
NIEUW LABEL
Bouwend Nederland 
Verzekeringen 

Een uitgave van Bouwend Nederland

Najaar 2019

ADVISEUR DIENSTVERLENING
Leden laten voordeel liggen

NIEUW GEZICHT ACADEMY
Maak kennis met José Dohle

http://www.bouwendnederland.nl


Cover: Label Bouwend Nederland Verzekeringen
Foto: René van den Burg

in deze special
 |  BNL  |  Najaar 2019  |  SPECIAL LEDENVOORDELEN

31
UNIEKE FIRST
PARTY-OPLOSSING
Meer ... >

20
AVÉRO ACHMEA
FUSEERT MET
ZILVEREN KRUIS
Meer ... >

2

EN VERDER ...
4
BOUWEND NEDERLAND VERZEKERINGEN
10
GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER GLADHEID
12
MAAK KENNIS MET JOSÉ DOHLE
16
DE RENAULT TRAFIC VS DE RENAULT MASTER
19
WANNEER IS EEN BEDRIJF VERKOOPKLAAR?
22
UPCONSTRUCT: ELEKTRONISCH FACTUREREN IN
DE PRAKTIJK BRENGEN

25
VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN MOET AANGETOOND
WORDEN VANAF 2021!

26
6 REDENEN OM EEN PROJECT AAN TE MAKEN IN
BOUWWEER
28
VERDUURZAAM JE WAGENPARK

http://www.bouwendnederland.nl


SPECIAL LEDENVOORDELEN  |  Najaar 2019  |  BNL  | 

46
NIEUW: DE MKB
VERZUIMONTZORG-
VERZEKERING
Meer ... > 

DE MOEITE WAARD

In deze BNL Special laten wij je onder andere kennismaken
met Bouwend Nederland Verzekeringen en waarom wij dit
label in het leven hebben geroepen. Ik zou je willen vragen
om na het lezen van dit artikel jezelf een plezier te doen door
een adviesgesprek met één van de adviseurs van Bouwend
Nederland Verzekeringen aan te vragen. Het is absoluut de
moeite waard en je krijgt meer inzicht in waarom de Bouwend
Nederland mantels zo goed passen bij jouw dagelijkse
bouwrisico’s.

En over risico’s gesproken, check dan ook gelijk het artikel
over ons uitgebreid bouwweer en onze Bouwweer App. En gun
jezelf nog een extra plezier door in het uitgebreid bouwweer
jouw project aan te maken. Op die manier krijg je direct
inzicht in het weer op jouw project en kan je zien of je de
geplande werkzaamheden wel of niet kunt uitvoeren. Is het
project afgelopen? Dan kan je snel en eenvoudig verschillende
onwerkbare dagen rapporten uitdraaien.

En met de donkere dagen op komst is het ook zinvol om eens
te kijken naar het uitgebreide aanbod van trainingen via
onze Bouwend Nederland Academy. In deze special leer je
mijn collega José Dohle kennen, de nieuwe drijvende kracht
achter de Academy. Zij legt je graag uit hoe ze het aanbod laat
aansluiten bij jouw bedrijfsvoering en welke plannen ze heeft
voor de toekomst.

Wil je graag samen met onze adviseurs dienstverlening
doornemen welke voordeelcontracten of trainingen voor
jou relevant zijn? Bel dan naar 079 3 252 166 of mail naar
voordeel@bouwendnederland.nl. We plannen graag een
afspraak in bij jou op kantoor.

Roeland Contzé
Manager Ledenvoordelen
bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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MAAK KENNIS MET
ONS NIEUWE
VERZEKERINGSLABEL

Het nieuwe label Bouwend Nederland Verzekeringen 
werd op 5 september gelanceerd met een kick-off 
bijeenkomst. Verschillende partijen die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van het aanbod verzekeringsmantels 
waren uitgenodigd om deze mijlpaal samen met 
Bouwend Nederland te vieren. Maar waarom hebben we 
het label Bouwend Nederland Verzekeringen in het leven 
geroepen? En welke voordelen brengt dit met zich mee 
voor jouw bedrijfsvoering?

Rondetafelgesprekken bij kick-off Bouwend Nederland Verzekeringen
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Al decennialang werken Bouwend Nederland en 
Aon samen om verzekeringen te ontwikkelen die 
optimaal aansluiten bij de dagelijkse bedrijfs-
voering van onze leden. Om dit te borgen, is 
er een nauwe samenwerking met onze leden-
groep Verzekeringen. Een van de hoofddoelen 
bij de ontwikkeling van de Bouwend Nederland 
verzekeringsmantels is dat deze onze leden 
moeten behoeden voor grote financiële risico’s 
die de continuïteit van de onderneming in gevaar 
brengen. We weten dat je als ondernemer bewust 
risico’s moet durven nemen. En als het dan toch 
misgaat, is het fijn als de dekkingen van onze 
verzekeringsmantels er zijn. 

Onze mantels zijn niet alleen innovatief, ze 
worden ook continu geëvalueerd. Jaarlijks 
kijken we of de dekking nog goed aansluit bij de 
dagelijkse praktijk van onze leden. Als er risico’s 
zijn waar we de financiële gevolgen van willen 
verzekeren, gaan we met verzekeraars in gesprek 
op welke wijze die in de mantels kunnen worden 
opgenomen. Wat je hiervan in de praktijk merkt, is 
dat we geregeld met uitbreidingen op de dekking 
komen, waardoor onze verzekeringen blijven(d) 
aansluiten bij jouw bouw- en infrapraktijk. 

Fries Heinis

Kjell Lutz



Verzekeren 
doe je niet  
alleen  
voor jezelf

Gratis adviesgesprek
Wil je meer weten over de mogelijkheden van Bouwend Nederland
Verzekeringen? Of wil je optimaal gebruik maken van de Bouwend
Nederland verzekeringsmantels? Maak direct een afspraak voor een
vrijblijvend adviesgesprek, via 020 - 43 05 180 of bnlverzekeringen@aon.nl. 

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland 
heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen 
ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn 
namelijk volledig afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en 
infrabedrijven. Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij 
niet alleen de verzekeringen zelf, maar ook een volledig advies over 
de verschillende risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed 
verzekerd zijn is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je 
familie en je personeel.

Bekijk onze website bouwendnederlandverzekeringen.nl voor meer 
informatie.

Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.

http://www.bouwendnederlandverzekeringen.nl


Bouw- en infraspecifieke verzekeringen in 
de praktijk
Wat wij bij onze leden met regelmaat zien, is 
dat assurantietussenpersonen proberen om de 
Bouwend Nederland verzekeringen te kopiëren. 
Helaas gaat dat kopiëren niet altijd goed en krijg je 
al snel een zwak aftreksel van het origineel. Deze 
kopieën worden nogal eens van oude polisvoor-
waarden gemaakt en missen de innovaties waar 
onze mantels om bekendstaan. De schadepraktijk 
wijst uit dat de bouwspecifieke dekkingen in onze 
mantels geregeld leiden tot uitkeringen waar in 
andere constructie- of aansprakelijkheidspolissen 
geen dekking voor zou zijn geweest. Heb jij nu 
een polis waarvan jouw tussenpersoon zegt dat 
deze net zo goed is als de Bouwend Nederland 
mantel? Laat een adviseur van Bouwend Neder-
land Verzekeringen dit dan controleren. Deze kan 
de verschillen aangeven die er in de bouw- en 
infrapraktijk echt toe doen.

Voor en door leden
De ondernemers in de ledengroep Verzekeringen 
geven duidelijk aan waar voor hen de behoefte 
om risico’s af te dekken ligt, maar ook waar de 
aansluiting met de dagelijkse werkzaamheden 
nodig is. Deze samenwerking zorgt voor uniek 
maatwerk voor onze branche. We willen dat 
zoveel mogelijk leden van deze mantels profiteren 
en daarmee de best passende dekking krijgen. Op 
dit moment maakt een derde deel van de leden 
al gebruik van de Bouwend Nederland mantels, 
maar twee derde profiteert dus nog niet van de 
voordelen die onze mantels bieden. Leden die een 
adviesgesprek hebben gehad, geven aan dat ze 
geen idee hadden dat de verschillen met reguliere 
constructie- en aansprakelijkheidsverzekeringen 

zo groot waren. Vaak komt dit doordat hun 
bestaande assurantietussenpersoon de bouw 
onvoldoende kent en de dekkingsverschillen die er 
zijn, niet kan vertalen naar de risico’s in de dage-
lijkse bouw- en infrapraktijk. Om die reden werken 
wij dan ook uitsluitend samen met een makelaar 
die de bouw- en infrasector door en door kent. 

Om die kwaliteit van dienstverlening op een hoog 
niveau te houden, hebben wij met Aon een aantal 
werkafspraken gemaakt. Die zien onder meer toe 
op doorlooptijden, kennisdeling, communicatie, 
innovatie en samenwerking. Wij zullen jullie dan 
ook met regelmaat vragen deze dienstverlening te 
beoordelen, met als doel van elkaar te leren en de 
dienstverlening verder te verbeteren.

Nieuwe fase: 
Bouwend Nederland Verzekeringen
De samenwerking met Aon is nu een nieuwe fase 
ingegaan. Als je nog geen gebruik maakt van de 
Bouwend Nederland verzekeringsmantels, laten 
we je graag kennismaken met het unieke karakter 
van deze mantels. Vijfentwintig adviseurs die zijn 
gespecialiseerd in bouw- en infrarisico’s staan 
onder de naam Bouwend Nederland Verzeke-
ringen klaar om jouw risico’s en verzekeringsmo-
gelijkheden met je door te nemen. Daarbij komen 
uiteraard ook de unieke dekkingen en voordelen 
van de Bouwend Nederland verzekeringsmantels 
aan bod, die passen bij jouw specifieke situatie. 
Kijk voor meer informatie over de mantels op 
www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.
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Het nieuwe label Bouwend Nederland  
Verzekeringen werd feestelijk gelanceerd door 
Fries Heinis en Marc van Nuland, CEO van Aon.

http://www.bouwendnederlandverzekeringen.nl
http://www.bouwendnederlandverzekeringen.nl
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Kick-off 5 september
De kick-off bijeenkomst van Bouwend Nederland Verzekeringen 
stond in het teken van samenwerken. Er waren ruim honderd 
personen aanwezig die betrokken zijn bij Bouwend Nederland 
Verzekeringen. In verschillende samenstellingen spraken de 
deelnemers in een aantal rondes over de onderwerpen samen-
werken, communicatie en innovatie. Het enthousiasme om dit 
met elkaar en onze leden te doen was groot. Ook het commit-
ment om van deze dienstverlening aan onze leden een nog 
groter succes te maken, werd luid en duidelijk uitgesproken. 

Jij bent aan zet
Maak je nog geen of slechts beperkt gebruik van de Bouwend 
Nederland verzekeringsmantels? Maak dan nu een afspraak 
met een adviseur van Bouwend Nederland Verzekeringen 
om jouw risico’s en de verzekeringsmogelijkheden door te 
spreken. Aan deze adviesgesprekken zijn voor jou geen kosten 
verbonden, behalve uiteraard een investering van jouw kost-
bare tijd. Maar dit is slechts een kleine investering in verhouding 
tot het voordeel dat je kunt realiseren.   

Wil je een afspraak met een adviseur van Bouwend Nederland 
Verzekeringen? Neem dan contact op via  
bnlverzekeringen@aon.nl of 020 - 430 51 80.

Adviseurs van Bouwend Nederland Verzekeringen, werkzaam in de binnen- en buitendienst.

mailto:bnlverzekeringen@aon.nl


1e lijns ondersteuning
Uw vraagbaak voor al uw vragen over WI%ON en CROW 
richtlijn Uitleg over interpretatie van WI%ON verplichtingen
Uitleg over gedrag en verantwoordelijkheid van ketenpartners 

2e lijns ondersteuning
Advies en verweer bij principiële kabel- en leidingschade

3e lijns ondersteuning
Selecteren van kansrijke rechtszaken om te komen tot voor 
leden gunstige jurisprudentie

De Bouwend Nederland WI%ON Helpdesk wordt uitgevoerd door $RQ.

BEL 020-3018627
www.bouwendnederland.nl/graafschade

http://www.bouwendnederland.nl/graafschade
http://www.bouwensnederland.nl/graafschade
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GLADHEIDSUPPORT: 

GEDETAILLEERDE
INFORMATIE OVER
GLADHEID
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Heb je tijdens de wintermaanden te maken met gladheidbestrijding? 
Bijvoorbeeld voor je eigen bedrijfsterreinen of faciliteer je de 
gladheidbestrijding voor andere bedrijfsterreinen of lokale overheden? 
Dan kan je naast het uitgebreid bouwweer nu ook gebruikmaken van 
specifieke informatie voor gladheidbewaking.

Vergelijkbaar met het uitgebreid bouwweer biedt GladheidSupport je een 
overzichtelijk dashboard waarmee je snel inzicht hebt in de kans en het 
tijdstip van te verwachten gladheid op jouw locatie. 

Meteorologisch
Met een kleurcodering geven we het advies van de meteoroloog weer. 
Dit kan variëren van groen (geen gladheid) tot oranje, rood en paars (ijzel). 
Vanuit het dashboard klik je door naar gedetailleerde tabellen of grafieken 
en de neerslagsoortradar om de reden en timing van de gladheid te kunnen 
bepalen. Het advies ontvang je tevens per e-mail zodat je tijdig bent 
gewaarschuwd voor naderende gladheid.

Hoe worden de adviezen opgesteld?
Om tot een gladheidsadvies te komen heeft onze ledenvoordeelpartner 
Infoplaza een gladheidsmodel ontwikkeld. Dit is een stralingsmodel dat de 
gedetailleerde weersverwachting combineert met de lokale situatie (soort 
wegdek, dikte van het wegdek, toestand van het wegdek, omliggende 
bebouwing/begroeiing, etc.). Daardoor kan het systeem de temperatuur van 
het wegdekoppervlak en de kans op vocht op het wegdek berekenen.  

Gladheidmeldsysteem
Essentieel voor een kwalitatief goede verwachting zijn daarbij de metingen 
van diverse locaties van het gladheidmeldsysteem (GMS). Een GMS meet 
de temperatuur en toestand van het wegdek en vaak ook van de lokale 
weersituatie. Infoplaza ontvangt reeds data van ruim 300 GMS-locaties in 
Nederland die worden verwerkt in de gladheidsverwachtingen. Zo kunnen we 
ook voor jouw locatie een nauwkeurige verwachting berekenen.

