeenkomsten om de ondernemers

van buiten de sector. Daarnaast start

modelrapportage(s) die de lidbedrijven

in onze regio’s te informeren over het

Bouwend Nederland met een eerste

kunnen gebruiken voor interne bedrijfs-

voorkomen van schade door cybercrime

intervisiegroep voor DGA’s van middel-

rapportages. Ook komt er een helpdesk.

en hen vooral ook praktische handvatten

grote bouwbedrijven.

te bieden. Ook krijgen de bedrijven die lid
zijn van Bouwend Nederland voordeel op
2019

een cyberverzekering.

2019

Regionale bijeenkomsten

Ontwikkeling van modelrapportages

over voorkomen van schade

die leden kunnen gebruiken voor de

door cybercrime

interne bedrijfsrapportages

Jaarplan 2019
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Arbeidsvoorwaarden

cao

Bouw & Infra

Aansluiten bij
ontwikkelingen

2019
Aftrap van kennissessie

cao

‘Fit for the Future’

BTER

Werkgevers willen arbeidsvoorwaarden

Toekomstbestendige cao

Duurzame inzetbaarheid

Onder diezelfde titel organiseren we met

die aansluiten bij ontwikkelingen in

De looptijd van de cao Bouw & Infra

Hoe haalt de bouw- en inframedewerker

onze regioafdelingen ook verschillende

de markt en de bedrijfsvoering onder-

eindigt 31 december 2019, net als die

gezond en fit de pensioengerechtigde

praktische bijeenkomsten, geven we een

steunen. Dat vraagt om een toekomst-

van de Cao-BTER (Bedrijfstakeigen

leeftijd? Die vraag speelt in de gehele

digimagazine uit en ontwikkelen we een

bestendige cao. Bouwend Nederland

regelingen). Als voorbereiding op de

sector. Bouwend Nederland onder-

trainingsaanbod. Eind 2019 reiken we de

betrekt de lidbedrijven zo veel mogelijk

onderhandelingen met de vakbonden

steunt de ondernemers die lid zijn

award voor het ‘Fitste bouw- en infra

bij de cao-modernisering. Daarnaast

voor nieuwe, moderne cao’s, inclusief

bij het bevorderen van de duurzame

bedrijf van Nederland’ uit.

bieden we hen tools waarmee zij de

functiewaardering en pensioenregeling,

inzetbaarheid van hun werknemers.

groei en ontwikkeling van hun mede-

organiseert Bouwend Nederland

Zo verzorgen we samen met Cobouw,

werkers kunnen stimuleren, zodat deze

rondetafelgesprekken met de lidbedrijven

Volandis en Bouwopleiders de aftrap

duurzaam inzetbaar blijven.

in de regio. Zo inventariseren we wat

van de kennissessie ‘Fit for the Future’.

onze achterban belangrijke onderwerpen
vindt die passen in een moderne, leesbare cao.
cao

VLAKGLAS
2019
Inventarisering bij leden
welke onderwerpen zij van belang
vinden voor een nieuwe cao

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

1

02/12/2018
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Bouwend Nederland
Mobiliteitsbeelden 2030

Markt

2019

Woningen,
utiliteit
en infra

2019

De boodschap voor 2019 aan

Gezien de grote woningbouwopgave

Rijk en provincies is:

doet Bouwend Nederland een onderzoek

investeer tijdig in inventarisatie en

naar investeringscapaciteit van

onderhoud van bruggen om te

woningcorporaties

voorkomen dat half Nederland
straks stilstaat

Bij de belangenbehartiging voor de

Woning- en utiliteitsbouw

Infra

Anticyclisch investeren

woning-, utiliteit- en inframarkt

Bouwend Nederland stelt een landelijk

In de verkenning ‘Mobiliteit 2030. Hoe

Tijdens de economische crisis kreeg de

richt Bouwend Nederland zich op het

onderzoek in naar de plancapaciteit om

reizen we straks van deur tot deur?’

