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VAN DE VOORZITTER

KOMT DE 
VOORSPELLING 
UIT?

De gevolgen van de stikstof- en PFAS-crisis zijn niet langer hypo-
thetisch maar laten zich inmiddels in alle hevigheid in de bouw- en 
infrasector voelen. Uit cijfers van het Economisch Instituut voor de 
Bouw blijkt dat het aantal faillissementen in onze bedrijfstak in 
september en oktober met bijna 30 procent is toegenomen. Waar 
eerst de flexibele schil van zzp’ers aan de beurt was gaan inmid-
dels meer bedrijven failliet dan éénpitters.

Het CBS liet onlangs weten dat vergunningen voor nieuwbouw-
woningen in het derde kwartaal met een kwart is gedaald. Het 
zijn niet langer donkere wolken aan de horizon, de eerste donder-
slagen zijn nu al te horen. Dit is onacceptabel.
 
Om het kabinet met de neus op de ernstige feiten te drukken 
heeft Bouwend Nederland actief de demonstratie ondersteunt 
van Grond In Verzet op het Malieveld op 30 oktober. Nooit eerder 
stonden werkgevers en bonden zij aan zij op het Malieveld. De 
boodschap was helder: kabinet grijp in en trek het vlot! En voorkom 
een economische recessie.

Mede onder druk van deze actie is het kabinet in beweging 
gekomen. De maatregelen die zijn aangekondigd op het gebied van 
stikstof kunnen soelaas bieden maar kosten te veel tijd om in te 
voeren. Tijd die onze sector niet heeft.

Ik en met mij heel Bouwend Nederland rusten niet voordat we 
een drempelwaarde voor stikstofneerslag hebben. Ook blijf ik zeer 
alert of de voorspelling van de minister dat door het nieuwe tijde-
lijk handelingskader voor PFAS een aanzienlijk deel van het werk 
weer van start kan, ook echt uitkomt. 

MAXIME VERHAGEN
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In Rotterdam wordt - direct naast de Erasmusbrug - gebouwd aan De Zalmhaven. Dit nieuwbouwproject van ca. 110.000 m² 

bestaat uit 485 huur- en koopwoningen, verdeeld over een complex met drie torens. De Zalmhaven I (256 appartementen) wordt 

met 215 meter het hoogste gebouw van de Benelux. In de Zalmhaven II en III, beiden 70 meter hoog, worden 196 appartementen 

en 33 eengezinswoningen gerealiseerd. Naast woningen bevat het complex een parkeergarage, kantoren (1.380 m²), commerciële 

ruimten (950 m²), een daktuin en een panoramaterras.

Voor de realisatie van het complexe ontwerp past BAM de nieuwste digitale technieken toe zoals real-time kwaliteitscontrole, BIM 

en 4D-ontwerp. Bij de bouw van De Zalmhaven I maakt BAM gebruik van een hijsloods, een unieke en uiterst veilig en efficiënte 

manier van realisatie. Met deze innovatie kan deze volledig geprefabriceerde woontoren met een verdieping per week worden 

gebouwd, in een volledig geconditioneerde (vrij van weersinvloeden) omgeving 

 

Foto  |  Fred Smulders
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Een regievoerder, coördinerend constructeur en een flinke cultuurverandering moeten de bouw in de toekomst veel veiliger maken.
Deze maatregelen plus een uitgebreid actieplan zijn het antwoord op het kritische rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar publiceerde 
over de ineenstorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Directeur Fries Heinis: “We rekenen af met de uitspraak dat er in de bouwsector nu 
eenmaal ongelukken kunnen gebeuren.”

Nooit meer instortingen
en ernstige ongevallen

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid – één jaar later



Het schaamrood stond menig 
bestuurder van Bouwend Nederland 
op de kaken op 18 oktober 2018. 
De instortingen en bouwongevallen 
die Nederland in de afgelopen jaren 
deden opschrikken, zijn ontstaan 
door een combinatie van gebrekkige 
coördinatie van werkzaamheden, 
diffuse verdeling van verantwoor-
delijkheden, onvoldoende veilig-
heidsbesef en onvoldoende toetsing 
van risico’s, zo bleek uit het rapport 
van de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid dat die dag gepubliceerd werd. 
Extra pijnlijk: de aanbevelingen 
waren precies dezelfde als die uit 
een eerder onderzoek in 2012. Het 
lerend vermogen van de bouwsector 
was duidelijk tekortgeschoten. 
Bovendien werd duidelijk dat onvei-
lige situaties veelal ontstaan, omdat 
tùssen organisaties die samen aan 
een project werken onduidelijkheid 
bestaat. Om daar nu echt verande-
ring in te brengen werd het rapport 
‘Bouwen aan constructieve veilig-
heid; lessen uit instorting parkeer-
gebouw Eindhoven Airport’ vorig 
jaar overhandigd aan de voorzit-
ters van Bouwend Nederland, het 
Opdrachtgeversforum in de bouw, 

VNconstructeurs en de Governance Code Veiligheid 
in de Bouw. “Het is cruciaal dat de aanbevelingen 
sectorbreed worden opgepakt. De aangeschreven 
partijen, plus Koninklijke NLingenieurs die zich bij 
ons heeft aangesloten, hebben een verbindende 
en aanjagende rol. Wij moeten de bouwsector 
bewegen tot verandering”, verklaart Heinis.

Bouwimago
Een jaar na dato hebben de partijen gezamenlijk 
de Onderzoeksraad per brief geïnformeerd over 

de ingezette acties om de omgevingsveiligheid, 
bouwplaatsveiligheid (Arbo) en bouwwerkvei-
ligheid te vergroten. Om afspraken over verant-
woordelijkheid beter te regelen hebben ze elkaar 
nodig. Het afgelopen jaar werd dan ook benut om 
de lessen uit het rapport te delen, de achterban 
te mobiliseren en uiteindelijk tot een aantal goed 
onderbouwde en breed gedragen voorstellen te 
komen. “Wij zetten ons maximaal in om van het 
imago af te komen dat er in de bouw nu eenmaal 
ongelukken gebeuren”, zegt Heinis. “En we gaan de 
verantwoordelijkheid voor veiligheid bij bouwpro-
jecten verduidelijken en leerervaringen delen. Ons 
doel: geen onveilige bouwwerken of instortingen 
en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met 
ernstig letsel.”

Safety first
Om de veiligheid in de bouwsector structureel te 
verbeteren, focust het actieplan op drie punten. 
Ten eerste moet de initiatiefnemer van een bouw-
werk altijd de regie gaan voeren op het proces met 
betrekking tot veiligheid. Hij moet dus bewaken 
of alle betrokken partijen hun (wettelijke) verant-
woordelijkheid nemen op het gebied van veiligheid. 
Hierbij geldt ‘safety first’. Heinis: “De regievoerder 
kan bij een (mogelijk) onveilige situatie ingrijpen in 
het bouwproces. Als hij op de spreekwoordelijke 
rode knop drukt, moeten project- en procesma-
nagers daarnaar handelen.” Daarnaast stelt elke 
partij in een bouwproject een veiligheidsregisseur 
aan die zorgt dat de eigen organisatie voldoende 
aandacht aan veiligheid besteed. Vanaf 2020 
gaat een aantal koplopers al aan de slag met de 
nieuwe principes. Het proces en de precieze taken 
worden in overeenkomsten van nieuwe projecten 
vastgelegd. Regie op veiligheid betekent ook dat 
alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid 
nemen, veiligheid aantoonbaar meer centraal 
stellen in hun handelen en zorgen dat het veilig-
heidsbewustzijn toeneemt in hun organisaties. 
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“De regievoerder kan bij een onveilige 
situatie ingrijpen in het bouwproces”

Foto  |  Sanne van der Most
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Coördinerend constructeur
Het tweede actiepunt houdt in dat er gedurende 
alle fasen van ontwerp en bouw één construc-
teur eindverantwoordelijk is voor de constructieve 
veiligheid van het gehele bouwwerk. Tijdens het 
proces wisselt deze verantwoordelijkheid zo min 
mogelijk van persoon. “Die coördinerend construc-
teur nieuwe stijl komt in de lead”, legt Heinis uit. 
“Hij wordt resultaatverantwoordelijk en het eerste 
aanspreekpunt voor de veiligheid van ontwerp- 
en detailuitwerking, hoofddraagconstructie en 
bouwkundige en hulpconstructies.” Het doel van 
de coördinerend constructeur is het voorkomen 
van calamiteiten en instortingen door onduidelijk-
heid over verantwoordelijkheden. Opdrachtgevers 
dienen geschikte, gekwalificeerde constructeurs te 
contracteren. Constructeurs toetsen op hun beurt 
weer de veiligheidsaanpak van de opdrachtgever. 
Zij maken passende aanbiedingen, leveren profes-
sionele tegenspraak indien nodig en accepteren 
slechts opdrachten waarvoor zij zijn gekwalifi-
ceerd. 

Cultuurverandering
Het derde focuspunt is het vergroten van het 
lerend vermogen in de bouw. Eén van de aanbe-
velingen uit het rapport was namelijk: ‘het maken 
van de overstap van een schuldcultuur naar een 
leercultuur’. Als er in het bouwproces iets misgaat, 
wordt dat momenteel al gauw beleefd als falen. 
“Dat vormt een barrière om te leren van fouten en 
al helemaal om die informatie te delen met colle-
ga’s in de sector”, legt Heinis uit. “Om de beoogde 
cultuurverandering in gang te zetten, moeten we 
een veilig klimaat creëren en twijfels of 

incidenten bespreekbaar te maken. Het moet 
gewoon worden om dat soort zaken op regelma-
tige basis met elkaar te bespreken en het leren van 
elkaar moet worden beloond in plaats van afge-
daan als tijdverspilling en zwakte.” Een leercyclus 
moet verschillende niveaus in de eigen organisatie 
helpen om die cultuuromslag te maken. Ook gaan 
breed samengestelde groepen – met bouw-
plaatsmedewerkers, maar ook ketenpartners, 
opdrachtgevers en ontwerpers – het onderwerp 
veiligheid bespreken. Voorvallen, incidenten en 
best practices kunnen in die gesprekken aan bod 
komen. Op sectorniveau wordt daarnaast straks 
structureel de veiligheidskennis geanalyseerd en 
gedeeld met organisaties in de bouwketen, het 
onderwijsveld en de overheid. Ook komt er een 
centraal meldpunt voor veiligheidsvoorvallen en 
wordt er deskresearch gedaan naar achterliggende 
oorzaken van bouwincidenten.