De berekening van het gladheidsmodel is het vertrekpunt voor de 
gladheidexperts van Infoplaza. Dit zijn meteorologen die gespecialiseerd 
zijn in het geven van gladheidadviezen en het bewaken van gladheid voor 
diverse klanten. Op een kaart van Nederland tekenen zij precies in of, waar 
en waarom er kans is op gladheid. Zo kun je voor jouw locatie snel en 
gemakkelijk een conclusie trekken en de juiste actie opstarten.

Vakkundig expertteam
Naast een gedegen meteorologische opleiding, hebben de gladheidexperts 
van Infoplaza vele jaren ervaring in het adviseren over en bewaken van 
gladheid. Hierdoor herkennen zij gladheidsituaties snel en kunnen ze 
tijdig anticiperen. Infoplaza werkt voor een breed scala aan bedrijven en 
overheden. Zo wordt vanuit de weerkamer in Houten onder andere de 
gladheid bewaakt voor 400 NS-stations in Nederland. ProRail en NS 
Stations hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Als mensen op 

een perron vlak naast het spoor uitglijden door gladheid, kan dat tot zeer 
gevaarlijk situaties leiden. NS Stations heeft de bewaking van gladheid 
geheel uitbesteed aan Infoplaza. Op het moment dat Infoplaza adviseert te 
gaan strooien, stuurt de aannemer van NS Stations ruim 600 mensen in heel 
Nederland op pad. Dit doen ze niet alleen voor alle NS Stations, maar ook 
voor alle (ruim honderd) terreinen van defensie en diverse bedrijfsterreinen. 
Voor gemeentes en provincies die klant zijn bij Infoplaza wordt ook het GMS 
bewaakt zodat de gladheidcoördinatoren geheel worden ontzorgd.

Voor wie is GladheidSupport bedoeld?
Voor je gangbare bouwprojecten en eventuele kans op onwerkbaarheid door 
sneeuw of andere winterse omstandigheden, is het uitgebreid bouwweer 
de meest complete en efficiënte oplossing. Als je echt betrokken bent bij 
gladheidbestrijding, in de uitvoering of zelfs in het nemen van beslissingen 
om te gaan strooien, dan is GladheidSupport voor jou bedoeld. Je krijgt dan 
meer ondersteuning om de juiste keuze te kunnen maken. 

Hoe vraag je het aan?
Binnen het uitgebreid bouwweer kun je onder je accountgegevens kiezen 
voor ‘GladheidSupport aanvragen’. Na het indienen van de aanvraag 
worden de locatiedetails in ons gladheidmodel verwerkt en ontvang je de 
inloggegevens voor GladheidSupport. Dit is een extra ledenvoordeel van 
Bouwend Nederland, dat je als lid gratis kunt aanvragen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het ledenvoordeel met InfoPlaza of heb je vragen over 
GladheidSupport? Neem dan contact met ons op via  
voordeel@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 166. 

mailto:voordeel@bouwendnederland.nl


MAAK KENNIS MET JOSÉ DOHLE

DE NIEUWE MANAGER
VAN BOUWEND
NEDERLAND ACADEMY
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Waarom heb je precies gekozen voor deze functie?
“Ik geloof dat ontwikkeling en groei mensen en bedrijven succesvol maken. 
En dat past natuurlijk perfect bij waar de Academy voor staat. Daarnaast 
werk ik graag in een dienstverlenende organisatie zoals Bouwend Nederland, 
binnen een ondernemende rol. Zo is het mogelijk om snel te schakelen en 
mensen enthousiast te maken voor wat we doen. Dat je nauw in contact 
staat met je leden en hun vragen kunt omzetten in een actueel en relevant 
trainingsaanbod, vind ik ook een groot voordeel.“

Voor Bouwend Nederland ben je geen onbekende. Je hebt namelijk al 
gewerkt als Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt in het verleden. In 
hoeverre kun je deze ervaring toepassen in je huidige functie?
“Het is natuurlijk een voordeel voor mij dat ik bekend ben met de organisatie 
en de branche. In mijn functie als Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt heb
ik ook ontdekt hoe belangrijk kennisuitwisseling met leden is binnen een 
organisatie als Bouwend Nederland. En hoe je als branchevereniging de 
bedrijfsvoering van je leden dagelijks kunt verbeteren. Vanuit het regiokan-
toor had ik namelijk veel contact met onze verschillende leden en zo was ik 
goed op de hoogte van wat er speelde in de sector.”

Dus je hebt al ervaring binnen het opleidingsspectrum? 
“Jazeker, maar dat gaat verder dan mijn eerdere functie bij Bouwend 
Nederland. Ik heb voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de stichting 
Technasium en de Hogeschool Utrecht, gewerkt aan een goed en relevant 
opleidingsaanbod.” 

Waar houd je je nu vooral mee bezig? 
“Vooral met het ontwikkelen van nieuwe trainingen waarmee onze leden 
direct aan de slag kunnen. Met mijn collega’s van Bouwend Nederland 
Academy bekijken we op welk gebied onze leden graag een training volgen. 
Zo zijn de trainingen over sociale zaken en HRM goed bezocht en hoog 
gewaardeerd. Onze leden vinden het relevant om meer uitleg te krijgen over 
de cao en de wetgeving rondom het aannemen van personeel. En vooral hoe 
ze dit kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. We kijken dan ook of er 
rondom dit thema nog meer praktijkgerichte trainingen wenselijk zijn. Bij de 
ontwikkeling werken we samen met onze collega’s van Advies, die dagelijks 
uitleg geven over contracten, cao en werken met zzp’ers. Daarnaast krijgen 
we input van onze collega’s in de regio’s. Zij komen natuurlijk veel over de 
vloer bij de leden en kunnen dan ook goed aangeven wat er speelt.”

Sinds eind april is José Dohle de nieuwe drijvende kracht achter Bouwend Nederland Academy. En daar zijn we als 

vereniging ontzettend blij mee. Haar praktische kennis en ervaring komen goed van pas bij het uitvoeren van deze 

functie. Als manager Academy zorgt ze namelijk mede voor een uitgebreid aanbod aan trainingen dat naadloos 

aansluit op de dagelijkse praktijk in de bouw en infra. We gingen met haar om de tafel zitten om haar beter te leren 

kennen en om te praten over haar visie op de toekomst van de Academy. 

http://www.cadcompany.nl/cad-in-de-cloud
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En wat nog meer? 
“We hebben een heleboel kennis in huis én we hebben een enorm netwerk 
van leden, maar ook van overheden en andere relevante organisaties, waar-
door we weten wat er speelt. We denken dus goed na over de vertaling van 
de kennis naar de dagelijkse bedrijfsvoering per training. En over de manier 
waarop we deze informatie het beste kunnen aanreiken. Elke twee weken 
versturen we een Academy-alert met het aanbod per regio. Zo worden onze 
leden op de hoogte gehouden van het actuele trainingsaanbod bij hen in de 
buurt. Hiermee geven we invulling aan onze doelstelling om de communicatie 
van de Bouwend Nederland Academy naar een hoger niveau te tillen.” 

En hoe pak je de verbetering van het aanbod aan?
“We kijken nu meer naar wat er speelt in de actualiteit. Neem nu bijvoorbeeld 
de wet Kwaliteitsborging. Deze wet treedt pas officieel in werking vanaf 
januari 2021, maar als bouw- en infrasector moeten we ons hier nu al op 
voorbereiden. Daarom zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een 
training over de Wet Kwaliteitsborging. Deze training sluit goed aan op het 
webinar en de voorlichtingen die we vanuit Bouwend Nederland geven over 
deze nieuwe wet. Zo zorgen we ervoor dat onze leden goed geïnformeerd 
zijn over de ontwikkelingen die er spelen en wat dit voor effect heeft op hun 
bedrijf.”

Welke toekomstvisie heb je voor de Academy?
“De inhoud van de trainingen moet ten eerste heel erg goed zijn en blijven. 
Dat moeten we te allen tijde bewaken. Maar de kennis op een enthousiaste 
en praktijkgerichte wijze overbrengen, is minstens even belangrijk. We laten 
onze trainers daarom op dat gebied zelf ook een training volgen. De trainer 
moet daarnaast een veilige omgeving creëren waarin cursisten in staat zijn 
om hun ervaringen te kunnen delen. Daarbij is het heel belangrijk dat de 
kwaliteit van onze trainingen hoog is en blijft. Ik weet namelijk heel goed 
dat tijd kostbaar is, en zeker voor een bedrijf in de bouw- en infrasector 
op dit moment. Als je tijd vrijmaakt, wil je natuurlijk zeker zijn dat je er een 
goede en kwalitatieve opleiding voor in de plaats krijgt. En dat is alleen maar 
logisch. 

Verder zou het heel fijn zijn om een e-learning platform op te bouwen. Elke 
dag komen er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en wij 
als Academy kunnen niet achterblijven. Met een online platform zouden we 
een handige tool kunnen aanbieden zodat onze leden altijd toegang hebben 
tot relevante informatie en documenten.” 

Heb je interesse in het volgen van een training?
Mail dan naar academy@bouwendnederland.nl of 
bel naar 079 3 252 166.



Ontdek nu het trainings-
aanbod van de BNL Academy!

Kijk voor meer infomatie op bnlacademy.nl of neem vrijblijvend contact op!

079 - 325 21 66  -  academy@bouwendnederland.nl  -  www.bnlacademy.nl  -    @BNL_Academy

Wist je dat de Bouwend Nederland Academy praktische 
trainingen organiseert die jouw bedrijfsvoering en persoonlijke 
ontwikkeling ondersteunen? Bekijk nu een greep uit ons aanbod!

• Contracteren & Aanbesteden: bv. UAV, AVA en aanbestedingen

• Sociale zaken & HRM: bv. ziekteverzuim, cao en personeelsbeleid

• Bedrijfsvoering & Vaardigheden: bv. BIM en virtueel bouwen 

• Veiligheid: bv. RI&E analyse en veiligheid op de bouwplaats

• Duurzaamheid: bv. blijven bouwen met BENG en MPG

Actuele thema’s in de bouw- en infrasector

Waarom kies je voor de BNL Academy?

• Alle docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector

• Kennis direct toepasbaar in de prakijk

• In groepsverband ervaringen delen uit de sector.

http://www.bnlacademy.nl
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Het interieur van de nieuwe Renault Trafic.
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DE NIEUWE RENAULT
TRAFIC VS DE NIEUWE
RENAULT MASTER:
WELKE KIES JIJ?
Als je een nieuwe bus wilt bestellen, zijn er veel elementen waar je reke-
ning mee moet houden voor je dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe groot moet 
de laadruimte zijn? Voor welk soort materiaal wordt de bus voornamelijk 
gebruikt? En hoe zit het met het laadvermogen? Renault helpt je graag bij 
het selecteren van de juiste bus voor jouw bedrijf. 

Renault heeft de Trafic en de Master vernieuwd. Beide modellen zijn  
gevestigde namen in de bedrijfswagenwereld en bieden specifieke oplos-
singen voor het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden. Maar welke 
bedrijfswagen past nu het best bij je bedrijfsvoering? In dit artikel gaan 
we dieper in op de verschillen tussen de Trafic en de Master zodat je een 
weloverwogen keuze kunt maken.  

Nieuwe Renault Trafic
De Trafic biedt comfort dat op het niveau is van een personenauto. Dat 
komt in de eerste plaats door het nieuwe aanbod van krachtige en zuinige 
dieselmotoren die leverbaar zijn met een vermogen van 70 kW (95 pk) tot 
125 kW (170 pk). Heb je geen zin om te schakelen? Dan is de automatische 
EDC-versnellingsbak, die nieuw is voor de Trafic, iets voor jou. Deze automaat 
met dubbele koppeling schakelt soepel en is reactief, terwijl het brandstof-
verbruik beperkt blijft. Ideaal in het Nederlandse verkeersbeeld waarbij files 
regelmatig voorkomen.  

De voordelen op een rij
• Ideale combinatie tussen het vervoeren van spullen en personen.
• Geschikt voor het inbouwen van gereedschapskasten dankzij de 

hoekige laadruimte.
• Laadvolume tot 8,6 m3.
• Dankzij de doorlaadmogelijkheid onder de bijrijdersbank kunnen extra

lange voorwerpen zoals buizen moeiteloos worden meegenomen.
• In de gesloten bestel uitvoering kunnen twee passagiers meerijden 

(wanneer gekozen wordt voor de bijrijdersbank) en de dubbele cabine 
biedt plaats aan in totaal zes personen.  

Vanaf het uitvoeringsniveau Comfort is de nieuwe Trafic standaard voorzien 
van LED-koplampen. Naast een verbeterde lichtopbrengst profiteer je ook 

van een lichtbundel die meer helderheid geeft. Omdat LED-koplampen een 
autoleven lang mee kunnen gaan, betekent dit ook een besparing op de 
onderhoudskosten.  

Nieuwe Renault Master
Stel je specifieke eisen en ben je op zoek naar een oplossing op maat? 
De Master is een bedrijfswagen uit het ‘heavy van’-segment en biedt een 
breed scala aan mogelijkheden met betrekking tot de versies:
• Van gesloten bestel tot platform cabine.
• Voor- of achterwielaandrijving (de laatste met enkel of dubbel lucht).
• Af-fabriek is de dubbele cabine zelfs leverbaar in een zevenpersoons 

uitvoering! 

In totaal zijn meer dan 300 uitvoeringen leverbaar. Zit jouw uitvoering er niet 
bij? Dan kun je terecht bij gecertificeerde ombouwers. Renault werkt samen 
met diverse partijen die maatwerk afleveren. Daarbij wordt gewerkt volgens 
de kwaliteitseisen die Renault als fabrikant heeft opgesteld. 
Naast het ruime aanbod van uitvoeringen is ook het aanbod van motoren 
divers. Met vermogens van 99 kW (135 pk) tot 132 kW (180 pk) biedt de 
Master het vermogen dat je nodig hebt om een aanhanger tot maximaal 
3.500 kg te trekken. Naast dieselmotoren is de Master ook leverbaar als 
uitstootvrije elektrische variant, perfect voor klussen in en rondom randste-
delijke gebieden. 