bouw- en infrasector harde klappen.

scheppen en versterken van de juiste

de komende jaren voldoende woningen

schetste Bouwend Nederland in 2018

Ondernemers hadden moeite te over-

condities om te ondernemen:

te kunnen bouwen. De uitkomsten geven

enkele scenario’s over de mobiliteit van

leven en veel medewerkers vertrokken

continuïteit, volume en rendement.

handvatten voor de lobby en samenwer-

de toekomst. Dit jaar volgt een onder-

uit de sector. Om dat in de toekomst te

Urgente problemen op de markt voor

king met provincies en het bouw- en

zoek naar de impact van die scenario’s

voorkomen, werkt Bouwend Nederland

woning- en utiliteitsbouw zijn het

infraoverleg van onze regio’s. We onder-

op de praktijk van de ondernemers die

aan plannen voor anticyclisch investeren.

gebrek aan ruimte om te bouwen en de

zoeken de investeringscapaciteit van

lid zijn. Zij worden hier nadrukkelijk bij

Doelen zijn een stabielere bouw- en

investeringscapaciteit van woningbouw-

woningcorporaties om te lobbyen bij de

betrokken, onder meer via bijeenkomsten

infraproductie en meer continuïteit voor

corporaties.

Tweede Kamer, het ministerie van BZK

waar ze hun bijdrage kunnen leveren.

de ondernemers die lid zijn.

Bij infra zijn onderzoeken over mobiliteit

en de corporaties. Dit hangt samen met

Voor achterstallig onderhoud aan

en rond kunstwerken actueel. Plannen

de enorme nieuwbouw-, renovatie- en

bruggen en viaducten zijn de komende

voor anticyclisch investeren omvatten

verduurzamingsopgave.

jaren miljarden nodig. Wij laten door

beide marktonderdelen.

rekenen welke consequenties het voor de
bereikbaarheid heeft als twee bruggen op
essentiële knelpunten zouden uitvallen.
Onze boodschap aan Rijk en provincies:
investeer tijdig in inventarisatie en
onderhoud om te voorkomen dat half
Nederland straks stilstaat.
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Ketensamenwerking

Efficiënte
goederen- en
informatie
stromen
Ketensamenwerking draagt bij aan een

Logistiek in de bouw

BIM en virtueel bouwen

kostenefficiënte en klantgerichte bouw-

Bouwend Nederland bevordert optimali-

Alle informatie die tussen opdrachtgever

en infrasector. Een bouwketen die goed

sering van de goederenstromen, samen

en opdrachtnemer stroomt om een

samenwerkt verspilt minder materi-

met partners in de sector. Zo implemen-

bouwwerk te ontwerpen, te bouwen, te

alen, werkt veiliger en efficiënter, daagt

teren we de Green Deal Logistiek met

onderhouden en uiteindelijk weer af te

uit tot innovatie en speelt makkelijk

opdrachtgevers, collega-brancheorgani-

breken. Bouwend Nederland zet zich in

in op marktontwikkelingen. De keten

saties en kennisinstituten. We stimuleren

om de uitvraag en uitwisseling hiervan

bestaat uit goederen-, geld- en infor-

onder meer overname van de logistiek

te standaardiseren voor de ondernemers

matiestromen. Aan de verbetering

door lidbedrijven, bevordering van de

die lid zijn en alle andere partijen die in

van twee daarvan besteedt Bouwend

logistieke uitvraag in aanbestedingen en

de keten werken, van groot tot klein. We

Nederland in 2019 programmatisch

implementatie van logistiekverbetering

ontwikkelen formats, zodat de kwaliteit

vooral veel aandacht: de goederen-

in BIM-modellen. Via de BNL Academy

van de data eenduidig en consistent

stromen via ‘Logistiek in de bouw’ en de

lanceren we de training ‘Bouwlogistiek

is. Daarnaast zetten we in 2019 in op

informatiestromen via ‘BIM en virtueel

in één dag’, die we ook incompany gaan

verdere ontwikkeling van digitalisering in

bouwen’.