Vastberaden
Deze drie voorstellen vragen in de praktijk om 
nieuwe afspraken over taken en rollen, om nieuwe 
richtlijnen en protocollen en om aanpassing van 
opleidingen. De nieuwe afspraken zullen vastge-
legd worden in overeenkomsten en bestaande 
systemen. Heinis: “Er is een jaar verstreken sinds 
het rapport van de Onderzoeksraad verscheen. Alle 
partijen zijn vastberaden om de veiligheidsacties 
snel en goed op te pakken. Er ligt nu een stevige 
basis om de veiligheid in de bouw te verhogen. 
Want zo’n incident als in Eindhoven, dat willen we 
natuurlijk nooit meer zien gebeuren.” •
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Contactpersoon 
Reina Uittenbogaard 
Programmamanager Veiligheid 
r.uittenbogaard@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
www.bouwendnederland.nl/veiligheid 
www.bewustveiligiederedag.nl

“Het bespreken 
van twijfels of 

incidenten moet 
worden beloond” 

http://www.bouwendnederland.nl/veiligheid  
http://www.bewustveiligiederedag.nl 


Met een pakket aan maatregelen zet het 
kabinet nieuwe stappen om de stikstofpro-
blematiek op te lossen. Maar voor Bouwend 
Nederland bestaat nog veel onduidelijkheid over 
de concrete uitwerkingen van deze maatregelen 
en de effecten daarvan. “Voordat wij een defi-
nitief oordeel kunnen vellen over het maatrege-
lenpakket, zijn er daarom nog veel vragen die 
eerst beantwoord moeten worden”, benadrukt 
Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging van 
Bouwend Nederland. 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om 
een stikstofregistratiesysteem, gekoppeld aan een 
stikstofbank, in te voeren: verschillende soorten 
projecten kunnen depositieruimte toebedeeld 
krijgen, waarbij de bouw van 75.000 woningen en 
de aanleg van 7 infrastructurele werken voorrang 
krijgen. Rats: “Deze stikstofbank lijkt vooralsnog 
geen acute verlichting te bieden omdat er nog veel 
moet gebeuren voordat de stikstofbank ‘up and 
running’ kan zijn. Tijd die de bouwsector niet heeft. 
Ontslagrondes worden nu al in gang gezet, en de 
continuïteit van bedrijven komt nog verder onder 
druk te staan.”

Voorrang en capaciteit
Daarom heeft Bouwend Nederland het kabinet 
onder andere gevraagd op welke termijn de stik-
stofbank operationeel kan zijn, of overige bouw- 
en infraprojecten voorrang kunnen krijgen bij 
de verdeling van resterende depositieruimte en 
waarom utiliteitswerken zoals scholen, zorgin-
stellingen, bedrijfsruimten geen voorrangspo-
sitie hebben gekregen. “Deze werken vormen 
een belangrijk deel van de orderportefeuille van 
bedrijven. Als die stil- of wegvallen, leidt dat onher-
roepelijk tot verdere ontslagen en faillissementen”, 
benadrukt Rats.

Drempelwaarde
Kort na de uitspraak van de Raad van State heeft 
Bouwend Nederland aangegeven dat een drem-
pelwaarde voor bouw- en infraprojecten mag 
en kan. Projecten die onder die drempelwaarde 
vallen hebben geen extra natuurvergunning nodig. 
De afgelopen maanden is hier veel discussie over 
geweest. De Raad van State heeft eind november 
in de voorlichting over (on)mogelijkheden voor een 
drempelwaarde geconcludeerd dat een drempel-
waarde voor de bouw en infra mogelijk, juridisch 
houdbaar en maatschappelijk goed uit te leggen 
is. De bouw draagt immers weinig bij aan de stik-
stofneerslag, wordt wel hard getroffen en verte-
genwoordigt een groot algemeen belang. Rats: 
“Het was goed om te lezen dat de Raad van State 
het standpunt van Bouwend Nederland bevestigt. 
Wat ons betreft is het klip en klaar: een drempel-
waarde voor bouw en infra kan, dus het kabinet 
moet alles op alles zetten om deze zo snel mogelijk 
in te voeren.”

Wet Natuurherstel
De voorgenomen noodwetgeving, gericht op 
projecten waarbij door stagnatie de veiligheid in 
het geding kan komen, kan op steun van Bouwend 
Nederland rekenen. Rats: “Daarnaast vinden wij 
dat het kabinet een Wet Natuurherstel moet 
maken, waarin beheer- en herstelplannen een 
wettelijke basis krijgen, en waar een tijdspad voor 
uitvoering en budget aan gekoppeld is. Eén van 
de zwakke plekken van het PAS was namelijk het 
ontbreken van voldoende garantie op uitvoering 
van beheer- en herstelmaatregelen voor Natura 
2000-gebieden. Deze nieuwe wet draagt bij aan 
een realistische en duurzame oplossing voor de 
lange termijn, en daarbij is Nederland het beste 
gebaat.”
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Contactpersoon 
Martijn Verwoerd 
Adviseur Beleid en Verenigingszaken 
m.verwoerd@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
www.bouwendnederland.nl/stikstof 

Eind september heeft Bouwend Nederland een 
enquête uitgezet onder haar leden om een helder 
beeld te krijgen of en hoe zij worden getroffen 
door de stikstofproblematiek. Ruim achthon-
derd respondenten hebben aangegeven in  
921 projecten hinder te ondervinden van de stik-
stofproblematiek. Hier is ruim 4,4 miljard euro 
aan omzet mee gemoeid. •
 
Vragen over stikstof?
Neem contact op met de Helpdesk Stikstof en 
Natura 2000 van BIJ12 (www.bij12.nl) of
neem contact op met Bouwend Nederland 
Advies  via 079-325 2250 en per mail naar 
advies@bouwendnederland.nl

http://www.bouwendnederland.nl/stikstof  
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Een maand of vier heeft de grond-, weg- en 
waterbouw vrijwel stilgelegen door een veel te 
strenge PFAS-norm. Door de intensieve lobby 
van Bouwend Nederland en andere stakeholders 
is eind november die tijdelijke norm verruimd. 
Reden tot opluchting uiteraard maar of de 
aanpassing voldoende is voor de sector om weer 
goed op gang te komen en te blijven, moet nog 
blijken.

Eindelijk normen
PFAS is de naam voor een groot aantal chemische 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezond-
heid. Deze door mensen gemaakte stoffen worden 
al tientallen jaren gebruikt in bijvoorbeeld blusmid-
delen, pannen, make-up, regenjassen en nog veel 
meer. De stofjes zijn in de bodem en het oppervlak-
tewater terechtgekomen. Normen waren daar niet 
voor maar nu duidelijker wordt dat PFAS schadelijk 
kan zijn voor de volksgezondheid, zijn die alsnog 
opgesteld in een Tijdelijk Handelingskader. “We 
vonden het goed dat dat er kwam”, zegt Anne-
Marie Frissen, belangenbehartiger bij Bouwend 

Nederland. “Met schadelijke stoffen moet je 
immers voorzichtig omspringen. Maar we hebben 
wel van het begin af aan gepleit voor werkbare 
normen, omdat anders de GWW-sector vast zou 
lopen.” 

Onmogelijke opgave 
De normen voor categorie 2-grond (woningbouw) 
en categorie 3-grond (industrie) zijn volgens 
Frissen werkbaar; daar mag 3 microgram PFAS 
per kilo grond in zitten. Voor landbouwgrond (cate-
gorie 1) stelde de minister de grens echter op 0,1 
microgram; zo’n beetje de kleinste hoeveelheid 
die te detecteren valt. Die strenge grens gold ook 
voor de andere categorieën bij toepassingen onder 
het grondwaterniveau. Dus als er bij bijvoorbeeld 
de aanleg van een weg tot boven grondwaterni-
veau moet worden opgehoogd – en dat gebeurt bij 
vrijwel elk infraproject – dan moest dat met grond 
gebeuren waarin maximaal 0,1 microgram PFAS 
per kilo zit. “Dat bleek een vrijwel onmogelijke 
opgave”, zegt Frissen. “Die kwalitatief zeer goede 
grond is er nauwelijks en wat er aan zulke schone 

“Het is het 
belangrijk dat leden 

het onmiddellijk 
doorgeven als er 

werk niet loskomt of 
vastloopt.”

DE PFAS-NORM IS 
        FORS VERRUIMD 
MAAR DE VINGER
             BLIJFT AAN
                        DE POLS
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grond is, is enorm duur. Vandaar dat we doorlo-
pend in gesprek zijn geweest met politiek, minister 
en ambtenaren om tot ruimere, werkbare normen 
te komen.” 

Effectieve lobby
De lobby van Bouwend Nederland, samen met de 
Vereniging van Waterbouwers en andere stake-
holders, heeft effect gehad. Eind november werd 
de grens van 0,1 microgram verhoogd naar 0,8. 
Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van 
Waterbouwers, is blij dat er weer wat lucht is voor 
de sector. De veel te strenge norm in het Tijdelijk 
Handelingskader zorgde er namelijk voor dat het 
overgrote deel van de grond-, weg- en waterbou-
wers zonder werk zat. “Waterbouwers werken 
meestal in opdracht van de overheid; vrijwel alle 
water in Nederland is namelijk in eigendom van een 
of andere overheidsinstantie. We zagen dat vooral 
gemeenten en waterschappen door dit strenge 
overheidsbeleid erg onzeker waren over wat mag 
en kan, en daarom aanbestedingen uitstelden. 
De verruiming naar 0,8 microgram geeft ze het 

vertrouwen dat er wél gewerkt kan worden en 
dat aanbestedingen op de markt gebracht kunnen 
worden. Dat is héél belangrijk voor de bedrijven.”