Ben je onderweg en wil je jouw bus even snel in een mobiel kantoor of 
kantine veranderen? De Master heeft een nieuw dashboard dat kan worden 
voorzien van een uitschuifbaar blad waar je een computer op kan zetten of je 
broodje op kan leggen. Daarnaast is optioneel een draadloze oplader voor je 
telefoon beschikbaar zodat laden niet meer via een kabeltje noodzakelijk is. 

Wil je graag meer weten?
Kom zeker eens langs in een van de Renault showrooms voor een nadere 
kennismaking. Heb je hier geen tijd voor? Geen nood! Renault kan ook bij jou 
langskomen om de verschillende modellen te demonstreren. Neem hiervoor 
contact op met voordeel@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 166.



Nieuwe

Renault CLIO
Designed for living

1. Vanafprijs betre� de nieuwe Renault CLIO TCe 100 Life. 2. Ne�o bijtelling o.b.v. de Renault CLIO TCe 100 Life. Ne�o bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig 
en op een inkomstenbelasting van 38,10%. Typefouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. 

O�ciële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 3,6 - 5,2 l/100 km, resp. 27,8 - 19,2 km/l. CO2: 94 - 118 gr./km.

Stap in de nieuwe CLIO en ervaar de ware revolutie wat betre� rijgemak en rijbeleving.
Dankzij de nieuwe, op de bestuurder gerichte cockpit, de kuipstoelen en het complete
aanbod rijhulpsystemen, is dit de meest complete Renault CLIO ooit.

Je rijdt al een nieuwe Renault CLIO vanaf € 17.290,-1

met een ne�o bijtelling vanaf € 115,- p.mnd.2

renault.nl

http://www.renault.nl
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BEDRIJF WEL OF NIET
VERKOOPGEREED
Stel: jouw bedrijf is momenteel minder interessant voor 
kopers, dan kun je nu nog sturen op verbeteringen in je 
onderneming. De komende jaren zijn er meer verkopers 
dan kopers. Tijdens de crisis hebben bedrijven namelijk 
gewacht met verkoop en deze komen pas de volgende 
jaren op de markt. Niet verkopen, afbouwen en stoppen 
met het bedrijf kost veel geld en is emotioneel onwen-
selijk. 

Bij de waardering van jouw onderneming hanteert 
Olde Hartman Advies een 25 puntensysteem om te 
bepalen hoe interessant je bent voor kopers.
Hoe interessanter des te hoger is de waarde van je bedrijf. 
Als je tijdig nadenkt over deze punten, kun je jouw bedrijf 
interessanter maken en zo de waarde verhogen. Denk aan; 
type opdrachtgevers, acquisitieaanpak, leeftijdsopbouw 
personeel, uitstraling. 

Financiële plaatje
De fiscale constructie is ook van belang om afrekening met 
de Belastingdienst beheersbaar te maken. Bij veran-
deringen zijn daar termijnen aan gekoppeld tot vijf jaar 
voordat je het bedrijf kunt verkopen.

Stel je hebt een eenmanszaak of vof, verandert niets en je 
kunt jouw bedrijf niet verkopen. Dan heb je een groot 
financieel probleem. Op dit moment moeten diverse 
bedrijven doorgaan vanwege onder andere de grote 
bedragen voor transitievergoeding. De meerwaarde van je 
pand leidt tot grote belastingaanslagen. Veel geld dat je 
beter aan iets anders kunt besteden.

Het verkoopgereed maken is ook bij een familieoverdracht 
van belang. Daar gelden dezelfde regels voor de continuïteit 
van het bedrijf en is de fiscus nog alerter in verband met de 
bedrijfsopvolgingsregeling. 

Meer weten? 
Maak vandaag je bedrijf ook gereed voor de toekomst en vraag een gratis 
adviesgesprek aan te Amersfoort. Neem contact op met 
voordeel@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 166. 

grondig beraden op onze wijze waarop wij ons bedrijf 
moeten voortzetten. Momenteel verkeert onze interne 
organisatie in een transitieperiode en wij zijn van mening 
dat we er goed aan doen eerst orde op zaken te stellen, 
voordat we op zoek gaan naar een partner, al of niet met 
overdracht van zeggenschap, ic-verkoop van aandelen.

Door jouw heldere bespiegeling van de markt en kennis 
van zaken op het gebied van overnames, is het ons 
duidelijk geworden dat het momentum nog niet daar is. 

“
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De politiek heeft de zorgverzekeraars gevraagd 
om het productaanbod te versimpelen en 
overzichtelijker te maken. Daarom fuseert Avéro 
Achmea Zorgverzekeringen vanaf 1 januari 
2020 met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen. 
Daarmee voldoen we niet alleen aan de vraag 
vanuit de politiek. De fusie levert ook effici-
encyvoordelen op. Zo zorgen we ervoor dat de 
premie voor de zorgverzekering betaalbaar 
blijft. Alleen Avéro Achmea Zorgverzekeringen 
fuseert met Zilveren Kruis. Avéro Achmea blijft 
voor andere verzekeringen gewoon bestaan. 

Voor jou verandert er bijna niets
De afgelopen jaren zijn de producten van Avéro 
Achmea Zorg en Zilveren Kruis al geharmoniseerd. 
De vergoedingen in de verschillende producten zijn 
dus nagenoeg hetzelfde. We hebben alle verze-
keringen voor jou als lid van Bouwend Nederland 
op een rijtje gezet. Zo zie je eenvoudig welke 
verzekering je vanaf 1 januari 2020 hebt.  

VERZEKERINGEN
Bij Avéro Achmea Bij Zilveren Kruis (2020)
ZorgPlan Natura Basis Zeker
ZorgPlan Restitutie Basis Exclusief

Naast de Basis Zeker en Basis Exclusief heeft Zilveren Kruis ook de voordelige Basis 
Budget. Dit is de voordeligste basisverzekering.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN
Bij Avéro Achmea Bij Zilveren Kruis (2020)
Intro 1 Ster
Start 2 Sterren
Royaal 3 Sterren
Excellent 4 Sterren

Naast de aanvullende verzekeringen met 1 tot en met 4 sterren heeft Zilveren Kruis 
ook de voordelige Basis Plus Module. Deze aanvullende verzekering verzekert tegen 
onverwachte hoge zorgkosten zoals bijvoorbeeld spoedeisende zorg in het buitenland. 

TANDARTSVERZEKERINGEN
Bij Avéro Achmea Bij Zilveren Kruis (2020)
T-Intro Aanvullend Tand 1 Ster
T-Start Aanvullend Tand 2 Sterren
T-Royaal Aanvullend Tand 3 Sterren
T-Excellent Aanvullend Tand 4 Sterren

AVÉRO ACHMEA FUSEERT MET ZILVEREN KRUIS
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De voordelen van Zilveren Kruis
Naast meer keuze in aanvullende verzekeringen biedt Zilveren Kruis voor 
leden van Bouwend Nederland nog meer voordelen:

• Zilveren Kruis maakt afspraken met zorgverleners en specialisten over 
kwaliteit en prijs. Hierdoor hebben we een groot netwerk aan zorgverle-
ners die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

• De Zorgcoach helpt bij het aanvragen en regelen van zorg. Welk zieken-
huis is bijvoorbeeld het beste? Waar kun je het snelst terecht? En hoe 
vraag je een second opinion aan over je diagnose? 

• Heb je kosten gedeclareerd? Jouw vergoeding staat binnen 3 werk-
dagen op jouw rekening.  

• Zorg thuis als het kan, alleen naar het ziekenhuis als het moet. Dat is 
Zorg Veilig Thuis. Veel mensen vinden het prettig om thuis behandeld 
te worden. Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexi-
biliteit en comfort geeft. Zorg thuis is bovendien een antwoord op de 
toenemende vraag naar zorg, personeelstekort en stijgende zorgkosten. 

• Zilveren Kruis helpt graag op het gebied van vitaliteit. Onze visie: ‘in 
kleine stapjes gezonder leven’. Dit sluit naadloos aan bij de visie van 
Actify, de coach die je helpt om in kleine stappen gezonder te leven.  

• Met Gezond Ondernemen ondersteunt Zilveren Kruis werkgevers met 
verschillende oplossingen bij het gezond houden en krijgen van mede-
werkers. Het past in de trend naar aandacht voor gezonde werknemers 
en het terugdringen van zorgkosten. Het voorkomen van klachten of 
zelfs uitval is daarbij belangrijk.  

• App de Vakantiedokter: Zorgeloos op reis en verzekerd zijn van het 
juiste medische advies op het moment dat je dit nodig hebt? Zilveren 
Kruis heeft een compleet vernieuwde app; de Vakantiedokter. Chat 
vanuit jouw vakantiebestemming direct met een medisch expert uit 
Nederland, wanneer het je uitkomt. Stel je vraag tijdens de openings-
tijden en je krijgt binnen 15 minuten reactie. Zo kun je met een gerust 
hart verder genieten van je vakantie. 

• Gespreid betalen eigen risico: Zilveren Kruis biedt de mogelijkheid om 
het eigen risico gespreid te betalen. Je betaalt in 10 termijnen het eigen 
risico. Wanneer aan het einde van het jaar het eigen risico niet volledig 
is gebruikt, ontvang je dit uiteraard terug. 

Extra aanvullende dekkingen voor medewerkers via Bouwend Nederland 
Omdat je verzekerd bent via Bouwend Nederland behoud je ook bij Zilveren 
Kruis extra aanvullende dekkingen als je een aanvullende verzekering hebt 
afgesloten. Deze extra dekkingen zijn onder andere: 

• 3 extra uren fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck. 

• 30 euro extra vergoeding per persoon voor brillen en contactlenzen 
samen per 3 jaar. 

• Maximaal 250 euro per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met 
‘Aanvullend 3 of 4 sterren’ voor een leefstijltraining bij Leefstijl Training 
en Coaching (LTC).

Geplande communicatiemomenten
Eind oktober ontvangt iedereen die verzekerd is bij Avéro Achmea  
Zorgverzekeringen een brief over de overgang naar Zilveren Kruis.
Uiterlijk 12 november ontvangt iedereen een brief met het aanbod van 
Zilveren Kruis voor 2020. In december ontvangt iedereen een nieuwe zorgpas 
van Zilveren Kruis.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het ledenvoordeel met Zilveren Kruis?  
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl  
of bel 079 3 252 166. 
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HET PRETTIGE IS DAT ER BIJ
UPCONSTRUCT ECHT MENSEN ACHTER DE
KNOPPEN ZITTEN; ALS ER IETS MISGAAT,
KUNNEN WE DAT AANGEVEN EN KOMT ER
SNEL EEN PERSOONLIJKE REACTIE.

“
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Koenders Totaalbouw is een aantal jaar geleden gestart 

met het ontvangen van XML-facturen die met de  

S@lesindeBouw standaard direct verwerkt worden in 

hun administratie. Echter was het aantal leveranciers 

waarbij dit mogelijk was beperkt. 

Sandra Teijgeler, financial controller bij Koenders Totaalbouw, legt uit:  
“Omdat slechts 10 procent van de facturen in XML-formaat werden 
ontvangen, zochten we naar een oplossing om ook het grootste deel van de 
overige inkoopfacturen elektronisch te kunnen verwerken. We hadden twee 
speerpunten: Van de 90 procent van de inkoopfacturen die we nog niet digi-
taal ontvingen, wilden we zeker 80 procent wel digitaal gaan ontvangen.  
Daarnaast waren we op zoek naar een oplossing die ons echt zou ontzorgen.”

Kiezen voor ontzorgen
Teijgeler: “Jaarlijks komen er 10.000 tot 12.000 inkoopfacturen binnen bij 
Koenders Totaalbouw. Bij het kiezen voor een systeem dat deze facturen 
verwerkt, was het dus van groot belang dat dit ons werk uit handen zou 
nemen. Na de verschillende mogelijkheden in de markt te hebben onderzocht, 
ging de keuze uiteindelijk tussen twee partijen, waaronder UPconstruct. Wat 
voor ons uiteindelijk de doorslag gaf, was dat UPconstruct echt ontzorgt.”

Gestructureerde implementatie
Het opstarten van het project was een omvangrijk proces omdat ook soft-
wareleverancier BouwInfoSys betrokken moest worden. Teijgeler: “Toen we 
eenmaal opgestart waren, zijn we begonnen met het inzichtelijk maken en 
structureren van alle inkoopfacturen die we ontvangen. Daarnaast werden 
GLN-nummers in batches van 50 stuks aangevraagd en werd telkens een 
groep factuurverzenders opgepakt om elektronisch het systeem in te krijgen. 
Hierdoor bleef het werk overzichtelijk en leverde geen extra druk op.”

Facturen elektronisch aanleveren
Alle facturen die per post binnenkomen worden ingescand en daarna 
gemaild naar de XML-herkenservice. Dit omzettingstraject werd bij Koenders 
Totaalbouw per leverancier aangepakt. “We vragen deze bedrijven dan direct 
of zij een volgende keer de facturen elektronisch kunnen aanleveren”, vertelt 
Teijgeler. “Over het algemeen reageren ze hier positief op. Het overgaan 
op elektronisch factureren heeft de voorkeur voor ons, maar wordt nooit 
verplicht gesteld.”

Direct tijdsbesparing
Bij Koenders Totaalbouw wordt nu al ervaren dat het werken met de 
XML-herkenservice van UPconstruct veel tijd bespaard. Teijgeler: “Als er 
pieken zijn in het werk, zoals na vakanties of een storm waarvoor Koenders 
Totaalbouw veel herstelwerk doet, zijn facturen sneller weggewerkt. In rusti-
gere perioden kan zelfs bijgesprongen worden op andere afdelingen. Dit was 
in het verleden niet mogelijk.”

Verbetering voor leverancier staat centraal
Het project van het digitaliseren en automatisch verwerken van de inkoop-
facturen is bijna afgerond. Een volgende stap is het digitaliseren van de 
opdrachtbonnen. “Het doel moet hierbij altijd zijn dat het daadwerkelijk een 
verbetering is voor het proces en de leverancier. Het mag geen proces op 
zichzelf worden”, aldus Teijgeler.

Persoonlijk contact
“Bij UPconstruct zitten er mensen achter de knoppen; als er iets mis is, 
kunnen wij dat heel makkelijk aangeven. Er komt dan altijd snel een persoon-
lijke reactie en het probleem wordt voor ons opgelost. Als we met een andere 
partij in zee waren gegaan, hadden we die fouten zelf moeten oplossen. 
Bovendien doen ze bij UPconstruct wat ze beloven en die service vinden wij 
heel belangrijk.” 