verzorgen.

de bouwketen, onder meer via de Digideal.
Ook stimuleren we de verspreiding van
BIM-kennis in hbo en mbo, onder andere
via de BIM-onderwijsdag.
2019

2019

Lancering training

Verder verspreiden van

‘Bouwlogistiek in één dag’

BIM-kennis in hbo en mbo
door de BIM-onderwijsdag
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Dienstverlening
in 2019

23
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Bouwend Nederland

Dienstverlening

Afstemmen
op behoeften
Bouwend Nederland ondersteunt

Bouwend Nederland adviseert

Bouwend Nederland ondersteunt

Bouwend Nederland leidt op

alle ondernemers die lid zijn met een

Bouwend Nederland wil ondernemers

Bouwend Nederland reikt verschillende

Als Bouwend Nederland wenden wij

actueel dienstenaanbod. Dat aanbod

maximaal laten presteren. Daarbij is het

praktische handvatten aan om de bedrijfs

onze eigen kennis en kunde én die van

verbeteren we doorlopend, om het

belangrijk dat zij de juiste keuzes maken.

voering van de ondernemers die lid zijn te

onze partners aan om de ondernemers

optimaal af te stemmen op zowel de

Om hen te adviseren, beschikken wij over

vergemakkelijken. Bijvoorbeeld model-

die lid zijn vooruit te helpen. Vanuit onze

bestaande als de nieuwe behoeften van

specialisten op het gebied van onder

contracten, databases, beslismodellen en

rol als branchevereniging stimuleren

onze lidbedrijven.

meer algemene bedrijfsvoering, juridi-

het uitgebreide bouwweer.

we kennisdeling met een breed, actueel

Met onze dienstverlening reiken wij

sche vraagstukken en aanbestedingen.

Daarnaast zetten we in op begeleiding

aanbod van trainingen en cursussen,

hen diverse praktische handvatten

Omdat we de bouw- en infrasector als

van medewerkers in de bouw en infra

dat aansluit bij actuele thema’s, zoals

aan om de dagelijkse praktijk te

geen ander kennen en precies weten wat

met Social Support of bij graafschade

innovatie, energiezuinig bouwen en

vergemakkelijken. Van financiële

er speelt, kunnen wij onze lidbedrijven

met de WIBON Helpdesk. Dit jaar verhogen

ketenaansprakelijkheid.

besparingen tot ondersteunende tools

voorzien van een 100 procent juist advies.

we de zichtbaarheid van Social Support

BNL Academy verzorgt de trainingen

voor de bedrijfsvoering. In 2019 maken

In 2019 verbeteren we de bereikbaarheid

en vergroten we de landelijke spreiding,

zowel op locatie in heel Nederland als

we onze diensten nog relevanter voor de

van onze Adviesdesk. Ook optimaliseren

zodat we meer bedrijven kunnen onder-

incompany. In 2019 vergroten we de

lidbedrijven en streven zo naar een nog

we de Dienstenkaart en verduidelijken

steunen. We brengen extra onder de

naamsbekendheid van de BNL Academy

hogere tevredenheid.

we het aanbod, de prijs en wie de dienst

aandacht dat Social Support kosteloos is

en organiseren we meer kennisdeling

levert: Bouwend Nederland of een van

voor lidbedrijven die gebruikmaken van

dichterbij de lidbedrijven in de regio’s.

onze partners.

Goudse Verzekeringen.

Daarnaast focussen we extra op de
trainingen waarbij Bouwend Nederland
toegevoegde waarde levert.