Problemen? Trek aan de bel!
Het meebewegen van minister Van Veldhoven 
van Milieu en Wonen wil nog niet zeggen dat álle 
druk van de ketel is. Zo kunnen de waterbouwers 
nog geen grond opslaan in zandputten en putten 
van waterschappen. En ook moet nog blijken of 
de ruimere norm voldoende soelaas biedt voor 
grond-, weg- en waterbouwers om een groot deel 
van het werk dat stil is komen te liggen, weer op 
te starten. “We gaan de komende tijd goed kijken 
hoe het aangepaste Tijdelijk Handelingskader in 
de praktijk uitpakt”, geeft Frissen aan. “Daarvoor 
is het belangrijk dat leden het onmiddellijk door-
geven als er werk niet loskomt of vastloopt. Die 
meldingen komen ook terecht bij de Taskforce 
PFAS waar Bouwend Nederland zitting in neemt 
en die heel korte lijnen met Den Haag heeft.”

Roep om duidelijkheid voor later
Ook voor de langere termijn is het belangrijk om 
de vinger aan de pols te houden. “Wat we echt 
nodig hebben is dat RIVM een uitspraak doet over 
schadelijkheid van de stof in de grond”, benadrukt 
Frissen. “Daarover is namelijk nog niet veel bekend. 
En pas als je dat weet, kun je definitief een realisti-
sche en aanvaardbare norm stellen. Met die bood-
schap zullen we politiek, minister en ambtenaren 
blijven bestoken.” Volgens Lokkerbol is het ook 
belangrijk dat er duidelijkheid komt over hoe het 
ministerie in de toekomst zal handelen wanneer 
er opnieuw in de bodem stoffen worden gevonden 
die een gevaar voor de volksgezondheid dreigen 
te zijn. “Een herhaling van de onduidelijke situ-
atie waar we de afgelopen maanden in verkeerd 
hebben, moeten we absoluut voorkomen.” •
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Contactpersoon 
Anne-Marie Frissen 
Adviseur Beleid en Verenigingszaken 
am.frissen@bouwendnederland.nl

Edwin Lokkerbol
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Ten tijde van een grote bouwop-
gave, een gespannen arbeidsmarkt 
en stijgende pensioenleeftijd is het 
personeelsbeleid in de bouw een 
uitdaging. Het Economisch Instituut 
voor de Bouw (EIB) heeft berekend 
dat alleen al de komende vijf jaar 
60.000 medewerkers extra nodig 
zijn in de bouw- en infrasector. 
Niet alleen het werven van nieuwe 
medewerkers is echter noodza-
kelijk om de hoeveelheid werk het 

hoofd te kunnen bieden. Er moet ook geïnvesteerd 
worden in de bestaande krachten die steeds langer 
door moeten werken. Om bewustwording rondom 
deze duurzame inzetbaarheid te creëren, initi-
eerde Bouwend Nederland samen met kennis- en 
adviesinstituut Volandis en vakblad Cobouw het 
project ‘Bouw aan een fitte toekomst’.

“Duurzame inzetbaarheid behelst zowel de licha-
melijke gezondheid als de actualisering van kennis 
en vaardigheden”, aldus Fenneken Lamaker, advi-
seur Beleid en Verenigingszaken bij Bouwend 
Nederland. “Nieuwe woningen en kantoren, een 
duurzamere infrastructuur en vervangings- en 
renovatieopgaves van de gebouwde omgeving 
zijn aan de orde van de dag en de bouw staat voor 
een grote uitdaging om al deze opdrachten uit te 
kunnen voeren. De instroom voorziet onvoldoende 
in de benodigde menskracht. Het is dus belang-
rijk om ook werknemers die al in de bouw- en 
infra werken te behouden. Om dat te bereiken is 
het nodig dat bedrijven hun medewerkers veilig, 
gezond, fit en gemotiveerd laten werken en zorgen 
dat hun kennis up-to-date blijft.” Kortom, ‘werk 
veilig, houd plezier en kijk vooruit’, zoals de slogan 
van Volandis luidt. 

Informeren en bewust maken
Lamaker is medeverantwoordelijk voor het project 
‘Bouw aan een fitte toekomst’. Hiervoor bundelen 
drie bovengenoemde organisaties hun krachten 

om het bereik van hun boodschap te optimaliseren. 
“Bouwend Nederland en Volandis organiseren elke 
maand iets om over duurzame inzetbaarheid te 
informeren, van een Webinar tot een informatie-
bijeenkomst. Cobouw publiceert hierover middels 
een artikel, video, podcast of andere uitingsvorm”, 
vertelt Lamaker. Hiermee hopen we dat werkge-
vers zelf gaan nadenken hoe ze binnen hun eigen 
bedrijf duurzame inzetbaarheid het beste kunnen 
faciliteren. “En heel belangrijk”, voegt Lamaker toe, 
“het besef dat je het niet verkeerd kunt doen, maar 
dat je gewoon moet beginnen. Kijk wat er voor 
jouw medewerkers en binnen jouw budget moge-
lijk is.”

Nog niet klaar
In oktober werd het project ‘Bouw aan een fitte 
toekomst’ afgetrapt met een interview van Cobouw 
met George Raessens, vicevoorzitter van Bouwend 
Nederland en Tjeerd Willem Hobma, directeur van 
Volandis. In november stond er een duurzaam 
inzetbaarheidscongres op de planning en zo volgt 
er maandelijks een andere activiteit. Uiteindelijk 
wordt er volgend jaar november afgesloten met 
de Cobouw-awards, de prijs voor de meest fitte 
werkgever. En daarna? Lamaker: “Daarna zijn we 
niet klaar. We zullen moeten zorgen dat we de 
aandacht vasthouden, maar hopen natuurlijk wel 
dat bedrijven tegen die tijd een stuk verder zijn 
in het bewustzijn rondom duurzame inzetbaar-
heid. Wellicht kunnen er tegen die tijd ervaringen 
uitgewisseld worden, zodat bedrijven geïnspireerd 
raken om nieuwe ideeën uit te rollen.” •

VE LE HANDEN MAK EN L I CHT WERK

DUURZAME INZETBAARHEID 
NOO DZAKEL I JK  IN  DE BOUW

Tekst  |  Eline Kemps

Contactpersoon 
Fenneken Lamaker 
Adviseur Beleid en Verenigingszaken 
f.lamaker@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
www.bouwendnederland.nl/duurzame-inzet-
baarheid
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EIB:
ZWAAR BEROEP KAN 
EERDER MET AOW

Contactpersoon 
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Werknemers met een zwaar beroep in de bouw- 
en infrasector kunnen volgens het Economisch 
Instituut voor de Bouw (EIB) eerder met AOW. 
Bouwend Nederland vraagt daarom politieke 
steun voor een flexibele AOW. 

Bouwend Nederland staat niet alleen in haar 
oproep om bouwers met een zwaar beroep eerder 
met AOW te laten gaan. Samen met Aannemers-
federatie Nederland, NVB, Waterbouwers en 
vakbonden FNV en CNV ondersteunde de vereni-
ging het betoog dat Taco van Hoek, directeur EIB 
hield op 4 november in Nieuwspoort. Van Hoek 
presenteerde hier tijdens het debat ‘Op weg naar 
een flexibele AOW’ het EIB-rapport waaruit blijkt 
dat Nederland het zogeheten Oostenrijkse model 
bestudeert om vanuit een definitie van zwaar werk 
de AOW op een andere manier in te richten. 

Oostenrijks model
De Oostenrijkers kijken bij het vaststellen van 
een zwaar beroep naar verschillende factoren, 
zoals het aantal calorieën dat iemand nodig heeft 
om het werk te kunnen doen, maar ook naar de 
omstandigheden waarin arbeid moet worden 
verricht. Op basis van die criteria kan worden 
beoordeeld of iemand recht heeft op vervroegde 
AOW. Wat het EIB betreft gaan mensen met een 
zwaar beroep na 45 dienstjaren met AOW. Hierbij 
tekent Van Hoek aan dat ten minste 10 van de 
laatste 20 jaar gewerkt moet zijn in een zwaar 
beroep. Dat de noodzaak hiervoor hoog is, bleek uit 
cijfers van kennis- en adviescentrum Volandis. “Op 
de bouwplaats heeft een zestigplusser 19 procent 
meer kans op arbeidsongeschiktheid dan in andere 
sectoren”, verklaarde Tjeerd Willem Hobma van 
Volandis. 

Flexibele AOW is keuze 
De tegenwerping dat een eerdere AOW voor 
mensen onbetaalbaar is, pareert Van Hoek met 
de berekening dat degenen die eerder stoppen 
met werken, langer gezond blijven, waardoor de 
overheid bespaart op zorgkosten en arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen. “AOW-regelingen voor 
zware beroepen zijn goed uitvoerbaar. Het is een 
kwestie van politieke keuzes”, aldus Van Hoek. De 
directeur van het EIB benadrukt dat preventie en 
het mogelijk maken dat oudere werknemers in 
deeltijd kunnen werken eveneens onderdeel zijn 
van de oplossing voor zestigplussers met een 
zwaar beroep: “Maar we moeten ook accepteren 
dat er een groep is die het anders niet meer kan 
doen. Het is allemaal nodig om het probleem van 
de steeds verder opschuivende AOW voor mensen 
met een zwaar beroep op te lossen.”

Muur van begrip
Van Hoek benadrukte in Nieuwspoort dat werkge-
vers en werknemers er zonder de hulp van de over-
heid niet uitkomen. “Zonder de regelgeving voor de 
AOW aan te passen, kun je dit niet oplossen. De 
overheid moet worden betrokken bij een oplos-
sing.” Hobma valt Van Hoek bij: “Iedereen wil dat 
werknemers gezond en vitaal oud worden, dat 
vraagt wél iets van werkgevers, werknemers en de 
overheid. Het is schandelijk dat wij op dit moment 
jonge talenten in de bouw niet kunnen beloven 
dat zij veilig, gezond en gemotiveerd hun pensioen 
kunnen halen.” Namens Bouwend Nederland was 
vice-voorzitter George Raessens aanwezig bij het 
debat. Hij wees de aanwezigen erop dat er tot nog 
toe weinig politieke daadkracht is om de flexibele 
AOW voor mensen met een zwaar beroep aan te 
pakken: "In de praktijk lopen we tegen een muur 
van begrip aan, maar laten we over die muur heen 
springen en écht wat gaan doen.”