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel 079 3 252 166.

UPCONSTRUCT:

ELEKTRONISCH FACTUREREN
IN DE PRAKTIJK BRENGEN
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Een incompany training op
maat voor jouw bedrijf!

Kijk voor meer infomatie op bnlacademy.nl of neem vrijblijvend contact op!

079 - 325 21 66  -  academy@bouwendnederland.nl  -  www.bnlacademy.nl  -    @BNL_Academy

Wil je graag een incompany training organiseren met een groep 
PHGHZHUNHUV�ELM�MRX�RS�NDQWRRU"�9UDDJ�GDQ�HHQ�RϑHUWH�DDQ�ELM�
de Bouwend Nederland Academy! 

• Een op maat gemaakte training op basis van jouw behoeften en wensen.

• Voor elke incompany training heb je contact met de trainer om het

programma samen af te stemmen. Je krijgt zo de mogelijkheid om eigen

casussen in te brengen en dus direct GH�theorie te vertalen naar de praktijk.

• Bouwend Nederland Academy verzorgt de volledige organisatie van de

incompanytraining bij jou op locatie, inclusief lesmateriaal.

• Bovendien kunnen collega’s vrijuit hun ervaringen met elkaar delen in een

vertrouwde omgeving.

• En dit voor een scherp tarief!

Wat kun je verwachten?

http://www.bnlacademy.nl


SPECIAL LEDENVOORDELEN  |  Najaar 2019  |  BNL  | 25

Veiligheid is de hoogste prioriteit in onze sector, maar er gebeuren nog 
steeds te veel ongevallen. Door volop in te zetten op het verhogen van het 
veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de bouwplaats gaat de 
Governance Code Veiligheid in de Bouw een stap verder. De GCVB - een 
initiatief van een aantal grote opdrachtgevers en bouwondernemingen, 
met inmiddels meer dan 500 ondertekenaars - heeft namelijk besloten 
om vanaf 2021 veiligheidsbewustzijn als verplichting op te nemen in 
aanbestedingen en contracten in de bouw. Als lid van de GCVB zal je aan 
de hand van de Veiligheidsladder zo het bewustzijn op de bouwplaats 
meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar kunnen maken. 

Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongelukken in de bouw- en infrasector.  
En elke dode is er één te veel. Dit heeft met verschillende factoren te maken. 
En het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers op de bouwplaats is er 
één van. De Inspectie SZW heeft namelijk bewezen dat een hoger veiligheids-
bewustzijn sterk bijdraagt aan een veiligere bouwplaats. “Het einddoel is 
duidelijk, maar om daar te komen heb je de mensen op de bouwplaats nodig. 
Het gaat om hun zelfbewustzijn”, legt Jack Ruibing, de nieuwe veiligheidsam-
bassadeur van Bouwend Nederland, uit.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen 
certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten 
zich certificeren. Met deze maatregel wil de GCVB er ook voor zorgen dat 
veiligheid in de gehele keten wordt verhoogd. De invoering van de Veiligheids-
ladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is 
trede 2 vereist, vanaf 2023 trede 3.

Wat is de Veiligheidsladder?
Het certificaat van de Veiligheidsladder draait om het nemen van concrete 
acties om het veiligheidsbewustzijn en -gedrag, maar ook de cultuur in de 
organisatie te verbeteren. Met als doel om de risico’s op onveilige situaties op 
de bouwplaats te reduceren tot een minimum.  
Als je een certificering voor de Veiligheidsladder laat doorvoeren, dan zal 
je ook geaudit worden op het veiligheidsbewustzijn in jouw organisatie. 
Er wordt dan gekeken naar wat er gedaan wordt om veiligheid onder de 
aandacht te brengen en hoe het bedrijf investeert in een veilige werkomge-
ving voor de medewerkers. 

Wat verandert er precies voor jou?
Vanaf 2021 moet je als bedrijf, aangesloten bij de Governance Code Veilig-
heid in de Bouw, aantonen welk niveau het veiligheidsbewustzijn binnen je 
organisatie heeft aan de hand van een certificering voor de Veiligheidsladder. 
Dit geldt zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. 

Waar kan ik me certificeren voor de Veiligheidsladder?
Bij onze ledenvoordeelpartner De Duurzame Adviseurs. Hun missie is om 
ervoor te zorgen dat je als bedrijf daadwerkelijk enthousiast en gemotiveerd 
aan de slag gaat met veiligheid! Zij besteden veel aandacht aan bewustwor-
ding én zorgen ervoor dat op een heldere en pragmatische wijze gerappor-
teerd wordt.

Meer informatie over de veiligheidsladder kan je vinden op  
deduurzameadviseurs.nl/veiligheidsladder. 

Meer informatie?
Wil je graag meer weten over certificering bij de Duurzame Adviseurs? 
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of 
bel naar 079 3 252 166.

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN
MOET AANGETOOND
WORDEN VANAF 2021!

http://deduurzameadviseurs.nl/veiligheidsladder
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6 REDENEN OM EEN
PROJECT AAN TE MAKEN
IN BOUWWEER
Uit gesprekken met verschillende gebruikers van het uitgebreid bouwweer blijkt dat niet iedereen een project 

aanmaakt. Veel leden zoeken na iedere inlog de locatie met de plaatsnaamzoeker en nemen niet de moeite om een 

project aan te maken. Maar zo verlies je kostbare tijd die je aan een andere taak had kunnen besteden. In dit artikel 

geven we je zes goede redenen om dat toch te doen.

1. Tijd besparen
Het aanmaken van een project is binnen enkele klikken gebeurd. Heb je dit 
enkele keren gedaan? Dan zal dit maximaal één minuut tijd kosten. Iedere 
keer opnieuw de locatie invoeren bij het inloggen kost je meer tijd. Niet alleen 
op je pc, maar ook op mobiel en in je app. En dat is mogelijk voor meerdere 
gebruikers in je organisatie!

2. Profiteer van het dashboard
Als je geen projecten aanmaakt, profiteer je niet optimaal van de werking van 
het dashboard. Door het aanmaken van een project krijg je direct inzicht in de 
werkbaarheid en risico’s bij de verwachte weersomstandigheden. Eenvoudig 
in groen, oranje en rood. Alles groen? Dan hoef je niet verder te zoeken en kun 
je weer aan het werk.

3. Nauwkeurige locatie voor radarbeelden
Als je jouw locatie bepaalt met de postcodezoeker, dan is dat voldoende 
gedetailleerd voor de weersverwachting. Echter, de radarbeelden en daarmee 
ook de grafiek met buien in de komende twee uur zijn niet zo nauwkeurig. 
Onze radarbeelden hebben namelijk een resolutie van één bij één kilometer. 
Bij het aanmaken van een project kun je op een kaart exact aangeven waar je 
werkt en krijg je de juiste informatie voor jouw project!

4. E-mail berichten
Je kunt in het bouwweer ook instellen dat je de weersverwachting of verlet-
informatie per e-mail ontvangt. Voor het instellen van deze berichtgeving 
hebben we naast je locatie ook andere details van het project nodig, daarom 
werkt deze optie alleen als je een project aanmaakt.

5. Consistentie
In een project kun je naast de locatie ook aangeven welke activiteiten en 
verletregelingen van toepassing zijn. Tevens kun je eigen criteria voor werk-
baarheid aanmaken. Door het aanmaken van projecten in het account van 
jouw organisatie zien alle gebruikers dezelfde informatie. Dit bevordert de 
eenduidigheid van informatie en beslissingen binnen je organisatie.

6. Nieuwe ontwikkelingen
Ook gezien de nieuwste ontwikkelingen wordt het steeds belangrijker dat je 
een project aanmaakt. Dit voorjaar hebben we namelijk de bouwweer-app 
gelanceerd; je kan deze vinden in de App Store (iOS) en Google Play (Android). 
We werken continue aan nieuwe functies om je bouwproject nog beter te 
ondersteunen. Een voorbeeld daarvan zijn notificaties. In de app komt dit 
najaar de mogelijkheid om notificaties in te stellen voor regen, onweer, werk-
baarheid limieten per project en de verletnorm. Ook hiervoor is het aanmaken 
van een project noodzaak.
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Meer informatie?
Wil je meer weten over het ledenvoordeel met InfoPlaza of heb 
je vragen over het uitgebreid bouwweer? Neem dan contact 
met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel 079 3 252 166.
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VERDUURZAAM JE WAGENPARK

MET DE ELEKTRISCHE
BEDRIJFSWAGENS
VAN RENAULT!

Deze ontwikkelingen vragen namelijk om de juiste oplossingen voor jou én je 
klanten. Niet alleen qua dienstverlening, maar ook in de wijze waarop logis-
tiek en transport zijn ingeregeld in je dagelijkse bedrijfsvoering. Renault helpt 
je graag om een duurzaam wagenpark op maat samen te stellen!

Elektrische bedrijfswagens van Renault
Renault is de pionier op het gebied van elektrische voertuigen en bouwt al 
sinds 2011 haar aanbod van elektrische bedrijfswagens steeds verder uit. 
Met deze voertuigen ben je klaar voor de toekomst en zorg je ervoor dat je 
uitstootvrij bij je opdrachtgevers komt. Met de Renault Z.E.-bedrijfswagens 
beperk je daarnaast de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf. Door middel 
van het Agréement Carrossier-programma, biedt Renault zelfs de mogelijk-
heid tot op- en ombouwvarianten van haar elektrische bedrijfswagens, met 
behoud van fabrieksgarantie. Bij Renault kun je dus ook terecht voor een 
elektrische bedrijfswagen op maat!

Energiezuinig bouwen, de CO2-prestatieladder en 

BREAAM zijn duurzame ontwikkelingen waar jij dage-

lijks mee te maken hebt. Bij elk bouw- of infraproject 

wordt namelijk meer en meer ingezet op duurzaamheid. 

Je opdrachtgevers hebben steeds hogere eisen en je wilt 

hier ook zelf een actieve bijdrage aan leveren. Maar hoe 

pak je dat nu precies aan?
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Maak kennis met de 
verschillende elektrische 
bedrijfswagens van Renault: 

Renault Kangoo Z.E. – Jouw 100% elektrische bestelwagen
Met de Renault Kangoo Z.E. haal je een compacte bedrijfswagen 
in huis die perfect is voor je bedrijfsvoering. Het stille rijden en de 
actieradius tussen de 160-200 kilometer* verhogen het comfort 
van deze bestelwagen. Het beproefde Kangoo-concept met twee 
lengtematen en een laadvermogen tot 650 kilogram bieden je de 
mogelijkheid om een versie te kiezen die het beste past bij jouw 
dienstverlening. Naast een Gesloten Bestel-uitvoering is de Renault 
Kangoo Z.E. sinds kort ook leverbaar als onder meer Pick-Up Open 
Laadbak en Pick-Up Kipper, in samenwerking met ombouwpartner 
Veth Automotive. 

Nieuwe Renault Master Z.E. – Jouw 100% elektrische  
professional
Zonder uitstoot naar jouw opdrachten? Dat kan met de 100% elek-
trische Renault Master Z.E. Met twee hoogtematen en drie lengte-
maten heb je de mogelijkheid om een versie te kiezen die het beste 
past bij jouw projecten. De Renault Master Z.E. beschikt over een 
actieradius die ligt tussen de 80-120 kilometer*, wat gelegenheid 
biedt om jouw opdrachten uit te voeren in en rondom de stad. Het 
voertuig is leverbaar in gesloten bestel-variant en als platform- 
cabine, welke ook diverse mogelijkheden tot op- en ombouw biedt. 

Nieuwe Renault ZOE Cargo – 300 kilometer en ruimte!
De Renault ZOE biedt je comfort en ruimte in combinatie met een 
grote actieradius tussen de 250-300 kilometer*. Met de gepaten-
teerde Caméléon-lader van Renault kun je bij de juiste laadpaal (22 
kilowatt) circa 130 kilometer in één uur bijladen. Daarmee laad je 
snel voldoende kilometers bij om naar jouw volgende afspraak te 
gaan. 

De nieuwe Renault ZOE is ook leverbaar als Cargo. Dit pakket 
vervangt de achterbank met een volledige bagagevloer met 
kopschot. Optioneel zijn een bagagerek en inkijkwerende afdek-
plank van de laadruimte. De ZOE Cargo beschikt over een laadver-
mogen van 450 kilogram en een laadlengte van 1205 millimeter. 
Renault bouwt de ZOE gedurende of na de looptijd gewoon weer 
terug tot volledige personenwagenversie wat goed is voor de 
restwaarde. De Renault ZOE en Renault ZOE Cargo zijn de ideale 

Laadinfrastructuur – Een belangrijke schakel
Als je een elektrische bedrijfswagen aanschaft, moet je die natuurlijk ook 
kunnen opladen. Maar hoe regel je dat precies? Renault heeft jarenlange 
ervaring met laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Met haar 
partners kan jouw Renault-dealer je perfect informeren over welke 
laadoplossing past bij jouw specifiek wagenpark: of het nu gaat om één 
laadpaal of volledige laadpleinen. Renault vindt investering in laadinfra-
structuur een belangrijke schakel in je bedrijfsvoering. Je voertuig moet 
namelijk veilig en op tijd weer genoeg kilometers kunnen rijden, zodat 
jij verder kunt met dat waar jij goed in bent: ondernemen. Daarom biedt 
Renault diverse commerciële mogelijkheden voor jouw investeringen 
in een passende laadinfrastructuur. Vraag je Renault-dealer om meer 
informatie.

De kracht van Renault PRO+
Met 163 vestigingen in Nederland is er altijd wel een Renault-dealer in 
jouw directe omgeving. Daarbinnen zijn de 21 Renault PRO+ vestigingen 
gespecialiseerd in bedrijfswagens. Zij adviseren je graag over de beste 
invulling van jouw wagenpark. Je treft op deze vestigingen het volledige 
bedrijfswagengamma van Renault aan, inclusief de elektrische modellen. 
De bedrijfswagenspecialisten van Renault staan voor je klaar en helpen 
je graag om het juiste voertuig voor jouw bedrijfsvoering te kiezen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over het ledenvoordeel met Renault? 
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel 079 3 252 166. 

* Renault is graag duidelijk. Daarom melden zij hun actieradius op basis van realistische praktijkervaringen van hun klanten, afhankelijk van belading en rijstijl.