2019
Vergroten zichtbaarheid en
regionale spreiding van Social Support

Jaarplan 2019
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Bouwend Nederland bespaart

Bouwend Nederland werkt samen

Veertig procent van de bedrijven die lid

Bouwend Nederland werkt samen met

zijn van Bouwend Nederland verdient

gerenommeerde bedrijven buiten de

met het lidmaatschap de contributie

uitvoerende bouw. Dat doen we door

terug. Dit is voor een belangrijk deel te

gezamenlijk projecten uit te voeren,

danken aan het ruime aanbod van meer

maar ook door hun kennis, ervaring

dan dertig voordeelpartners dat wij

en innovaties toegankelijk te maken

aanbieden. Bij deze A-merken kunnen

voor onze lidbedrijven. Wat betreft onze

de lidbedrijven terecht voor verschil-

bouw- en infrapartners in de regio’s en

lende financiële ledenvoordelen die hun

vakgroepen: met hen verstevigen we dit

bedrijfsvoering vergemakkelijken, zoals

jaar de waardevolle contacten. De regio’s

bouw- en infraspecifieke verzekeringen,

gaan we actief benaderen voor optimale

werkkleding en telefonie. De ontwikkeling

afstemming van de regionale program-

van nieuwe verzekeringsproposities in

mering.

ons partnerschap met Aon (dat Meeùs en
IAK heeft overgenomen) staat voor 2019
op het programma. Verder introduceren
we nieuwe ledenvoordelen ter onder-

2019

steuning van meerjarenprogramma’s en

Introductie nieuwe ledenvoordelen

actuele thema’s.

ter ondersteuning van meerjaren
programma’s en actuele thema’s
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www.dagvandebouw.nl

www.dagvandebouw.nl
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Communicatie
December 2018

In de
etalage

www.dagvandebouw.nl

www.dagvandebouw.nl

Klimaatakkoord

Aardgasvrije wijken

Duurzame Inzetbaarheid

Kun je leren

Verkiezingen

Provinciale Staten en
Waterschappen

www.dagvandebouw.nl

www.dagvandebouw.nl

Communicatie is wezenlijk voor

Informeren

Interesseren

Bereiken

Bouwend Nederland om leden te

Onze lidbedrijven informeren we dit jaar

Voor het grote publiek openen op 15 juni

Contacten met de media zijn van groot

informeren, stakeholders te bereiken

opnieuw vier keer via ons ledenmagazine,

2019 vele bouwplaatsen hun hekken op

belang voor een actieve branche

en het publiek kennis te laten maken

met telkens een apart katern voor de

de veertiende Dag van de Bouw.

organisatie. Daarom organiseren we

met alle facetten van de bouw- en

verschillende regio’s. Ook verschijnen

Met samenwerkingspartners Techniek

voor hen weer twee werkbezoeken aan

infrasector. Ook in 2019 brengen we

twee speciale uitgaven, onder meer over

Nederland, Aannemersfederatie

bijzondere bouwprojecten in Nederland.

onze activiteiten weer breed over het

‘veiligheid’. Voor verdere attendering

Nederland en VNconstructeurs hopen

voetlicht. Onmisbaar daarbij is onze

zorgen de wekelijkse ledennieuwsbrief

we opnieuw duizenden Nederlanders

Wekelijks lichten we een speciale

website, die een flinke vernieuwing

actualiteiten, de tweewekelijkse nieuws-

te interesseren voor het vakmanschap,

ontwikkeling in de bouw toe door het

ondergaat; we zetten onze actuali-

brief ledenservice en de stakeholder-

de creativiteit en innovatiekracht van de

radioprogramma Bouwmeesters van

teiten, dienstverlening en heldere

nieuwsbrief Bouwmeesters.

sector. Daarnaast presenteert Bouwend

BNR mede mogelijk te maken. Dit

standpunten nog meer in de etalage.

Nederland zich dit jaar uitgebreid op de

programma is terug te luisteren via

Ook de huisstijl is aan een moderni

vakbeurs InfraTech met diverse kennis-

podcasts, waaraan we in 2019 twee eigen

sering toe, waarbij we logo en kleuren

sessies en ledenvoordeelactiviteiten.

podcasts toevoegen.

intact laten.

2019

2019

Nieuwe website

14 Dag van de Bouw

voor Bouwend Nederland

op 15 juni 2019
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