Debat
Tweede Kamerleden Roald van der Linde (VVD) en 
Gijs van Dijk (PvdA) gingen in Nieuwspoort met 
elkaar in debat. Beide volksvertegenwoordigers 
stelden dat het aan werkgevers en werknemers 
is om een definitie op te stellen van een zwaar 
beroep. “Die discussie hebben we al tien jaar hier 
in Den Haag gevoerd. Daar komen we echt niet 
uit”, aldus Van der Linde. De VVD is geen voor-
stander van het vervroegen van de AOW en Van 
der Linde benadrukte dat het zaak is om binnen 
bestaande regelingen naar een oplossing te kijken. 
De PvdA is volgens Van Dijk voorstander van AOW 
na 45 dienstjaren: “Dat is eerlijker voor laagopge-
leiden met een zwaar beroep. Zij zijn vaker eerder 
begonnen en kunnen dan ook tijdig stoppen.” •
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Waarop moet de bouw- en infrasector zich voor-
bereiden? Die vraag vormde de aanleiding om 
het traject ‘Toekomstverkenning Bouw 2030’ 
te starten. Inmiddels is het proces in volle gang. 
Aan de basis ervan liggen de essays van een 
viertal ‘Nederlandse prominenten’. In de vorige 
BNL was er al een preview op de bijdragen van 
professor Riek Bakker en professor Alexander 
Rinnooy Kan. In deze editie komen die van de 
Nederlandse Waterstofgezant dr. Noé van Hulst 
en journalist en econoom Mathijs Bouman aan 
bod.

Van Hulst richt zich in zijn essay op de toekomst 
van energietransitie en de energie-infrastruc-
tuur. “Vanuit dat perspectief is 2030 bij wijze 
van spreken morgen. We hebben een gigantische 
voorraad aan bijvoorbeeld gebouwen, fabrieken 
en elektriciteitscentrales die nog vele jaren aan 
economische levensduur hebben. Dat betekent dat 
we bij (investerings)beslissingen die we nu nemen 
rekening moeten houden met waar we over tien of 
twintig jaar willen staan. We moeten ons dan ook 
niet blindstaren op dat 2030 en de doelstellingen 
die er dan staan.”

Niet te nerveus
“Het betekent echter ook vooral niet dat we 
achterover kunnen leunen en niets hoeven te 
doen. De doelstelling om met Nederland in 2050 
feitelijk CO2-neutraal te zijn, is een collectieve 
verantwoordelijkheid en een enorme uitdaging. Ik 
merk dat er nog wel wat wensdenken in de markt 
is. Door innovatie zijn we straks met één druk op 
de knop CO2-neutraal tegen minimale kosten. 
Dat is vanzelfsprekend een illusie. Het is hier geen 
planeconomie. We moeten dus vooral aan de slag; 
dingen uitproberen. Een totaalpakket ontwikkelen 
dat aanvaardbaar is. Niet te nerveus zijn en overal 
nee tegen zeggen. Behalve kosten, leveren de 
maatregelen ook baten op als dalende luchtver-

ontreiniging en de ontwikkeling van slimme, inno-
vatieve concepten die tot export en extra werkge-
legenheid leiden.”

Niets doen kost niet niets
“Een aspect dat nu onderbelicht is in de discussie, 
is dat niets doen niet niets kost. Als we de klimaat-
verandering op z’n beloop laten, gaat ons dat heel 
veel kosten aan schade en maatregelen om ons 
aan te passen aan dat veranderende klimaat. Ik 
denk overigens niet dat het zo ver gaat komen. Ik 
ben optimistisch. Het akkoord van Parijs was een 
ongekend succes in tijden dat multilateraal overleg 
onder druk staat. Het draagvlak ervoor wordt 
steeds groter en het komt vooral van onderop. 
Bedrijven nemen zelf actie, de financiële sector en 
investeerders sturen erop in hun beslissingen en de 
jongere generatie wil gewoon duurzaamheid. Die 
dynamiek is erg positief.”

Waarde van bouwen
Mathijs Bouman is gevraagd een essay op te 
stellen rond de waarde van bouwen. “Ik heb dat 
geïnterpreteerd als de waarde voor de maat-
schappij. Hoe kan de bouw bijdragen aan het 
oplossen van maatschappelijke problemen? 
Daarmee kan toegevoegde waarde gecreëerd, 
en uiteindelijk geld verdiend worden. Het aantal 
maatschappelijke problemen is natuurlijk legio en 
varieert van huisvesting en duurzaamheid tot leef-
baarheid in de regio. Mooi is dat de bouw bij veel 
van die uitdagingen een rol speelt.”

Middeleeuwen
“Om die rol goed in te kunnen vullen, is vanzelf-
sprekend innovatie en vervolgens opschaling nodig. 
Daar zie je dat de bouw en infra achterblijven. Heel 
gechargeerd is het proces van het stenen stapelen 
in de basis nog hetzelfde als in de Middeleeuwen. 
Een echte innovatieleider ontbreekt, zoals je dat in 
andere sectoren wel ziet. Een grote partij die het 

tempo bepaalt. Nu zijn de omstandigheden in de 
bouw wel anders dan in een fabriek, maar toch. 
De aannemerij is behoorlijk traditioneel, met veel 
kleinere bedrijven die altijd wel andere prioriteiten 
hebben. Gaat het goed dan ontbreekt de tijd om te 
investeren in innovatie en gaat het slecht dat is er 
niet genoeg geld om te innoveren.”

Boerenerf
“Het kan dus zo zijn dat er een grote partij uit een 
andere sector opstaat en het tempo gaat bepalen 
bij het aanpakken van maatschappelijke vraag-
stukken, waar de bouw traditioneel voor aan de 
lat staat. Dat beschrijf ik in mijn essay, waarbij ik 
meerdere thema’s aan elkaar knoop. Zelf vind ik 
het namelijk behoorlijk droevig dat als het gaat 
om huisvestingsvraagstukken, het eigenlijk alleen 
de stad is die in de picture staat. Leefbaarheid 
in de regio is een ondergeschoven kind. Terwijl je 
juist daar de ruimte vindt om aan oplossingen 
te werken. Bijvoorbeeld door het boerenbedrijf 
veel meer volgens de lijnen van ‘vertical farming’ 
te ontwikkelen op industrieterreinen. Daarmee 
creëer je ruimte om te wonen en kun je bouwen 
op het boerenerf. Wat mij betreft is de aannemerij 
te afwachtend om met innovatieve voorstellen en 
methoden het voortouw te nemen. Dat moet echt 
een tandje harder.” •
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           VAN 2030

Contactpersoon 
Joep Rats 
Directeur Beleid en Vereniging 
j.rats@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
www.bouwendnederland.nl/bouw-2030
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ontbreekt, zoals 
je dat in andere 

sectoren wel ziet
- Mathijs Bouman
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Een aspect dat nu onderbelicht 
is in de discussie, is dat niets 
doen niet niets kost
- Noé van Hulst
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RENOVATIEVERSNELLER STIMULEERT
STANDAARDISATIE EN AUTOMATISERING

VAART MAKEN MET
VERDUURZAMING 
HUURWONINGEN

De Renovatieversneller is precies wat de naam 
zegt: een vehikel om het tempo van  verduur-
zaming van huurwoningen flink op te voeren. 
Nederland heeft 2,4 miljoen huurwoningen die 
eigendom zijn van woningcorporaties. Een behoor-
lijk deel daarvan is nog relatief jong en heeft ener-
gielabel B of hoger, maar op allerlei plaatsen in 
Nederland zijn er ook nog corporatiewoningen uit 
bijvoorbeeld de jaren vijftig, zestig en zeventig. Om 
de overkoepelende doelstelling van het Klimaatak-
koord – in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot 
dan in 1990 – te halen, moeten er in 2030 1,5 
miljoen huur- en koopwoningen verduurzaamd 
zijn. Een van de tussenstops is de verduurzaming 
van 100.000 corporatiewoningen in 2022. Met 
het oog op die tussenstop is begin 2019 de Reno-
vatieversneller in gang gezet.

Schaalsprong 
De afgelopen jaren hebben corporaties al verschei-
dene woningen energiezuinig of energieneutraal 
gemaakt, vertelt Margriet Drijver. Ze is bestuurder 
van de noordelijke woningcorporatie Lefier en 
boegbeeld van de Renovatieversneller. “Als we 
met de renovaties door blijven gaan zoals we dat 
tot nog toe deden, gaat het te langzaam en is het 
te duur. De Renovatieversneller is dus bedoeld 

om tempo te maken en om ervoor te zorgen 
dat verduurzaming goedkoper kan, vooral door 
standaardisatie en industrialisatie, met behulp 
van digitalisering. We moeten een schaalsprong 
maken.”

Als boegbeeld reist Drijver het hele land door om 
corporaties en alle andere betrokken partijen te 
overtuigen van de noodzaak en de aanpak van de 
Renovatieversneller en hen enthousiast te maken 
om daaraan deel te nemen. “Ik maak mij als corpo-
ratiebestuurder al een heel aantal jaren druk om 
hoe wij ons professionele opdrachtgeverschap 
invullen en hoe wij met bouwers samenwerken. 
Die passie en de noodzaak om snel op grote schaal 
te verduurzamen, komen heel mooi samen in deze 
taak als boegbeeld.”