Onze visie van dè werkomgeving in de toekomst

Selecta Nederland introduceert haar onbemande cateringconcept, de FOODIE’S MicroMarket. Met 
honderd MicroMarkets door Europa is het nu ook tijd voor de Nederlandse markt.  

De basis van de FOODIE’S MicroMarket bestaat uit een kassa, retail shelvingsysteem met verschillende 
producten en een gekoeld gedeelte. De indeling en het assortiment is in te delen zoals de klant het 
wil. Met een breed aanbod aan gezonde en heerlijke dranken, sandwiches en snacks laat u uw 
medewerkers niet alleen genieten tijdens de 
lunch, maar de gehele dag door. De FOODIE’S 
MicroMarket wordt standaard aangeboden met 
volledige ontzorging� 'at betekent dat Selecta 
het voorraadbeheer en merchandising van de 
markt volledig in eigen handen neemt met 
speciaal getrainde FOODIE’S Merchandisers. 
Kwaliteit van de service is hier van uiterst 
belang. Afhankelijk van de wensen en aantal 
medewerkers kan het concept modulair worden 
XLWJHEUHLG�PHW�GH�6RXS�6HUYHU�HQ�HHQ�NRIÀH�
concept zoals Starbucks on the Go Workplace, 
Lavazza en Pelican Rouge.

Geen gedoe - wij regelen alles!

Als u zorgt voor ruimte en faciliteiten zoals water en elektra, dan regelt Selecta de rest;
�����0HUFKDQGLVHUV�]RUJHQ�YRRU�GH�GDJHOLMNVH�YHU]RUJLQJ���GH�)22',(·6�0LFUR0DUNHW�VWDDW�HU�DOWLMG�
     netjes, schoon en gevuld bij;
�����+HW�NDVVDV\VWHHP�LV�DOWLMG�XS�WR�GDWH���DIUHNHQHQ�NDQ�FRQWDFWORRV�RI�PHW�YLQJHUDIGUXN�
     De beveiliging is geregeld door middel van discreet geplaatste veiligheidsmaatregelHQ. 

Graag uw medewerkers blij maken met een FOODIE’S MicroMarket?

Neem dan vandaag nog contact met 
ons op!

Wij zijn bereikbaar op:
+31 786 544 544

Bezoek onze website:
www.selectavending.nl

http://www.selectavending.nl
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BOUWEND NEDERLAND, ALLIANZ EN AON WERKEN AL MEER DAN 40 JAAR CONSTRUCTIEF SAMEN

UNIEKE FIRST PARTY-OPLOSSING
VOOR DUIZENDEN BOUWBEDRIJVEN TER

AFDEKKING ARBEIDSONGEVALRISICO

Tekst  |  Jan van Stigt Thans      Foto  |  Raphaël Drent

http://www.selectavending.nl
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Schadevergoeding ongeacht aansprakelijkheid
Bouwend Nederland werkt op verzekeringsgebied al meer 
dan veertig jaar nauw samen met (rechtsvoorgangers van) 
makelaar Aon en verzekeraar Allianz. Daartoe biedt het 
de ongeveer 4.500 aangesloten bouw- en infrabedrijven, 
waarvan het overgrote deel MKB- en familiebedrijf is, een 
uitgebreid verzekeringspakket, waaronder brand, construc-
tion allrisk (CAR) en aansprakelijkheid. 

Opvallend onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering 
is de Werknemersschadeverzekering, een zogeheten First 
Party-dekking die ongeacht de aansprakelijkheidsvraag 
schade vergoedt wanneer een werknemer een ongeval 
overkomt tijdens werktijd en woon-werkverkeer. Een 
mooi voorbeeld waartoe een decennialange constructieve 
samenwerking tussen makelaar, verzekeraar en klant kan 
leiden: tot een unieke, innovatieve verzekeringsoplossing, 
die tot dusver nauwelijks navolging heeft gekregen in de 
Nederlandse verzekeringsmarkt.

In het pand van Bouwend Nederland aan de Zilverstraat 
in Zoetermeer spreken we met vertegenwoordigers van de 
drie betrokken partijen. Roeland Contzé, Manager Leden-
voordelen bij Bouwend Nederland, Nico van Nus, Cliënt 
Director bij Aon en Martijn Westgeest, Branchespecialist 
Aansprakelijkheid bij Allianz Nederland. De twee eerst-
genoemden zijn van meet af aan betrokken bij de First 
Party-oplossing voor de bij Bouwend Nederland aange-
sloten bedrijven. Laatstgenoemde is na het overlijden van 
André Mol bij Allianz nu commercieel verantwoordelijk voor 
de AVB-portefeuille (Aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven) van de brancheorganisatie. 

Bedrijfsrisico’s afdekken
Roeland Contzé: “De bij ons aangesloten bouw- en infrabedrijven hadden 
behoefte aan een verzekeringsoplossing die beter aansloot bij hun wensen 
om de bedrijfsrisico’s af te dekken dan die tot die tijd door de verzeke-
ringssector werd aangeboden. Samen met onze businesspartners Aon en 
Allianz hebben we uiteindelijk een verzekeringspakket kunnen samenstellen 
dat nauw aansluit bij de beleidsdoelstellingen van Bouwend Nederland en 
waarin preventie en veiligheid een centrale plaats innemen. We besteden 
intern veel aandacht aan vergroting van het risicobewustzijn, onder meer in 
de vorm van voorlichting, trainingen en opleidingen.”

Contzé zegt desgevraagd goed te spreken te zijn over de samenwerking 
met Aon en Allianz. “Het zijn beide prima businesspartners die proactief en 
constructief meedenken over verzekeringsoplossingen, ook tijdens econo-
misch minder gunstige tijden. Ze durven daarbij hun nek uit te steken om van 
de gebaande paden af te wijken. Dat een substantieel deel van de aange-
sloten bouw- en infrabedrijven ervoor heeft gekozen om deel te nemen aan 

Roeland Contzé
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ons verzekeringspakket, is het beste bewijs dat we hen goede verzekerings-
oplossingen bieden met een prima prijs/kwaliteitsverhouding.”

Businesspartners
Ook beide businesspartners van de brancheorganisatie wijzen op de mooie, 
bijzondere en vooral constructieve samenwerking tussen de drie, die al vele 
decennia bestaat. “Het laat zien wat mogelijk is als je als partijen echt bereid 
bent in goed overleg zaken met elkaar te doen. Een modulair en uitgebreid 
verzekeringspakket met aandacht voor riskmanagement en het voorkomen 
van ongelukken en andere schades”, verklaart Nico van Nus.
Martijn Westgeest is inmiddels elf jaar werkzaam in de verzekeringsbranche, 
van meet af aan in het zakelijk aansprakelijkheidssegment, aanvankelijk 
bij FCI en MS Amlin. In 2014 maakte hij de overstap naar 
Allianz Nederland, waar hij de functie van Branchespe-
cialist Aansprakelijkheid vervult. In die hoedanigheid is 
hij commercieel verantwoordelijk en behandelaar van de 
AVB-portefeuille van Bouwend Nederland. Hierop is Allianz 
de leidende verzekeraar en treden AXA XL, Reaal/Vivat en 
Zurich (voor het infra-segment) als volgverzekeraars op.

“Door de constructieve samenwerking met deskundige, 
betrouwbare businesspartners kunnen we, mede door de 
aandacht voor preventie en de omgevingsveiligheid, de bij 
Bouwend Nederland aangesloten bedrijven een betere, 
ruimere en flexibele verzekeringsoplossing bieden tegen een 
aantrekkelijke prijs. De omvang van de collectiviteit biedt 
ons als verzekeraar meer mogelijkheden om de aanspra-
kelijkheidsrisico’s goed verzekerbaar te houden. Bovendien 
heeft de aandacht voor risicomanagement, preventie en 
veiligheid op de werkvloer binnen de samenwerking een 
positieve impact op de schadelast. Kortom, de samen-
werking leidt daardoor tot een win-winsituatie voor alle 
betrokken partijen.”

Noviteit: First Party-verzekering
Om het verzekeringspakket nauw aan te laten sluiten bij 
de wensen en behoeften van de aangesloten bouw- en 
infra-ondernemingen heeft Bouwend Nederland een 
speciale commissie in het leven geroepen waarmee gere-
geld overleg plaatsvindt. Contzé: “De commissie bestaat uit 
drie insurancemanagers en tien ondernemers van bouw- 
en infrabedrijven die ons adviseren over mogelijke aanpas-
singen van bestaande verzekeringen en het aanbieden van 
eventuele nieuwe, aanvullende verzekeringsdekkingen.”   
Mede naar aanleiding van het zogeheten ‘Arena-arrest’, dat 
verstrekkende gevolgen met zich meebracht op het gebied 
van werkgeversaansprakelijkheid, ontstond er ook bij de 
leden van Bouwend Nederland vraag naar een verzeke-
ringsoplossing hiervoor.  Daarvoor zijn binnen de Bouwend 
Nederland-AVB geen separate dekkingen nodig. “Het loopt 

allemaal naadloos in elkaar over”, aldus de drie businesspartners, die na een 
ruime overlegperiode in 2012 toch met een Werknemersschadeverzekering 
zijn gekomen als nieuwe facultatieve module binnen de aansprakelijkheids-
verzekering. 

Westgeest: “De polis biedt dekking voor het aansprakelijkheidsrisico van 
werkgevers bij arbeidsongevallen van werknemers, ook gedurende het 
woon-werkverkeer. Het unieke van deze module is dat het om een zoge-
heten First Party-verzekering gaat, waarbij bij ongevallen van werknemers 
de eventuele schade wordt vergoed, ongeacht de aansprakelijkheid van 
de werkgever. Er wordt hierbij ook wel gesproken van vergoeding van de 
‘eigen schade’, dit in tegenstelling tot bij Third Party-aansprakelijkheidsver-

Nico van Nus
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zekeringen, waarbij de schade wordt vergoed die wordt 
toegebracht aan derden.”

Voordelen
Westgeest noemt onder meer snelheid als voordeel. 
“Aansprakelijkheidskwesties vergen onderzoek en die 
nemen doorgaans de nodige tijd in beslag. Bij First 
Party-polissen is een dergelijk onderzoek naar de 
aansprakelijkheid niet nodig en dat scheelt tijd, maakt de 
schadebehandeling efficiënter en zorgt er uiteindelijk voor 
dat de getroffen werknemer eerder schadeloos wordt 
gesteld dan wel op een andere manier met zijn vervelende 
situatie wordt geholpen.”

Van Nus en Contzé sluiten zich hierbij volmondig aan. 
Eerstgenoemde hierover: “Werkgeversaansprakelijkheid 
staat mede door aanpassingen in onder meer jurispru-
dentie en wet- en regelgeving – denk bijvoorbeeld aan 
compliance en zorgplicht (‘goed werkgeverschap’, art. 7: 
611 b.w.) - steeds hoger op de agenda van werkgevers. 
Het is ook een gevoelig onderwerp, mede omdat de 
relatie werkgever–werknemer in het geding is en ook 
het imago van het bedrijf, zeker regionaal. Het is voor de 
publieke opinie van belang dat je als werkgever goed met 
je werknemers omgaat, zeker bij een ongeval. En dat geldt 
ook voor die situaties waarin je wettelijk niet aansprakelijk 
bent. 

Bij de Werknemersschadeverzekering voor Bouwend 
Nederland speelt die aansprakelijkheidsvraag helemaal 
niet en wordt de schade in principe vergoed, bijvoorbeeld 
wanneer het ongeval plaatsvindt tijdens het woon-werk-
verkeer. Of wanneer een werknemer bij zichzelf letsel 
veroorzaakt en dit ook had kunnen gebeuren in de ‘huis-, 
tuin- en keukensfeer’. Bij een (juridisch verdedigbare) 
afwijzing van aansprakelijkheid in zulke gevallen komt de 
relatie werkgever-werknemer bij deze oplossing nimmer in 
het gedrang.”

Familiebedrijven
Contzé kan die gevoeligheid tussen onderneming en personeel als geen 
ander beamen.  “Dat geldt zeker bij familiebedrijven, waarbij de relatie 
tussen werkgever en werknemer toch vaak heel anders is dan bij andere, 
beursgenoteerde bedrijven. Bij een familiebedrijf zijn medewerkers meestal 
lang in dienst en ziet een ondernemer hen vaak als familie, voelt zich moreel 
verantwoordelijk voor hen en heeft derhalve het beste met hen voor, zeker 
bij een ongeval. Daar liggen de directies van familiebedrijven zeker wakker 
van. Daarom wil men hem of haar hierbij steunen en een goede, passende 
oplossing bieden, ook al treft het bedrijf geen enkele schuld aan het ongeval 
en het letsel dat de werknemer is overkomen.”

Omgekeerd is de werknemer volgens hem ook vaak zo betrokken bij het 
bedrijf dat hij of zij de werkgever niet graag aansprakelijk zou willen stellen 
en een rechtszaak beginnen. “Er ligt als het ware een emotionele drempel om 
dat te doen. Voor beide partijen biedt de Werknemersschadeverzekering dan 
ook uitkomst, omdat de schade van de werknemer wordt vergoed zonder 
dat er een schuldvraagonderzoek hoeft te worden ingesteld en de aanspra-
kelijkheidskwestie geen enkele rol speelt. De werknemer is zelf verzekerde 
en kan rechtstreeks een beroep doen op de dekking. Kortom, de werkrelatie 
werkgever-werknemer wordt hierbij op geen enkel moment op de proef 
gesteld”, aldus Contzé. 

Martijn Westgeest

http://www.bouwnu.nl
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Hij vervolgt: “Bovendien kan hierdoor de schade sneller worden afgehandeld 
en kan de gedupeerde werknemer eerder worden geholpen. Met andere 
woorden, we nemen hiermee onze leden een hoop sores uit handen. Deze 
verzekeringsoptie voorziet dan ook daadwerkelijk in een behoefte bij onze 
leden, aangezien een substantieel deel van alle familiebedrijven hiervan 
gebruik maakt en de Werknemersschadedekking heeft meeverzekerd.”