Regioronde
Het eerste jaar van de Renovatieversneller draaide 
vooral om het uitwerken van de aanpak, inventa-
riseren van wat er op allerlei plaatsen al gebeurt 
aan verduurzaming van corporatiewoningen en 
enthousiasmeren van alle relevante stakeholders. 
De komende maanden moet de Renovatiever-
sneller een meer concrete invulling krijgen, met een 
‘regioronde’. Drijver: “Op meerdere plekken in het 

Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat corporatiewoningen de komende jaren in snel tempo 

worden verduurzaamd. De Renovatieversneller voorziet daarin, doordat corporaties hun opdrachtgever-

schap bundelen en doordat vaart gemaakt wordt met standaardisatie en industrialisatie van duurzame 

oplossingen. Boegbeeld Margriet Drijver zwengelt dat proces aan.
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land brengen we partijen bijeen om de verduurza-
ming in die regio in gang te zetten. Dat zijn natuur-
lijk de corporaties en hun gebruikelijke ketenpart-
ners, maar ook nieuwe partners die bijvoorbeeld 
bezig zijn met industrialisatie van verduurza-
mingsoplossingen.” Regio’s die aan de slag willen 
met de Renovatieversneller, kunnen daarvoor een 
beroep doen op een procesondersteuner én op een 
landelijke subsidieregeling. Drijver: “Een belang-
rijke toets bij die subsidie zal zijn: kun je volume 
maken?”

Standaardisatie is daartoe een belangrijk middel. 
“Wat we nu vaak doen als corporaties, is een 
uitvraag voor verduurzaming uitschrijven op 
complexniveau. We denken dat ieder complex 
anders is. Dat ís ook wel zo, maar misschien maar 
voor 10 procent. Waarom zouden we dan die 
andere 90 procent ook steeds opnieuw uitvragen 
en specificeren? Bouwers vinden dat ook onlo-
gisch, is mijn ervaring. Als corporatiewoningen in 
Hoogezand en Spijkenisse voor 90 procent over-
eenkomen, laten we onze energie bij het uitvragen 
dan steken in die laatste 10 procent, en niet steeds 
opnieuw in die 90 procent.”

Grotere taart
Hoe het uitvragen van zo’n gemeenschappelijke 
basis van verduurzaming er precies gaat uitzien 
en hoe daarbij bovenregionale samenwerking tot 
stand wordt gebracht, wordt de komende maanden 
besproken tijdens de regioronde, vertelt Drijver. 
Voor bouwers betekent de Renovatieversneller 
volgens haar “dat de taart veel groter wordt”. “We 
beginnen vanuit de regioronde regionaal met het 
opschalen van verduurzaming. Uiteindelijk moeten 
we natuurlijk landelijk vanuit dezelfde specificaties 
gaan werken – denk aan maatvoering of ener-
gieprestatie – juist omdat sommige woningen in 
Hoogezand en Spijkenisse grotendeels hetzelfde 
zijn. Natuurlijk nooit precíes hetzelfde; de laatste 
maatwerk-aanpassingen moeten we met behulp 
van digitalisering vrij eenvoudig en goedkoop 
kunnen maken.”
“Het realiseren van die standaardspecificaties is 
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
corporaties – uiteraard in samenwerking met 
marktpartners – om zo de uitvraag te kunnen 
bundelen. Bouwers die op die standaardspecifica-
ties inspringen, weten dat ze daarmee voor langere 
tijd werk binnenhalen.”
Of het lukt om in 2022 de eerste 100.000 corpo-
ratiewoningen via de Renovatieversneller verduur-
zaamd te hebben, vindt Drijver niet de meest 

interessante vraag. “Die 100.000 staat voor mij 
voor ‘veel’. De komende maanden ronden we de 
voorbereiding af, daarna gaat de daadwerkelijke 
verduurzaming van start. 2020 en 2021 zijn de 
jaren waarin we de schaalsprong gaan maken en 
natuurlijk al doende blijven leren en innoveren.” •

Contactpersoon 
Paul Schumacher 
Pv. directeur Beleid en Vereniging 
p.schumacher@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
www.bouwendnederland.nl/bouwagenda 
www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord 

http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda  
http://www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord 
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ROBOT PLOTTER:

DE NIEUWE BESTE 
VRIEND VAN
WEGENBOUWERS

Stuurlijnen uitzetten op het wegdek is met de 
nieuwe ‘Robot Plotter’ van Heijmans een fluitje van 
een cent geworden. Het autonome apparaat spuit 
op nauwkeurige en snelle wijze belijningstippen. 
Daardoor kan de definitieve lijn eenvoudig 
gespoten worden. De robot doet alles zelfstandig, 
het rijdt via gps een voorgeprogrammeerd spoor. 
Bij Heijmans kunnen ze niet meer zonder, aldus 
teamleider maatvoering John Reekers. “Het is een 
prachtuitvinding die ons heel wat werk bespaart. 
Het enige nadeel is dat hij meteen onmisbaar is 
geworden”.

Een schot in de roos
Voorheen werden belijningsstippen nog met 
behulp van een touw gelegd. Het was intensief 
werk, waar minimaal drie medewerkers voor 
nodig waren. Heijmans is met ontwikkelaar Tyker 
op zoek gegaan naar een effectievere methode. 
Al snel werden met de Robot Plotter meerdere 
vliegen in een klap geslagen: het apparaat is een 
schot in de roos. Het leggen van stuurlijnen is nu 
veel minder arbeidsintensief geworden.

Technisch hoogstandje
Reekers is in de wolken met de robot: “Het appa-
raat zit vol met ingenieuze besturingstechnieken. 
Je opent je achterbak en zet het autootje op het 
wegdek. Je maakt hem werkklaar en selecteert 
op een tablet de voorgeprogrammeerde lijn uit 
het digitale platform, vervolgens gaat hij zelf-
standig aan de slag”. Zwakke punten zijn nauwe-
lijks te ontdekken. Door middel van een fietsaccu 
is hij altijd voorzien van stroom. Ook zal de Robot 
Plotter zijn satellietverbinding niet snel verliezen, 
want hij maakt contact met de nieuwste satel-
lietsystemen. Mocht hij te veel stroom of verbin-
ding verliezen, stopt hij meteen. Het autootje kan 
ook in mist en donkere uren functioneren, hand-
matig is dat lastiger omdat mensen dan minder 
goed zien. Daarnaast meet hij nauwkeurig alles 
wat hij doet, deze data kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden voor het maken van 3D-modellen.
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Nu al onvervangbaar 
De Robot Plotter hoeft binnen Heijmans niet te 
klagen over populariteit. De robot is binnen no-time 
onvervangbaar geworden. Hij kan ook gebruikt 
worden voor ZOAB-wegen, faseringsvakken en 
zaaglijnen. Toch moeten de wegleggers nog even 
geduld hebben, want er zijn op dit moment maar 
twee Robot Plotters beschikbaar. Volgens Reekers 
komt hier snel verandering in: “De robot is ontzet-
tend succesvol, als dit zo blijft dan verbaast het me 
niks dat het er snel drie worden”. •



http://bouwendnederlandverzekeringen.nl


Nederland wordt duurzaam, klimaatbestendig en circulair. De 
bouwsector speelt hierin een sleutelrol. Betere samenwerking, 
versnelling, opschaling, innovatie en productiviteit, gebruik van 
slimme ict- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en 
onderwijsinfrastructuur moeten de transitie haalbaar maken. 
De bouwsector is conjunctuurgevoelig en de stikstof- en PFAS-
problematiek maken pijnlijk duidelijk dat we afhankelijk zijn van 
wetgeving.
De financierbaarheid van verduurzaming blijft moeizaam. We hebben 
een faciliterende overheid nodig, niet één die in de kramp schiet. 
Moeten we die ambities dan maar loslaten? Nee, wel voorwaarden 
stellen en kijken waar we zelf aan de knoppen kunnen draaien.  

Eén van die knoppen is verdere digitalisering van de bouwsector. 
De digitale revolutie maakt ontwerpen efficiënter, zorgt voor 
faalkostenreductie en verhoogt creativiteit en productiviteit. Hard 
nodig bij een vakmensentekort. Digitalisering is aanjager voor 
industrialisatie in de bouwsector, die achter blijft ten opzichte van 
de industrie. Dat komt doordat wij een hoge mate van flexibiliteit 
nodig hebben, maatwerk leveren en snel moeten kunnen op- en 
afschalen. Toch geloof ik dat 3D-printen, robotica en digitalisering 
ervoor zorgen dat de productiviteit gaat toenemen. We zullen de 
digitalisering moeten omarmen. Denk niet te snel ‘dat is niet voor ons 
bedrijf weggelegd’, maar kijk waar je er meerwaarde uit kunt halen.  

Voor 2020 zetten wij in op Building Digital, een leeromgeving voor 
de bouw van de toekomst. Werken aan je digitale skills; van BIM in 
één dag tot een meerdaagse training op mbo-niveau en een minor 
die in modules beschikbaar komt voor onze leden. Interesse? Neem 
contact met ons op!
 

SANDER WUBBOLTS
REGIOMANAGER BOUWEND NEDERLAND REGIO NOORD

COLUMN

ONSZELF OPNIEUW  UITVINDEN IS HET DEVIES   
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Datum 
   

JANUARI
16           Bestuur afdeling Drenthe
17           Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Friesland
21           Netbeheerdersoverleg
22           Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Groningen

FEBRUARI
03           Bestuur afdeling Friesland
04&25   2-daagse training Wet Private Kwaliteitsborging
05           Bestuur afdeling Groningen
06           Regiobestuur
01           Basistraining Personeel en Organisatie, deel 1
25           Bijeenkomst Platform Infra Noord i.s.m. Stadswerk en NLingenieurs
25           Contactgroep Personeel en Financiën
27           Basistraining Personeel en Organisatie, deel 2

MAART
03           InnovatieAtelier
03&24   2-daagse training Wet Private Kwaliteitsborging
06           Jaarvergadering JBN Kern Friesland
23           Landelijke bestuurdersdag / Jubileumcongres Bouwend Nederland

BIJEENKOMSTEN
BOUWENDNEDERLAND.NL/REGIOS/REGIO-NOORD

REGIO NOORD

http://www.bouwendnederland.nl/regios/regio-noord
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REGIODAG 
‘VERZILVER 
KANSEN OP DE 
MARKT DOOR 
SAMENWERKING’ 

Nachtmerrie
De bezetting moest volgens de man honderd procent zijn, en die was op dat 
moment ‘slechts’ zestig procent. Het was een harde boodschap, maar Hans 
gaf er gehoor gaan. Wat bleek? “Op het moment dat ik de exploitatie stopte, 
vervielen alle aandelen van het onroerend goed aan de investeerder.” En dat 
terwijl Kazan alles wat hij aan vermogen had in het theater had gestoken.
Hij belandde in een diep gat, waar hij pas na lange tijd uitkwam. Een belang-
rijke les die hij heeft geleerd? “Je moet vertrouwen geven om te kunnen 
samenwerken. Maar je moet ook voorzichtig zijn.” 