Het smaakt naar meer
De samenwerking bevalt Van Nus, Westgeest en Contzé goed en smaakt 
naar meer. Allianz’ Branchespecialist Aansprakelijkheid wijst op een nieuw 
uitvloeisel van het partnerschap. “Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan een extra rubriek op grond waarvan bedrijven bij calamiteiten krachtens 
de polis meteen budget krijgen om het crisismanagement aan te pakken in 
de vorm van deskundige ondersteuning bij de communicatie en andere zaken 
die hierbij om de hoek komen kijken. Recente schades als bij het hijskraanon-
geval in Alphen aan den Rijn en de instorting van de parkeergarage in Eind-
hoven hebben duidelijk aangetoond hoe belangrijk die zaken zijn.”

Van Nus ondersteunt dit: “Er moet tijdens een crisis worden gehandeld terwijl 
er nog veel onduidelijk is qua dekking en aansprakelijkheid; door het ‘first 
party’-karakter staat bij een crisis al vooraf vast dat de crisiskosten worden 
betaald. Aon en de Bouwend Nederland Academy faciliteren straks ook dat 
bedrijven vooraf met crisissimulaties trainen zodat ze -op het moment dat ze 
hopelijk nooit overkomt- in control zijn. En dat helpt om een (financiële) ramp 
na de eigenlijke ramp te voorkomen.”  

De makelaar spreekt zijn persoonlijke ambities uit voor verdere uitbreiding 
van de verzekeringsmogelijkheden binnen de portefeuille van Bouwend 
Nederland. “We hebben met de aparte module voor de Werknemersschade-
verzekering al onze nek uitgestoken en hebben een verzekeringsoplossing 
geboden voor een risico dat veel verzekeraars nog steeds niet in dekking 
willen nemen. We lopen hiermee al voor op de rest van de markt maar in ons 

permante streven naar verdere innovatie en optimalisering van ons aanbod 
zou ik graag zien dat er in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid een 
soortgelijke verzekeringsoplossing zou komen voor het risico van beroeps-
ziekten.”

Contzé zegt dat eveneens te zullen toejuichen, maar Westgeest trapt fors 
op de rem: “Uiteraard is een en ander bespreekbaar en het onderzoeken 
waard, maar op dit moment gaat dit voor ons als verzekeraar te snel en is dit 
momenteel nog even een stap te ver, onder meer vanwege het inlooprisico.”

Tot slot, wat zouden jullie de markt mee willen geven? De drie zijn eensge-
zind en omschrijven de kracht en het succes van de samenwerking met ‘de 
combinatie van gepaste durf, betrouwbare en coöperatieve businesspart-
ners en voldoende (potentieel) volume om doorlopend innovatief te blijven. 
Van Nus en Westgeest zeggen te onderkennen dat de verzekeringsbranche 
bekend staat als conservatief en terughoudend en zich vaak vasthouden 
aan het credo ‘onbekend maakt onbemind’.  “Meer innovatie en ondernemer-
schap zouden dan ook welkom zijn.” Het slotwoord is aan de klant. Contzé: 
“Sta open voor nieuwe dingen, verdiep je in de klant, werk aan een lange 
termijn-relatie, wees innovatief en durf van de gebaande paden af te wijken. 
Onze samenwerking laat zien waartoe je dan gezamenlijk in staat bent.”

Meer weten?
Wil je meer informatie over de unieke verzekeringsmantels van Bouwend 
Nederland die van toepassing zijn voor jouw bedrijf? 
Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan via bnlverzekeringen@aon.nl
of telefonisch via 020 4 305 180.

Meer informatie kan je vinden op www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.

http://www.bouwendnederlandverzekeringen.nl


Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met onze
adviseurs Social Support

Fred Tonny
06 53 15 30 75 06 53 15 29 67

Gesloopt door privéproblemen?

met Social Support

Meer informatie op bouwendnederland.nl/socialsupport
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Privé problemen? Het kan iedereen overkomen. Tijdens een periode van 
scheiding, financiële problemen of depressieve klachten bestaat er vaak 
geen scheiding meer tussen werk en privé. Vanuit Bouwend Nederland 
hebben we hier een antwoord op: Social Support! Onze adviseurs Fred en 
Tonny willen verzuim voor zijn en bieden daarom sociale hulpverlening 
voor medewerkers in de bouw en infra. Maar hoe gaat dit nu precies in de 
praktijk? Dat vroegen we aan Tom. 

Kan je even uitleggen met welke problemen je geconfronteerd werd?
“Ik had eigenlijk een heel normaal leven met een goeie job en een huis dat ik 
elke maand kon afbetalen met mijn salaris. Maar van de één op de andere 
dag veranderde dit. Ik werd namelijk langdurig ziek en de behandelingen die 
ik nodig had, werden niet terugbetaald door de verzekeringen. Omdat ik ziek 
was verdiende ik ook veel minder. Ik bleef veel overuren draaien, ook in het 
buitenland, maar de rekeningen bleven zich ondertussen wel opstapelen. 
Het ging zelfs zo ver dat ik mijn hypotheek niet meer kon betalen.”

Hoe heb je geprobeerd om deze problemen aan te pakken? 
“Ik probeerde eerst om het zelfstandig op te lossen door meer te werken en 
zo meer financiële ruimte te creëren voor mezelf. Maar dat is natuurlijk niet 
zo eenvoudig als je ziek bent. Al snel had ik door dat ik dit zo niet langer kon 
volhouden. Ik vond het heel lastig om de situatie te aanvaarden en hulp te 
vragen omdat ik nooit eerder geldproblemen heb gehad, maar als je gezond-
heid je in de steek laat dan kan je er helemaal niets aan doen.” 

Hoe ben je in contact gekomen met Social Support?
“Op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik moest doen en toen ben ik 
naar de personeelsmanager van het bedrijf waar ik werk gegaan. Ik heb mijn 
situatie uitgelegd en zij stelde voor om contact op te nemen met de hulpver-
leners van Social Support. Ik wist helemaal niet dat zo’n dienst bestond in 
onze sector, maar ik wilde het zeker een kans geven.”

Wie heeft jou geholpen bij Social Support?
“De personeelsmanager heeft een kennismakingsgesprek georganiseerd 
met Fred Bimbergen bij ons op kantoor. Ik was nogal wantrouwig want de 
meeste organisaties waar ik hulp had gezocht bleken niet het beste met 
mij voor te hebben. Bij het gesprek met Fred had ik direct het gevoel dat hij 
mij ook echt wilde helpen. Hij luisterde aandachtig naar wat ik had meege-
maakt en begreep hoe ik me voelde op dat moment. Ik heb het altijd moeilijk 
gevonden om te praten over mijn geldproblemen, maar met Fred ging dat 
heel natuurlijk en soepel. Na dat gesprek had ik er alle vertrouwen in dat het 
de goede kant op zou gaan. Hij was voor mij eigenlijk de juiste persoon op het 
juiste moment.”

Social Support

Hoe heeft Social Support jou precies geholpen?
“Dat ging natuurlijk in verschillende fases, maar de eerste prioriteit was om 
de lasten van de woning (waar ik niet meer in woonde) te verkleinen. Ik heb 
direct alle facturen en brieven die ik ontvangen had bij Fred aangeleverd. 
Hij heeft op basis daarvan een handig dossier gemaakt met een overzicht 
van alle schulden. Daarna heeft hij ook geprobeerd om te bemiddelen met 
verschillende schuldeisers en heeft hij contact gezocht met de makelaar en 
hypotheekbank. Ik kon de hypotheek namelijk niet meer betalen en Fred 
heeft er toen voor gezorgd dat zowel de verkoop als afhandeling met de 
bank tot een goed einde kwamen. De volgende fase was de aanpak van alle 
schulden toen er een stabiele situatie ontstond. Dit heeft mij ook ontzettend 
geholpen bij het weer aan de slag gaan bij mijn werkgever. Er kwam rust. Ik 
was van heel wat zorgen verlost.

Voor mij persoonlijk was het al een hele opluchting dat Fred een volledig 
dossier had opgebouwd. Dit heb je namelijk nodig als je een aanvraag voor 
schuldhulpverlening wilt indienen. Zo kon de gemeente snel en eenvoudig 
zien dat ik – buiten mijn eigen schuld – in deze situatie ben terechtgekomen.”

Hoe heb je de begeleiding van Social Support ervaren?
“Toen ik Fred leerde kennen, kon ik helemaal geen oplossingen meer zien. 
Maar Fred heeft me eigenlijk geleerd om beter belangrijke beslissingen te 
maken. Ik vond het op dat moment heel moeilijk om prioriteiten te stellen 
omdat ik mijn hypotheek niet kon betalen en ook nog eens ernstig ziek was. 
Fred heeft me geleerd om voor mezelf te kiezen. Je gezondheid komt namelijk 
altijd op de eerste plaats en dat moet je aanpakken! Ik ben enorm dankbaar 
voor de persoonlijke begeleiding die ik van Fred gekregen heb.” 

En hoe zit dat precies met de kosten voor hulp vanuit Social Support? Heb 
jij hier iets voor moeten betalen?
”Alles wat je vraagt aan hulp daar moet je voor betalen. Dan is het juist zo 
fijn dat er een dienst bestaat zoals Social Support in onze sector. Ik heb niets 
hoeven betalen voor deze hulp, maar de begeleiding was wel van onschat-
bare waarde voor mij. Voor zover ik weet heeft mijn werkgever aan deze hulp 
bijgedragen.” 

Inmiddels ben je alweer een tijdje verder. Word je af en toe nog gecontac-
teerd door Fred om te horen hoe het met je gaat?
“Elke twee tot vier weken heb ik nog telefonisch contact met Fred. Ik sta 
momenteel aan het begin van het schuldhulpverleningstraject en dat duurt 
ongeveer drie jaar. Daarna ben ik eindelijk verlost van al mijn schulden. En 
dat moet zeker gevierd worden!”
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Peter Bakker, personeelmanager bij het bedrijf 
waar Tom werkt.
“Wij werken al jaren succesvol samen met Social 
Support voor verschillende problematieken zoals 
schuldbemiddeling en scheidingen. Uit ervaring 
weten we dat de persoonlijke en praktische 
aanpak van Tonny en Fred heel effectief is. Beide 
heren besteden namelijk veel tijd en aandacht 
aan het helpen van een medewerker. Daarnaast 
gaan ze ook heel snel praktisch aan de slag met 
het probleem. De meeste mensen zien op een 
gegeven moment door de bomen het bos niet 
meer. Door de tijd te nemen om de verschillende 
lagen af te pellen en de kern van het probleem 
bloot te leggen, krijgen de medewerkers snel meer 
rust en overzicht. Zo weten ze wat er precies aan 
de hand is en beseffen ze dat het probleem ook 
echt aangepakt wordt. En dat is de echte meer-
waarde van Tonny en Fred.” 

Meer informatie?
Neem contact op via 
socialsupport@bouwendnederland.nl of 
telefonisch via 06 53 15 30 75 (Fred) of  
06 53 15 29 67 (Tonny).
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We graven steeds meer in Nederland. En met de energietransitie in 
volle gang zullen we de komende jaren niet minder de grond roeren. Een 
kabel geraakt? Dit geeft niet alleen directe schade- en stagnatiekosten, 
maar kan ook maatschappelijke gevolgen hebben als bedrijven, winkels, 
scholen of ziekenhuizen tijdelijk geen stroom of internet hebben. En niet 
te vergeten: de veiligheid van de medewerkers in het veld kan in het 
gedrang komen. Maar hoe kan je graafschade reduceren?

Ledenvoordeelpartner GOconnectIT biedt digitale oplossingen ter ondersteu-
ning van het gehele Klic-proces. Het doel? Het voorkomen van graafschade 
en het faciliteren van een efficiënt werkproces. Dit loopt van de volledig 
automatische afhandeling van de aanvraag bij het Kadaster, tot aan het 
raadplegen van de Klic in het veld en het vastleggen van preventiemaatre-
gelen. Zo worden kosten en tijd bespaard.

GRAAFSCHADE VOORKOMEN
MET DE KLIC APP
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De Klic App
Dagelijks wordt er in Nederland door nagenoeg alle grote en 
honderden kleinere grondroerders gebruik gemaakt van de Klic 
App. Met de Klic App hebben zij altijd alle relevante documen-
tatie bij de hand en voldoen ze aan de wettelijke verplichtingen, 
zonder papierwinkel. De Klic App is de meest gebruikte Klic-
viewer voor smartphone en tablet (Android, iOs, Windows) met 
een aantal handige functionaliteiten.  

WWW.KLIC-APP.NL EN DE
KLIC ALTIJD EN OVERAL SERVICE

De Klic App kan worden gebruikt via www.klic-app.nl of als onder-
deel van de Klic Altijd en Overal Service gebruikt. 
Wat zijn nu precies de verschillen? 

www.klic-app.nl 
• Tot 150 Klics per jaar
• Direct starten
• Klics aanvragen of uploaden (voor onderaannemers)
• Meerdere ontvangers toevoegen
• Betalen met credits of direct afrekenen

Klic Altijd & Overal Service
• Vanaf 150 Klics per jaar
• Eigen beheeromgeving
• Eis Voorzorg afhandelen
• Integratiemogelijkheden (API)
• Klics inplannen (vooruit werken)
• Preventiemaatregelen vastleggen
• Graafschadeformulier
• Facturatie achteraf

HANDIGE FUNCTIONALITEITEN

• Verschillende lagen aan- of uitzetten 
Je kan in de app de kaartlagen aan- of uitzetten 
voor topografie en disciplines van  
netbeheerders. 

• Positie bepalen met GPS
Wanneer de Klic-melding op locatie wordt 
geopend, is de positie op de Klic-tekening 
zichtbaar.

• Meten = weten
Het digitale meetlint kan bij het ontbreken van 
maatvoering worden gebruikt om de ligging 
te bepalen.

• Eis Voorzorg 
De Klic App geeft een waarschuwing bij een 
Eis Voorzorg.

• Bijlagen bekijken 
Met de Klic App zijn alle bijlagen van de  
Klic-melding te bekijken. 

• Contactgegevens
Alle relevante contactgegevens zijn voorhanden 
in de app. Met een smartphone kan direct de 
betreffende netbeheerder worden gebeld.