Vijf hoofdingrediënten
Vertrouwen is de basis om te kunnen samenwerken, vertelt later ook Hans 
Kets van Koffie & Bubbels tijdens zijn workshop over teamwork. “Je moet 
daarnaast de ruimte nemen voor conflicten, en aangeven als er iets dwars zit. 
Commitment en verantwoordelijkheid zijn eveneens onmisbare ingrediënten. 
En er moet een helder doel zijn. Je wilt met elkaar wat neerzetten.” 
Voorafgaand aan de regiodag belde Kets met enkele leden over wat zij belang-
rijk vinden voor een goede samenwerking. De een noemde het maken van 
strategische keuzes: je verdient misschien minder, maar je komt wel verder. 
De ander gaf dat het delen van bijvoorbeeld kennis belangrijk is. En wederom 
werd vertrouwen genoemd.

Kansen verzilveren
Tussen de twee sprekers door spraken BNL-voorzitter Maxime Verhagen, 
regiovoorzitter Jaring Feenstra en Bouwe Stiemsma van WMR Rinsumageest 
over samenwerking. Feenstra was directeur van Jorritsma Bouw ten tijde van 
de crisis. “We moesten 150 mensen ontslaan. We hebben vervolgens een 
flexibele schil gecreëerd bestaande uit partners. Bijkomend voordeel hiervan is 
dat je zo je risico’s wegzet én dat je met elkaar gaat voor een goed resultaat.” 

Verhagen ziet dat er in de bouw steeds meer wordt samengewerkt, maar dat 
er nog genoeg kansen zijn te verzilveren. “We hebben 60.000 mensen nodig 
in de bouw. Die ga je niet meer vinden, dus moet je gaan innoveren. Daarvoor 
is samenwerking nodig.” 
De heren zijn het erover eens dat samenwerken niet alleen iets is voor de 
hoogtijdagen. Stiemsma: “Je moet je partners iets gunnen, door dik en dun.” 
Feenstra vult aan: “En als de samenwerking goed is, is het risico op rode 
cijfers, ook in crisistijd, een stuk kleiner.”

De waarde van samenwerken is groot. Te groot om het als ondernemer niet te doen. Ongeveer 
honderd BNL-leden kregen dit op het hart gedrukt tijdens de regiodag van regio Noord.  
 
Keynote speaker Hans Kazan was een goochelaar met een droom toen hij ooit besloot een eigen 
theater in Zuid-Spanje, waar hij woont, te realiseren. Toen ‘the Magic Palace’ een feit was, was 
hij dolgelukkig. Maar zijn zakelijk compagnon, tevens investeerder, belde na drie maanden. “Hij 
zei: ‘Hans, ik wil dat je stopt’.” 
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INFRA INNOVAT I E  MA RK T DAG  

NOORDELIJKE PARTIJEN STAAN
OPVALLEND SAMENWERKINGSGERICHT
IN DE WEDSTRIJD

Lef tonen, samenwerken en constructief in 
gesprek blijven. Dat was de uitkomst van de 
Infra Innovatie Marktdag op 21 november bij 
BuildinG in Groningen. Ondanks de donkere 
wolken van de PFAS- en stikstofcrisis maakten 
bestuurders, ambtenaren en ondernemers tijd 
vrij om elkaar te ontmoeten en in gesprek te 
gaan.

De Infra Innovatie Marktdag is het jaarlijkse evene-
ment van het InnovatieAtelier, een samenwerking 
van de drie noordelijke provincies, waterschappen, 
Koninklijke NLingenieurs, BuildinG en Bouwend 
Nederland om innovatie meer ruimte te geven. Om 
ieders brein aan het werk te zetten, werd de dag 
afgetrapt met de interactieve en humoristische 
Omdenkshow “Een ontzettend leuke opvoering 
die de aanwezigen in vijf kwartier prikkelde om op 
een andere manier naar de werkelijkheid te kijken”, 
zegt Goitzen Veenstra van Bouwend Nederland 
regio Noord. Omdenken is denken in termen van 
mogelijkheden en de energie van het probleem 
gebruiken voor iets nieuws. 

Niet naar elkaar wijzen
Tijdens het discussiedeel stond de PFAS- en stik-
stofproblematiek ter discussie en was het doel 
om deze op een ‘omdenken manier’ bespreek-

baar te maken. Het discussiepanel bestond uit 
George Kempenaar van Platform Infra Noord, 
Louis Luitjens van NLingenieurs, Renate Groen-
veld van provincie Groningen en bouwrechtad-
vocaten Wilfred Groustra (PFAS) en Bas van Vliet 
(stikstof). De rest van het publiek was niet enkel 
toeschouwer, maar kon via Mentimeter antwoord 
geven op vragen en stellingen. Dagvoorzitter Rob 
Mulder ging vervolgens over de uitkomst in gesprek 
met het panel. “Dat leidde tot veel interactie en een 
constructief gesprek. Het viel de advocaten - die 
werkzaam zijn in de Randstad - op dat erover 
gesproken werd als een gezamenlijk probleem. Dat 
kwamen ze wel anders tegen. Hier in het noorden 
werd niet naar elkaar gewezen, maar echt gezocht 
naar waar de ruimte ligt voor Friesland, Groningen 
en Drenthe”, aldus Veenstra.

Vertrouwen
Natuurlijk kwam er niet meteen een hapklare 
oplossing op de complexe problematiek, maar de 
noordelijke partijen bleken wel opvallend samen-
werkingsgericht in de wedstrijd te staan. “We 
zijn als overheid en markt al jaren veelvuldig met 
elkaar in gesprek. Dat maakt dat we nu tijdens een 
crisis niet uit elkaar, maar naar elkaar toe groeien”, 
denkt Veenstra. “Dit is niet het eerste en ook niet 
het laatste probleem waar we samen 

uit moeten komen. Op de korte termijn moeten 
de vergunningen weer op gang komen, op lange 
termijn weten we nog niet wat er precies op ons 
afkomt. Maar we moeten elkaar blijven opzoeken. 
Deze Infra Innovatie Marktdag gaf vertrouwen dat 
ondernemers en de politiek allebei hun nek willen 
uitsteken en zich vol inzetten.” •

Contactpersoon 
Goitzen Veenstra 
Adviseur Markt en Overheid 
g.veenstra@bouwendnederland.nl



Gezocht: friskijkers, dwarsdenkers en kantelaars 
met een plan om Drenthe in de nabije toekomst 
circulair te maken. Deze oproep doen acht 
Drentse wooncorporaties en hun zeven partners 
(waaronder Bouwend Nederland). De precieze 
uitvoering wordt de komende twee jaar getest in 
de Proeftuin Drenthe Woont Circulair. 

“Volledig circulair bouwen klinkt ambitieus, maar 
we gaan het gewoon doen”, zegt projectleider Alex 
van Oost van het Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie (NICE). Alle acht wooncorporaties van 
Drenthe willen de woningbouw van de toekomst 
onderzoeken en zochten daarvoor ondersteuning 
bij NICE, verschillende brancheverenigingen en de 
provincie Drenthe. “We weten nog niet precies hoe 
we ons doel gaan bereiken. Dat kunnen we als 
opdrachtgevers ook niet alleen, daar hebben we 
architecten, aannemers, installateurs, huurders-
verenigingen en brancheverenigingen bij nodig. 
We willen met elkaar werken in plaats van naast 
elkaar”, aldus Van Oost. 

Jurering met het oog op de toekomst
Drenthe Woont Circulair koos voor een open 
inschrijving waar consortia hun visie op circulari-
teit, samenwerken en leren konden indienen. Op 5 
september werd de uitvraag gelanceerd, gevolgd 
door een informatiebijeenkomst voor ruim twee-
honderd belangstellenden. Eind oktober dienden 
31 consortia – een samenwerkingsverband van 
meerdere partijen was een randvoorwaarde voor 
deelname – hun visiedocumenten in. Een interdis-
ciplinair team van corporatiemedewerkers koos 
uit de inzendingen tien genomineerden die eind 
november beoordeeld werden door een vakjury 
en een kinderjury. “De jeugd van nu is de huurder 
van de toekomst”, verklaart Van Oost. “Daarom 
willen we graag dat de kinderjury ons uitdaagt 
met prikkelende, ongebruikelijke vragen. Zij zijn ons 
geweten.”

Het nieuwe normaal
De zes consortia met de beste pitches worden 
gekoppeld aan zes nieuwbouwprojecten van de 
wooncorporaties. “Alle zes gaan parallel aan elkaar 
in totaal veertig woningen slopen en zeventig 
woningen bouwen in Drenthe, waarbij ze maximaal 
mogen experimenteren. We gaan alles monitoren: 
tegen welke problemen lopen ze aan en wat voor 
oplossingen bedenken ze? Ook de 25 consortia die 
nog niet mogen bouwen kunnen verbonden blijven 
en hun voordeel doen met de bevindingen van 
de proeftuin. Eind 2021 is het traject afgelopen 
en willen we gaan opschalen. Dat wordt wat ons 
betreft de start van het ‘nieuwe normale bouwen’ 
ten dienste van een circulaire economie. We zijn 
razend benieuwd wat de proeftuin gaat opleveren 
aan innovaties op technisch, financieel en relatio-
neel niveau.” •
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HEEL DRENTHE 
WOONT STRAKS 
CIRCULAIR,
MAAR HOE?