De Klic App biedt voor de kleinere grondroerder via www.klic-app.nl alle 
benodigde basisfunctionaliteit. Voor het toevoegen van extra themalagen (zoals 
AutoCad), het registreren van proefsleuven, afwijkende situaties, foto’s en graaf-
schades zijn er met de Klic Altijd en Overal Service aanvullende mogelijkheden. 
Deze service genereert ook automatisch preventierapporten, voor bijvoorbeeld 
het afhandelen van schades en het aantoonbaar maken van zorgvuldig graven 
richting opdrachtgevers. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over het ledenvoordeel met GOconnectIT?  
Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of
bel 079 3 252 166.
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"DE DIVERSITEIT VAN ONZE LEDEN
MAAKT MIJN JOB ZEER AFWISSELEND

EN UITDAGEND."
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EERSTE INDRUKKEN WIM SCHAAK, ADVISEUR DIENSTVERLENING

"VEEL LEDEN LATEN
VOORDEEL LIGGEN"

Afgelopen mei ben ik gestart bij Bouwend Nederland als Adviseur Dienstver-
lening. Ik kom uit een geheel andere sector, maar heb altijd al veel affiniteit 
gehad met de bouw en infra. Daarnaast heb ik al ervaring met het werken 
aan ledenbinding in een organisatie met een verenigingsstructuur. Toen er 
een plaats in de buitendienst bij Bouwend Nederland vrijkwam, moest ik dus 
niet lang nadenken!

Ik heb hiervoor bij verschillende banken gewerkt, waaronder Rabobank. Dat 
is een coöperatie waarbij de leden/ledenraad en de raad van toezicht (waar 
verschillende leden inzitten) een heel belangrijke rol hebben. Alle zakelijk 
klanten zijn namelijk lid van de bank. In mijn toenmalige functie was ik 
verantwoordelijk voor het relatiebeheer van ongeveer 180 leden met als 
doel een lange termijn relatie aan te gaan, waarbij het rendement voor beide 
partijen centraal stond. Deze ervaring kan ik makkelijk toepassen in mijn 
huidige functie als Adviseur Dienstverlening.

Na een korte introductie bij Bouwend Nederland en kennismakingsge-
sprekken met de samenwerkende voordeelpartners, ben ik direct aan de slag 
gegaan met ledenbezoeken. Ik ga elke dag met leden rond de tafel zitten om 
te praten over wat er speelt in onze sector en hoe we hen vanuit de branche-
vereniging kunnen ondersteunen. 

Van infra- tot B&U-bedrijf en van eenmanszaak tot multinational, geen dag 
is hetzelfde. De diversiteit van onze leden maakt mijn job zeer afwisselend en 
uitdagend. Ik vind het prachtig om bij verschillende leden langs te gaan en toe 
te lichten hoe ze het maximale uit het lidmaatschap van Bouwend Nederland 
kunnen halen. En het lidmaatschap heeft zoveel te bieden! Ik merk dat veel 
leden redelijk bekend zijn met ons dienstverleningsaanbod, maar dat ze toch 
voordeel laten liggen. 

In mijn gesprekken probeer ik kort te schetsen wat we concreet voor een 
lidbedrijf kunnen betekenen. Dat gaat van het bespreken van de praktische 
tools en begeleiding die je op onze website kunt vinden en de hulpverlening 
van Bouwend Nederland Advies tot onze bouw- en infraspecifieke oplei-
dingen en het uitgebreid aanbod aan ledenvoordelen. Daarbij ga ik altijd in op 
wat het specifiek lidbedrijf kan ontzorgen en ondersteunen. 

Naast een gezonde interesse voor financieel voordeel is er ook veel belang-
stelling voor bijvoorbeeld Bouwend Nederland Social Support of de oplei-
dingsmogelijkheden via de Bouwend Nederland Academy. In de gesprekken 
blijkt dat er ook echt behoefte is om meer informatie hierover te ontvangen 
of dat er al een situatie speelt waarbij mijn collega’s van Social Support 
ondersteuning kunnen bieden. Dan ben ik enorm blij dat ik het bedrijf in 
contact kan brengen met deze tak van onze dienstverlening. 

Met de mantelafspraken met de voordeelpartners bieden we leden de moge-
lijkheid om de schaalvoordelen van onze branchevereniging te gebruiken. 
In de praktijk zie ik vaak dat leden hun zaken lokaal georganiseerd hebben. 
Meestal is dat historisch zo ontstaan. Dat is begrijpelijk, maar het is altijd 
interessant om periodiek een vrijblijvend voorwaarden- of prijsvergelijk 
te doen. En dat is hét moment om het ledenvoordeelboekje er eens bij te 
pakken. 

Te druk om de voordelen zelf te bekijken? Plan dan een adviesgesprek met 
mij in via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3 252 166. 
Graag kom ik langs op je kantoor of bij je thuis. In een uurtje nemen we de 
dienstverlening van Bouwend Nederland samen door en dan kan ik ook 
aangeven waar vergelijkbare bedrijven hun voordeel pakken.
Tot snel!



Eén van de vele onderwerpen waar Bouwend Nederland Advies vragen 
over krijgt, is wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor jou 
als werkgever gaat betekenen. 

De WAB beoogt het aanbieden van vaste dienstverbanden aantrekkelijker te 
maken. In grote lijnen moet dat bereikt worden door het duurder maken van 
flexibele arbeid. Hiertoe heeft het kabinet diverse maatregelen neergelegd in 
de WAB. Deze nieuwe wet zal met ingang van 1 januari 2020 ingaan.

Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen met daarbij een werkgeverstip. 
Als je zeker wilt weten of de tips ook voor jouw situatie van toepassing zijn, 
neem dan contact op met je adviseur sociale zaken of Bouwend Nederland 
Advies via 079 32 52 250. 

Transitievergoeding maximaal 81.000 euro
Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2020 altijd een transitievergoeding bij 
onvrijwillig vertrek, ook na afloop van een tijdelijk contract. Opbouw van de 
vergoeding start vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst. Vertrekt iemand 
in de loop van het jaar, dan wordt de transitievergoeding naar rato berekend. 
De verhoogde opbouw van de vergoeding voor werknemers die tien jaar of 
langer in dienst zijn, komt te vervallen en de hogere vergoeding voor vijftig-
plussers vervalt. 

Werkgeverstip: voor dienstverbanden korter dan een jaar is einde dienstver-
band in 2019 voordeliger, omdat de transitievergoeding pas na twee jaar 
geldt. Voor langere dienstverbanden en/of oudere werknemers is ontslag in 
2020 voordeliger, vanwege de lagere opbouw.
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JOUW ADVISEUR BIJ
DE WET ARBEIDS-
MARKT IN BALANS:
CAO, ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZAKEN
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Verruiming ketenregeling
Je mag (weer) drie tijdelijke contracten afspreken met een maximale periode 
van drie jaar. Daarna volgt automatisch een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. De keten kan je onderbreken door een periode van zes 
maanden iemand niet in dienst te houden. Voor tijdelijke contracten korter 
dan een jaar geldt een hogere WW-premie.

Werkgeverstip: in de cao bouw & infra, artikel 17 lid 4, staat een andere 
ketenregeling. Totdat de cao gewijzigd is, blijft deze ketenregeling van 
toepassing. 

Oproepkrachten
Werkgevers moeten vooruitplannen. Werkgevers moeten oproepkrachten 
met een nul-urencontract of een min-maxcontract namelijk minimaal vier 
dagen van tevoren oproepen. Wanneer de werkgever dit niet doet, heeft de 
werknemer het recht om het werk te weigeren. Zeg je als werkgever een 
oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de 
oproepkracht toch uitbetalen.

Werkgeverstip: de cao bouw & infra verbiedt in artikel 17 lid 2 het werken 
met nul-urencontracten, maar er mag wel met min-maxcontracten gewerkt 
worden. 

Payrollmedewerkers
Medewerkers die worden ingeleend via een payrollbedrijf krijgen dezelfde 
rechtspositie als werknemers. Dat wil zeggen dat zij recht hebben op 
dezelfde arbeidsvoorwaarden als de ‘eigen’ medewerkers en ook het ontslag-
recht op hen van toepassing is, alsof het eigen werknemers zijn.

Werkgeverstip: payrollbedrijven zijn er voor administratieve ontzorging van 
werkgevers. Werkgeversrisico’s kun je niet omzeilen door een payrollbedrijf 
in te zetten.

Cumulatiegrond bij ontslag
Volgens het vernieuwde ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid moest 
er sprake zijn van een ‘voldragen ontslaggrond’: het ontslag moest goed 
genoegd onderbouwd zijn zodat de rechter aan één ontslagreden genoeg had 
om tot ontbinding over te gaan. De WAB maakt het weer mogelijk om meer-
dere ontslaggronden te combineren, zodat ze samen voldoende grond geven 
voor ontbinding. De rechter kan daarbij besluiten de transitievergoeding te 
verhogen met maximaal 50 procent.

Werkgeverstip: ook met de komst van de WAB is het aan te bevelen om zo 
veel mogelijk in te zetten op beëindiging met wederzijds goedvinden. 

Bouwend Nederland Advies
Wij zijn doordeweeks telefonisch bereikbaar van 9:00-17:00 uur op:  
079 3 252 250 en per e-mail: advies@bouwendnederland.nl.
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DE MKB
VERZUIMONTZORG-
VERZEKERING

Naast de dekking van het financiële risico, moet de MKB 
verzuimontzorgverzekering daarom kleine werkgevers helpen 
(ontzorgen) bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar 
loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering biedt een trans-
parant en betaalbaar dienstverleningspakket dat werkgevers 
helpt met het beperken van (langdurig) verzuim. De verzekering 
is daarnaast ‘Poortwachterproof’! Dit betekent dat als de 
adviezen van de verzekeraar worden opgevolgd een eventuele 
loonsanctie niet voor rekening komt voor de werkgever. 

Financiële tegemoetkoming
Om de verzekering betaalbaar te maken, ontvangen werk-
gevers met ingang van 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ 
op de premieheffing. Vooralsnog is deze onafhankelijk van de 
grootte van het bedrijf en is het voor het verkrijgen van deze 
korting ook nog niet noodzakelijk ook daadwerkelijk een MKB 
verzuimontzorgverzekering te hebben afgesloten. 

NIEUW

Vanaf 1 januari 2020 is het voor ondernemers mogelijk om 

een nieuwe, zogenoemde MKB verzuimontzorgverzekering 

af te sluiten. Deze verzekering vangt, net als een gewone 

verzuimverzekering, het financiële risico op in het geval dat 

een werknemer ziek wordt. 

De MKB verzuimontzorgverzekering is er echter meer op 

gericht om de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij 

de uitvoering van de loondoorbetalingsverplichting weg 

te nemen.
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Kenmerken MKB verzuimontzorgverzekering
Een MKB verzuimontzorgverzekering dient aan een aantal eisen te voldoen. 
De belangrijkste hiervan zijn dat de verzekering:
• ‘Poortwachterproof’ moet zijn;
• re-integratiedienstverlening 1e en 2e spoor moet bevatten;
• de kosten van voorgeschreven re-integratie voor 100 procent moet 
vergoeden;
• moet werken met gecertificeerde professionals:
• bij (dreigend) langdurig verzuim een door verzekeraar geaccepteerde 
casemanager inzet en een maximering van de premiestijging als gevolg van 
eigen verzuim kent.

Een goede casemanager
De verwachting is dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-in-
tegratie gaat verbeteren. Dat is goed voor zowel werkgever als werknemer. 
Een belangrijke rol bij de MKB verzuimontzorgverzekering is daarom voor de 
casemanager weggelegd. Onder andere door:
• te helpen bij het plan van aanpak;
• de werknemer te ondersteunen bij de eigen re-integratie;
• interventies te adviseren:
• zorg te dragen voor een compleet Poortwachtersdossier.

Aanbieders
De nieuwe polis wordt door zes verschillende verzekeraars aangeboden, 
zodat er marktwerking is. Naast dat de polissen dus aan een minimum 
standaard moeten voldoen, transparant moeten zijn en met elkaar verge-
leken moeten kunnen worden, komt er een loket waar ondernemers met 
klachten over dit product terecht kunnen. MKB-Nederland en de verzeke-
raars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW.
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Hoe nu verder?
Nagenoeg alle verzekeraars gaan dit product pas vanaf oktober 
2019 naast hun reguliere verzuimverzekering aanbieden. Daardoor 
zijn de product- en premiekenmerken pas laat bekend. Wel bekend 
is dat zij de MKB verzuimontzorgverzekering alleen in combinatie 
met een verplicht arbopakket aanbieden. Hiervoor hebben zij over 
het algemeen slechts één arbodienst geselecteerd. Daarmee is 
de MKB verzuimontzorgverzekering in feite dit jaar nog niet af te 
sluiten. Want als je als werkgever een contract hebt met een andere 
arbodienst, moet dit contract meestal worden opgezegd voor 
1 oktober. Op dit moment is de MKB verzuimontzorgverzekering 
daardoor met name toegankelijk voor nieuw opgerichte bedrijven.

Daarnaast maken veel bedrijven die reeds een reguliere verzuim-
verzekering hebben afgesloten gebruik van een zogenaamde 
combipolis. Dat is een verzuimverzekering inclusief arbodienstver-
lening, waarin de verzekeraar de meeste kenmerken van de MKB 
verzuimontzorgverzekering al heeft opgenomen. Dit geldt ook voor 
de combinatie van de Bouwend Nederland verzuimmantel bij de 
Goudse in combinatie met het Bouwend Nederland Preventie- en 
verzuimloket bij ArboDuo.

De financiële tegemoetkoming die bedoeld is voor werkgevers met 
een MKB verzuimontzorgverzekering is nog geen reden om deze 
nieuwe verzekering af te sluiten. Immers de tegemoetkoming wordt 
vanaf 2021 vooralsnog gegeven aan alle werkgevers. Ongeacht 
grootte en afgesloten verzuimverzekering. 

Ook moet nog blijken of de maximering van de premiestijging 
in de praktijk ook zo gaat werken als bedoeld. Er is afgesproken 
dat slechts 25 procent van het eigen verzuim aan de verzekering 
mag worden toegerekend om de nieuwe premie te bepalen. Maar 
onderdelen als leeftijdsopbouw, branchecijfers en rendement van 
de portefeuille zijn ook zaken die het premieniveau van een polis 
bepalen.

Tot slot is nog onvoldoende bekend hoe het premieniveau van de 
MKB verzuimontzorgverzekering zich gaat verhouden ten opzichte 
van een reguliere verzuimverzekering (met arbodienstverlening).

De toekomst gaat het ons leren
Naar ons idee is de komst van de MKB verzuimontzorgverze-
kering een goede ontwikkeling. Het biedt een ruimere keuze in 
de wijze waarop de financiële gevolgen van verzuim kunnen 
worden verzekerd, waardoor werkgevers de best bij hun passende 
oplossing kunnen kiezen. Het is echter nog te vroeg om te kunnen 
concluderen of de MKB verzuimontzorgverzekering een succes gaat 
worden. 2021 zal ons dat leren.