Meer informatie 
Kijk op www.drenthewoontcirculair.nl

Contactpersoon 
Kees Vianen 
Adviseur Duurzaamheid & Onderwijs 
k.vianen@bouwendnederland.nl

Partnership 
 
Bouwend Nederland is partner van 
Drenthe Woont Circulair en juicht dit 
initiatief toe. De sector is vroeg bij dit 
initiatief betrokken en daardoor leren 
we samen door te doen. Dit bewijst dat 
circulair bouwen leeft in regio Noord. 
De rol van Bouwend Nederland binnen 
dit project is het bieden van expertise, 
ondersteuning, advies en begeleiding. 
Daarnaast worden de geleerde lessen 
van dit project in kaart gebracht, gepubli-
ceerd en verspreid. 

http://www.drenthewoontcirculair.nl
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De bouwmarkt is volop in beweging en vanuit Den Haag komen er 
veel nieuwe eisen op ons af. Dit moet geen verhaal worden van een 
zeurende aannemer. Ik pleit ook niet voor minder regels, maar het is 
wel eens goed om te beseffen hoeveel er tegelijkertijd over de markt 
worden uitgestort. Neem de Wet Private Kwaliteitsborging die meer 
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar de aannemer 
schuift. We weten nog steeds niet exact wat de eisen gaan worden 
en dat zorgt voor extra druk op de organisatie. Idem dito met het 
gesteggel rond de BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) eisen. Eerst 
moesten we aan norm zus voldoen, toen weer aan norm zo, en door 
die fragmentarische communicatie is het nog steeds onduidelijk hoe 
we de eisen moeten interpreteren. Het helpt niet mee dat nieuwe 
regels vaak abrupt van kracht worden. Zo is gasloos bouwen op zich-
zelf natuurlijk een prima idee, maar het werd wel erg plotseling op 
ons bord gelegd. Om aan die wens te voldoen moesten we plannen 
omgooien, wat kostenverhogend werkte. Daar kwamen aanvul-
lende eisen voor installatiecomponenten, luchtwarmtepompen en 
het beperken van oververhitting van woningen nog bij. Begrijp me 
niet verkeerd: we gaan er natuurlijk hard mee aan de slag. Het is veel 
en uitdagend, maar dat is helemaal niet erg. Maar maak de nieuwe 
regels wel duidelijker en vuur ze niet in hun conceptvorm al op ons 
af. Dan proberen wij ondertussen snel, betaalbaar en goed te blijven 
bouwen. 

HANS VAN NOREL
VAN NOREL BOUWGROEP

REGIO OOST

Datum 

DECEMBER
13    Strategische bijeenkomst Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV)

JANUARI
28    JBN Themabijeenkomst
28    IPO Commissievergadering
30    Bestuursvergadering Regio Oost

 
FEBRUARI
11    Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden in de praktijk
11    UTA dag
11    Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV) bijeenkomst Overijssel
13     Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV) bijeenkomst Gelderland
13    Marktdag
18    WKB training Academy

MAART
03    Cotad (financieel) bijeenkomst
03    IPO commissievergadering
05    Praktisch Personeelsbeleid
12    Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV) bijeenkomst Zwolle
18     Dag van de veiligheid
18    WKB training Academy
19    Praktisch Personeelsbeleid
23     Congres Bouw 2030

BIJEENKOMSTEN
BOUWENDNEDERLAND.NL/OOST

COLUMN

HANDEN VOL OP DE HECTISCHE MARKT   

http://WWW.BOUWENDNEDERLAND.NL/oost


“Je mist wel eens een klankbord bij de koffie-
machine; iemand die dezelfde taal spreekt. 
Gewoon om even bij te praten, maar ook om iets 
concreets te overleggen. We zijn niet zielig, hoor. 
Het hoort gewoon bij ons beroep”, zegt financieel 
controller Berjan Jimmink. Hij is deelnemer van 
het financiële netwerk Cotad, waar twee keer 
per jaar door Regio Oost een bijeenkomst voor 
wordt gehouden.

Jimmink is controller bij bouwbedrijf Dijkman in 
Warnsveld. In het mkb-bedrijf is hij de enige met 
deze functie en dat maakt het werk dus wel eens 
wat eenzaam. Toen hij tien jaar geleden in de bouw 
ging werken, werd hij meteen een regelmatige 
bezoeker van Contact Administrateurs (Cotad) dat 
toen al geruime tijd in Regio Oost bestond. 

Leren
De laatste bijeenkomst werd op 10 oktober 2019 
gehouden in Apeldoorn en daar waren -zoals 
meestal - zo’n 25 financials van lidbedrijven 
aanwezig. “Ik leerde op onze laatste bijeenkomst 
bijvoorbeeld dat je een jaarrekening positief kunt 
beïnvloeden door in de laatste week van het jaar 
veel crediteuren te betalen. Het is eigenlijk heel 
simpel, maar ik had het nog niet eerder toegepast.”
 

Waarderen
Op die laatste bijeenkomst van 2019 gaf een 
uitgenodigde accountant uit de regio tekst en uitleg 
over de Rijksbegroting naar aanleiding van Prins-
jesdag. Later werd een workshop gedaan over het 
waarderen van bedrijven. “Ik heb die kennis niet 
direct nodig, maar het is heel leuk en leerzaam om 
met collega-specialisten twee fictieve bedrijven te 
analyseren. Daar leer je altijd van,” aldus Jimmink. 

Nieuw bloed
Uiteraard was er de tiende oktober, zoals altijd, 
ook ruimschoots gelegenheid om informeel bij te 
praten. “Netwerken is ook voor ons belangrijk. Er 
worden best veel kaartjes uitgewisseld.” Hij merkt 
in de praktijk dat er vaak dezelfde mensen naar 
de bijeenkomsten komen. “Het zou prettig zijn als 
er nieuw bloed instroomt en dat er ook wat meer 
mensen van mkb-bedrijven zouden deelnemen. 
Cotad is een welkome aanvulling op onze functie.” 

Hevige schommelingen
De financiële medewerkers merken uiteraard ook 
de hevige schommelingen in de bouwnijverheid. 
Nog maar een paar maanden geleden hadden 
zij te maken met krapte op de arbeidsmarkt of 
de inkoop van dure materialen. “Nu bereiden 
sommige collega’s ontslagrondes voor vanwege de 
PFAS- en stikstofcrises. In zo’n situatie is het fijn 
als je collega’s bij andere bedrijven kent om eens 
van gedachten te wisselen of je hart te luchten.” •

De bijeenkomsten van Cotad in Apeldoorn 
worden georganiseerd door Regio Oost van 
Bouwend Nederland. Er is geen lidmaatschap 
of ballotage, maar je moet wel de financiële 
vertegenwoordiger van een lidbedrijf zijn.  
 
Aanmelden kan bij coördinator Mayra Schoolen: 
Bel 055-3 686 868 of stuur een e-mail naar 
m.schoolen@bouwendnederland.nl
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FINANCIALS REGIO 
OOST KOESTEREN HUN 
COTAD-NETWERK 
 

“EEN WELKOME 
AANVULLING OP 
ONZE FUNCTIE” 
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Kamerlid Remco Dijkstra kreeg op 30 september de IPO inframarktvisie 
overhandigd door voorzitter Jan Wienk van Infraplatform Oost (IPO). 
Volgens beide heren een moment van betekenis. Dijkstra: “Als mensen 
zich niet laten horen, is de kans dat er iets verandert klein.” 

Bij het Infraplatform Oost zijn verschillende infrabedrijven uit Gelderland, 
Overijssel en Flevoland aangesloten. De diversiteit aan leden gaat gepaard 
met een veelheid aan visies. De gemene deler is nu samengevat in één docu-
ment: de inframarktvisie. Jan Wienk: “Wat we allemaal willen, is een veilige 
en duurzame infrasector. Waarbij kwaliteit belangrijker is dan prijs en waar 
minder regels zijn. Plus een infrasector die interessant is voor toekomstig 
personeel. Ook helpt dit document om oplossingen in kaart te brengen rond 
stikstof en PFAS, zodat bedrijven aan het werk blijven en overheden blijven 
vergunnen.”

Samenwerken voor verandering
Met de inframarktvisie kunnen bedrijven volgens Wienk een eenduidige bood-
schap uitdragen richting opdrachtgevers. De visie gaat namelijk in op verschil-
lende thema’s die spelen in de sector: veiligheid, duurzaamheid en human 
capital, plus selectie en samenwerking. “Het is belangrijk dat opdrachtgever 
en opdrachtnemer hierover om tafel gaan. Samenwerking is belangrijk om 
dingen te veranderen.” 

Om het belang van die verandering te onderstrepen, toogde kamerlid Remco 
Dijkstra eind september naar Apeldoorn om de inframarktvisie in ontvangst te 
nemen. Dit tot groot genoegen van Wienk. “Dit geeft extra gewicht aan onze 
boodschap. Daarnaast is het belangrijk dat we dit ook landelijk op de agenda 
zetten.” 

Volgens Dijkstra is het goed dat bedrijven hun kennis en ervaringen bundelen 
en elkaar op die manier versterken. “Als kamerlid kun je niet tweehonderd 
bedrijven bezoeken, maar je wilt wel feeling houden met het veld. Deze visie 
is daarbij waardevol. Nu weten we wat er speelt binnen deze regio. De bood-
schappen uit deze visie zitten niet in ons achterhoofd, maar in ons voorhoofd; 
we zijn elke dag bezig met de bouw. Zeker nu, vanwege de stikstof en PFAS.” 

Zinvolle lobby
Wat bij Dijkstra vooral is bijgebleven, is wat er in de inframarktvisie staat 
over de arbeidsmarkt. “Een belangrijk punt. Machines kun je vervangen, 
maar mensen heb je altijd nodig. Het is een krappe arbeidsmarkt waarbinnen 
onder meer vergrijzing een rol speelt. Maar ook het stikstofverhaal kan de 
bouw klappen toedienen. Dat willen we niet laten gebeuren. We hebben het 
vakmanschap en de kennis nodig.” 