Tot slot
Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn er slechts van enkele 
verzekeraars premies en condities van hun MKB verzuimont-
zorgverzekering bekend. Met meerdere verzekeraars voeren wij 
gesprekken om voor onze leden tot een passende collectiviteit te 
komen voor deze verzekering. Op dit moment voorziet de verzuim-
verzekering in onze huidige mantel in de behoefte en komt de 
combinatie met het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuim-
loket bij ArboDuo en de interventievergoeding tot 4.000 euro 
heel dicht in de buurt van een MKB verzuimontzorgverzekering. 
Uiteraard houden wij samen met onze partner Aon alle ontwikke-
lingen in de gaten. 

Meer weten?
Maak een afspraak met Bouwend Nederland Verzekeringen voor 
een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek 
via bnlverzekeringen@aon.nl of bel 020 4 205 1 80.

http://www.arboned.nl/bouwendnederland
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Meer en meer processen in de bouw- en infrasector worden geautoma-
tiseerd, maar toch blijft het voornamelijk mensenwerk. Medewerkers 
hebben namelijk essentiële kennis van techniek, organisatie, materieel en 
logistiek. En door de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoor-
beeld duurzaamheid worden de eisen steeds hoger. We moeten als sector 
projecten van hoge kwaliteit snel opleveren tegen relatief lage kosten. 
En dat vraagt veel van onze medewerkers op de bouwplaats. Maar hoe 
herken je de signalen van uitval bij jouw personeel? 

De stress die veroorzaakt wordt door de hoge eisen in onze sector, hoeft 
niet erg te zijn. Sterker nog, jouw werknemers kunnen er juist ook energie 
van krijgen. Anders wordt het als zij langdurig té druk zijn met werk, vaak 
ook in combinatie met privézaken en tussendoor geen tijd vinden om weer 
op te laden. Werkstress is beroepsziekte nummer één. Van het langdurend 
psychisch verzuim (meer dan zes weken), valt een kwart van de werkne-
mers uit door stressgerelateerde klachten, blijkt uit de cijfers van ArboDuo, 
onderdeel van ArboNed. Dit aandeel is de afgelopen jaren niet afgenomen. 
Vooral voor een ondernemer in het mkb kan dit grote gevolgen hebben. Een 
werknemer met een burn-out ben je gemiddeld namelijk zo’n acht maanden 
kwijt, terwijl één verzuimdag al gauw 250 euro kost. Des te belangrijker is 
het om verzuim door stress en psychische klachten te voorkomen. 

Herken de signalen
Als een werknemer te lang en te veel stress ervaart, kan dit serieuze gevolgen 
hebben voor zijn of haar functioneren en gezondheid. Dit terwijl uitval door 
stress kan worden voorkomen, onder andere door vroegtijdig de signalen te 
herkennen én samen aan te pakken. De volgende signalen kunnen duiden op 
psychische klachten, met kans op uitval:

• Jouw werknemer voelt zich moe, heeft een lagere productiviteit en komt 
mat over. Vraag hem naar hoe lang hij nodig heeft om na het werk het 
werk ook echt los te laten. Dit soort hersteltijd moet niet langer dan een 
uur duren. Is dit wel het geval, dan is het een belangrijk signaal dat kan 
duiden op psychische klachten.

• Je werknemer heeft moeite zich te concentreren, prioriteiten te stellen, 
is vergeetachtig en maakt werk niet af.

• Je werknemer wordt steeds cynischer en heeft veel moeite met veran-
deringen.

• Je werknemer is vaker ontevreden, heeft last van stemmingswisse-
lingen en is sneller geïrriteerd dan anders.

• Je werknemer heeft steeds meer lichamelijke klachten, een eventueel 
doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functio-
neren.

• Je werknemer meldt zich vaker ziek.
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Uitval voorkomen
Veel werkgevers proberen verzuim door stress te voorkomen door taken 
te laten vervallen. Vanuit onderzoek weten we dat dit helpt als iemand 
al psychisch ziek is, maar dat dit niet de oplossing is om bijvoorbeeld een 
burn-out te voorkomen. Het benutten van energiebronnen (hulpbronnen) is 
de sleutel om werknemers te beschermen tegen psychische aandoeningen. 
Dit maakt werknemers weerbaar en veerkrachtig. Vaak krijgen mensen 
energie van iets dat klein lijkt. Een compliment, steun van collega’s of 
inspraak bij een beslissing. Of flexibele werktijden, zodat werk en privé beter 
op elkaar aansluiten. Deze hulpbronnen zorgen ervoor dat de werknemer 
beter met de ervaren werkdruk omgaat.

ArboNed staat tijdens het vierde kwartaal van het jubileumjaar uitgebreid stil 
bij het thema werkstress. Want gezonde werkdruk is helemaal niet erg, maar 
wat als deze omslaat in ongezonde werkstress? En dit uiteindelijk leidt tot 
verzuim? Welke rol speelt leefstijl hierbij en wat kun je doen als werkgever? 
Op www.arboned.nl/werkstress vertelt ArboNed je hier alles over. 

Jubileumactie: Samenwerken aan een gezonde werksfeer
ArboDuo is onderdeel van ArboNed en ArboNed bestaat dit jaar 25 jaar.  
En dat vieren we met onze klanten met voordelen, cadeaus, gratis kennis-
sessies en inspiratie voor een gezond en vitaal bedrijf. Zo kun je samen met 
een van onze arbeids- en organisatiedeskundigen samenwerken aan een 
gezonde werkdruk en goede sfeer op het werk. Een adviesgesprek kost je 
maar 250 euro (inclusief reiskosten). 

De arbeids- en organisatiedeskundige gaat eerst en vooral met je in gesprek 
om jouw ambitie en vraag duidelijk te krijgen. Een heldere analyse van je 
organisatie en mensen volgt. We zoomen daarbij altijd in op de krachten (de 
drive, of sterke kanten) van je werknemers en gaan samen op zoek naar de 
mogelijkheden (of kansen) om je vraagstuk aan te pakken. Ga voor meer 
informatie of het aanvragen van een offerte naar www.arboned.nl/25jaar.  

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

http://www.arboned.nl/25jaar.  
http://www.arboned.nl/werkstress
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De werkplek van de toekomst

Handige tools waarmee je
kunt werken waar en
wanneer je wilt

Hoe ziet samenwerken er in 2030 uit? Werken op afstand en flexibele 
uren worden namelijk steeds populairder. Als werknemer kan je zo zelf 
aangeven wat jouw perfecte balans tussen werk en privé is. Maar hoe 
kan dit geïmplementeerd worden in de alledaagse bedrijfsvoering? Door 
de juiste technologische oplossingen te gebruiken! 

Overal toegang tot je e-mail, agenda en documenten
In nauw contact staan met je collega’s is de basis om goed je werk te kunnen 
doen. Dat begint voor veel organisaties met e-mail en je agenda. G Suite van 
Google is een mooie oplossing voor een zachte prijs. In deze tool komen je 
documenten, agenda en e-mail samen. G suite is niet geschikt voor privacy-
gevoelige informatie, dus pas op met gegevens van klanten.  

Inzicht in je deadlines en to-do’s
Je hebt als werknemer dagelijks te maken met te veel deadlines en to-do’s 
om deze simpelweg te onthouden. Gelukkig zijn er heel gebruiksvriendelijke 
online tools waarmee je je planning goed in de gaten kunt houden. Zoals 
Trello, een gratis tool waarin je to-do’s kunt managen. Je kunt in Trello teams 
aanmaken, taken verdelen, deadlines stellen en aantekeningen maken. 
Ideaal als een collega niet op kantoor werkt. Die kan namelijk gewoon verder 
werken waar en wanneer hij of zij dat wil. 

Bellen met VoIP
Telefonische bereikbaarheid is natuurlijk een must voor elk bedrijf. Daarvoor 
gebruik je het best een VoIP-telefonieoplossing. Je kunt bellen met een app 
op je smartphone of bijvoorbeeld met een web app op je computer. Helemaal 
handig als je CRM-pakket goed afgestemd is met je VoIP. Via de Bouwend 
Nederland Helpdesk Telefonie sluit je voordelig de beste VoIP-telefonieoplos-
sing af.

Vergaderen: van videoconferencing tot virtual reality 
Videoconferencing is een mooie oplossing voor vergaderen met externen en 
collega’s die niet op dezelfde plek aanwezig zijn. Hiervoor zijn veel efficiënte 
tools beschikbaar. Bijvoorbeeld de gratis tool Skype for Business. Als je zeker 
wilt zijn van beeld en geluid van goede kwaliteit en zonder haperingen, kies 
dan voor een betaalde optie zoals Zoom.
Natuurlijk is videobellen niet te vergelijken met een real life werksessie. 
Virtual reality kan de volgende stap zijn in ‘Het Nieuwe Werken’.  
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Het staat nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst kan je met een 
VR-bril op presentaties geven, documenten openen en samenwerken aan 
een scrum-bord.   

Instant messaging tool 
Wil je even een kort bericht sturen aan je collega’s? Dan ontstaan er 
vaak Whatsapp-groepjes voor je werk, maar Slack is hiervoor een betere 
oplossing. Dit is een instant messaging tool voor teams, waardoor je op elk 
moment snel en makkelijk kunt communiceren. 

Hou het wel veilig 
Ben je op een publieke locatie? Gebruik dan de hotspot van je mobiele 
telefoon om verbinding te maken met het internet. Zorg daarnaast voor een 
veilige VPN-verbinding. Met VPN geef je jouw medewerkers overal ter wereld 
toegang tot het bedrijfsnetwerk. 

Telecom en internet via Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie
De Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie staat klaar om al jouw vragen 
over mobiele telefonie, vaste telefonie en internet te beantwoorden. Wil je 
graag besparen op zakelijke telefonie in jouw bedrijf? De Bouwend Nederland 
Helpdesk Telefonie is niet afhankelijk van één telecomprovider. We zoeken 
altijd de beste aanbieding zodat jij nooit te veel betaalt. 

Bel ons voor een voorstel op maat op: 034 8 495 051 (op werkdagen tussen 
08.30 – 17.30 uur) of maak een afspraak op de website 
www.helpdesktelefonie.nl.

http://www.helpdesktelefonie.nl


Voordelig bellen met
Bouwend Nederland Ledenvoordeel

Ga naar
helpdesktelefonie.nl

Zakelijk mobiel bellen:
15% korting

Geen overstapkosten

Gratis nummerbehoud

http://www.helpdesktelefonie.nl
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http://www.bldng360.com
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Op 3 oktober vond de jaarlijkse CAD & Company 
Universiteit plaats. Een dag vol inspirerende 
verhalen van sprekers uit verschillende bran-
ches. Zo waren er sprekers uit de bouw, indus-
trie, installatietechniek en civiele techniek & 
infra. Deze editie vond plaats in de Amsterdome 
in Amsterdam. Deze iconische koepel en bouw-
kundig hoogstandje was vroeger bekend als het 
Nationaal Luchtvaart Museum. Sinds oktober 
2018 is het een duurzame evenementenlocatie 
met een rijke historie.  

Digitalisering en duurzaamheid staan hoog op de 
agenda van elke organisatie. Succesvol digitaal 
werken leidt tot een duurzamere werkomgeving. 
Maar hoe krijg je dat voor elkaar en wat heb je 
daar voor nodig? Dit jaar stond de #CU2019 dan 
ook in het teken van “Samen duurzaam digitali-
seren”. Rob Oud, inspirator bij CAD & Company, 
opende de dag met zijn keynote presentatie ‘Elk 
bedrijf wordt een techbedrijf’. Hierin deelde hij 
zijn visie over de rol die technologie al speelt of 
kan spelen in het bedrijfsleven. Halverwege de 
dag was trendwatcher Steven van Belleghem er 
om te vertellen over hoe jij als bedrijf met data 
en technologie de verwachtingen van klanten 
waarmaakt.  

Voor iedere track waren er verschillende sprekers. 
Zo was de Gemeente Amsterdam aanwezig om te 
vertellen over hun Digital Twin project met behulp 
van het platform BLDNG360. Evers Partners 
gaf een kijkje in hun keuken hoe zij de verbinding 
maken tussen software en wensen van de klant. 

Bij de industrietrack deelde Gakon (een kassen-
bouwbedrijf) hoe zij verschillende software 
hebben gekoppeld, zoals Revit, Inventor en Vault. 
Ondanks dat de ontwerpen tientallen hectaren 
kas bevatten, kunnen zij op deze manier toch op 
detailniveau werken en hebben zij 80 procent van 
de projecten gestandaardiseerd.

Prommenz vertelde tijdens de civiele track hoe zij 
werken met GWW-CAD, de nieuwe tool voor de 
NLCS. Bovendien heeft Prommenz duidelijke en 
uitgebreide afspraken gemaakt over de communi-

catie en samenwerking tijdens ontwerpprojecten. 
Zo voorkom je meerdere stromen van informatie 
en houd je één duidelijke bron van de waarheid. 

Voor de managementtrack stonden efficiënt digi-
taal samenwerken, werken met data en nieuwe 
businessmodellen centraal. Eén van de sprekers 
was Hans van der Meer van Microsoft. Zijn 
presentatie stond in het teken van online samen-
werken. Niet alleen de mogelijkheden van de soft-
ware werden besproken, maar ook nieuwe digitale 
trends passeerden de revue. Joop Paul van Arup 
deelde hoe hun data-gedreven aanpak meer-
waarde creëert, voor Arup zelf, maar ook voor 
klanten. Bram Mommers van Arcadis vertelde in 
zijn presentatie over digitale transformaties en de 
perspectieven die nieuwe technologie biedt. 

Deze inspirerende dag werd afgesloten met 
de Omdenk-lezing. Berthold Gunster leerde de 
aanwezigen hoe je van een probleem een moge-
lijkheid maakt. 

Wil jij volgend jaar ook inspiratie opdoen?  
Meld je dan alvast aan voor de CAD & Company 
Universiteit op 8 oktober 2020. 

Aanmelden kan via:

SAMEN DUURZAAM DIGITALISEREN

www.cadcompany.nl/cad-company-universiteit-2020/

http://www.bldng360.com
http://www.cadcompany.nl/cad-company-universiteit-2020/
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