Dijkstra prijst IPO dat zij het voortouw heeft genomen, maar geeft aan dat 
het belangrijk is dat ook andere regio’s van zich laten horen. “Deze lobby heeft 
nut. Soms duurt het lang voor er iets gebeurt, soms heeft het misschien geen 
zin, maar waar het om gaat is dat mensen zich laten horen. Doen ze dat niet, 
dan is de kans klein dat er iets verandert. Dat deze inframarktvisie zo breed 
mogelijk wordt gedragen, is belangrijk.” •
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EENDUIDIGE 
BOODSCHAP VAN 
GROTE WAARDE

Jan Wienk
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In de vorige BNL vroeg Ton Plegt van Plegt Bouw-
groep aan de Ten Brinke Group: Kan de Neder-
landse overheid wat leren van de Duitse als het 
gaat om de woningbouwopgave? Jazeker, vindt 
directeur Albert ten Brinke, bijvoorbeeld van de 
regelgeving rond stikstofuitstoot en PFAS. “In 
Duitsland ken ik deze discussies niet.” 

De woningopgave in Duitsland is vergelijkbaar 
met de Nederlandse. Mensen trekken naar de 
grote steden en daar is een duidelijk tekort aan 
woningen. Het krijgen van bouwvergunningen 
is in Duitsland op één punt wel makkelijker. “In 
Duitsland kent men het begrip welstand niet. 
Als je je aan de regels van een bestemmingsplan 
houdt, dan kun je aan de slag. Daarnaast ben je 
in Duitsland als ontwikkelaar verplicht ook sociale 
huurwoningen te bouwen, maar dat is door de 
subsidie die je krijgt best aantrekkelijk, we bouwen 
soms vrijwillig sociale woningbouw.” Een derde les 
voor de Nederlandse overheid ziet Ten Brinke in de 
regelgeving rond stikstof en PFAS. “Ten eerste zijn 
er in Duitsland relatief veel minder Natura2000 
gebieden (die kan een land relatief autonoom 
aanwijzen), maar ook de normeringen zijn veel 
ruimer. Ik begrijp de hele discussie hier daarom niet 
zo goed. Neem de Duitse normeringen over, dan 
kunnen we weer verder.”

Meebewegen
De ontwikkelende bouwer haalt ruim tachtig 
procent van de omzet uit Duitsland. Dat is onder 
andere zo gegroeid door de locatie van het bedrijf 
in het Gelderse Varsseveld, dat dichterbij Ober-
hausen dan bij Amsterdam ligt. Met Albert ten 
Brinke aan het roer werden die activiteiten verder 
uitgebouwd. Ook zijn er de afgelopen jaren vesti-
gingen van de Ten Brinke Group geopend in Spanje, 
Portugal en Griekenland. In Nederland bouwt het 
bedrijf momenteel onder meer twee hoge woon-
torens in het Laakkwartier in Den Haag. “Op dit 
moment is er veel vraag naar woningen, maar 
we bouwen daarnaast ook kantoren, verpleeg-
tehuizen, ziekenhuizen en logistiek. We kiezen er 
opzettelijk voor om niet te specialiseren, maar mee 
te bewegen met de markt”, aldus Ten Brinke. 

Carrièreplanning
De Ten Brinke Group heeft 1.070 medewerkers 
en investeert veel in de opleiding van personeel. 
“We werken samen met hogescholen, helpen 
jonge medewerkers met hun carrièreplanning en 
hebben een eigen Ten Brinke Academy”, somt de 
directeur op. “Vier van onze medewerkers houden 
zich volledig bezig met het begeleiden en opleiden 
van personeel. We bieden e-learning modules aan 
over technische of juridische onderwerpen en laten 
jonge medewerkers meelopen op de bouwplaats. 
Ook voor kantoorfuncties is het belangrijk om te 
snappen hoe de praktijk werkt. Daarnaast orga-
niseren we seminars met bijvoorbeeld ingenieurs 
of advocaten als spreker. We doen deze investe-
ringen, omdat we jonge mensen willen binnen-
halen en een goede toekomst bij de Ten Brinke 
Group willen bieden.”  •

De volgende 'In gesprek met ...'

Voor de volgende BNL vraagt Albert ten 
Brinke aan Piet Alma van Vastbouw Oost BV 

in Rijssen. 

 “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we over 
tien jaar nog steeds betaalbaar kunnen 

bouwen, ondanks duurdere materialen en 
hogere eisen?“

IN 
GESPREK 
MET:

ALBERT TEN BRIN-
KE

“DE TEN BRINKE 

GROUP HELPT JONGE 

MEDEWERKERS MET HUN 

CARRIÈREPLANNING”
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COLUMN

STIKSTOF TOT  NADENKEN   

Als regiobestuurder bezoek ik regelmatig bijeenkomsten van 
Bouwend Nederland. Zo was ik laatst op een startbijeenkomst van 
de afdeling Noord-Holland Noord over het Klimaatakkoord. Op deze 
goed bezochte bijeenkomst, waar Bernard Wientjes en Diederik 
Samson het woord voerden, werd ingegaan op de noodzaak van 
energietransitie en de kansen voor de bouwsector. Diederik Samson 
sprak over investeringen in isolatie en verbetering van woningen. Hij 
liet zich ontvallen dat er wel weer een crisis zou opdoemen en dat we 
ons daarop moesten voorbereiden. Inmiddels bevinden we ons in een 
dubbele crisis: de PAS en de PFAS! Als sluipmoordenaars maakten ze 
onmiddellijk slachtoffers, zonder dat Haagse alarmbellen afgingen. 
Dankzij de publiciteit van Bouwend Nederland en andere partijen, 
zoals het EIB en de actiegroep Grond in Verzet, dringt het besef door 
dat onze sector in zwaar weer verkeert.

De Provincie Utrecht heeft een bijeenkomst met stakeholders over 
de PAS georganiseerd, waar ik namens Bouwend Nederland bij 
aanwezig mocht zijn. Een prima initiatief, maar heel Hollands: praten 
over compromissen. Maar… de tijd van alleen praten is voorbij! 

Wat zien we? Een stijgend aantal faillissementen, werknemers die op 
de rol staan ontslagen te worden en een woningproductie die drama-
tisch daalt. Onze sector, met een stikstofuitstoot van slechts 0,6 
procent, betaalt het gelag. Wordt het niet tijd om deze problematiek 
efficiënter aan te pakken? De landelijk politiek kan dat doen door NU 
een aantal maatregelen te nemen, zoals het aanpassen van norm-
waarden, door NU voor een tijdelijke oplossing te zorgen én daarmee 
tijd te winnen voor de ontwikkeling van bestendige, duurzame oplos-
singen.

ROB BEUKEMA
REGIOBESTUURDER RANDSTAD NOORD

REGIO RANDSTAD 
NOORD

Datum 

DECEMBER
09    Regiobestuursvergadering Randstad Noord
10    Dealmakersdag Utrecht Aardgasvrij
12    Reguliere vergadering en diner Afdeling Veenendaal

JANUARI
10    Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling ’t Gooi
13    Bestuursvergadering Afdeling Midden Nederland
14    Nieuwjaarsreceptie Afdeling Noord West Utrecht
15    Kenniscafé Circulair PNH & Bouwend Nederland
16    Nieuwjaarsreceptie Afdeling Noord-Holland Noord
16    Nieuwjaarsborrel JBN Duinstreek
17    Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden Nederland
20    Bestuursvergadering Afdeling Noord-Holland Noord
21    Bestuursvergadering Afdeling ‘t Gooi
27    Werkbezoek Commissie RWK Noord-Holland
28    Brainstorm Bouwlab

FEBRUARI
03    Jaarvergadering JBN West-Friesland
04    Themabijeenkomst Wet Kwaliteitsborging
05    Bijeenkomst commissies Afdeling Noord-Holland Noord
05    Werkbezoek provincie Utrecht
06    Ledenvergadering Afdeling Veenendaal
06    Bestuursvergadering Afdeling Noord West Utrecht
11    Regiobestuursvergadering + afdelingvoorzitters
13    Finale dag BNL Innovatieprijs Technasium
17    Bestuursvergadering Afdeling Noord-Holland Noord

MAART
03    Soos/kennissessie Afdeling Noord-Holland Noord
05    Regiodag Noord-Holland

BIJEENKOMSTEN
BOUWENDNEDERLAND.NL/REGIOS/REGIO-RANDSTAD-NOORD

https://www.bouwendnederland.nl/regios/regio-randstad-noord


Contactpersoon 
Jan Overtoom 
Regiomanager 
j.overtoom@bouwendnederland.nl
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“Door het Klimaatakkoord komt er een enorme 
opgave op ons af en daar willen we onze leden 
goed op voorbereiden”, zegt Dick Min, voorzitter 
van afdeling Noord-Holland Noord. De startbij-
eenkomst die de afdeling dinsdag 29 oktober 
organiseerde, was een soort wake-up call om 
de leden alert te houden. In de komende twee 
jaar volgen er verdiepingssessies over de ener-
gietransitie. 

Niet alleen bouwers maar ook architecten, verte-
genwoordigers van gemeenten, woningbouw-
verenigingen en onderwijs waren naar de bijeen-
komst bij ESPEQ in Heerhugowaard gekomen. “We 
hebben bewust voor een bredere groep gekozen 
dan alleen de eigen leden”, zegt Min. “Het is een 
enorme opgave die op ons afkomt; die kunnen we 
als bouwers alleen niet aan, dat moeten we geza-
menlijk doen met externe partijen.” 

Nog veel onduidelijkheden
Hoe de energietransitie precies moet plaatsvinden 
is nog onduidelijk. Bernard Wientjes, voorzitter 
van de Taskforce Bouw en een van de sprekers 
bij de startbijeenkomst: “Er moeten zeven miljoen 
woningen worden verduurzaamd. Daar hadden we 
al hard mee bezig moeten zijn, maar eigenlijk zijn 
we nauwelijks begonnen.”
Volgens Min moet de overheid een voortrekkersrol 
vervullen. “Als je als overheid van de burgers 
verwacht dat ze hun woningen gaan verduur-
zamen, dan zul je ze moeten helpen een bepaalde 
kant op te gaan. Nu is er nog te veel onduidelijk.” 
Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel 
Gebouwde Omgeving, had het over financiering en 

stimuleringsmaatregelen. “Wil je mensen bewegen 
over te stappen op een andere energiebron dan 
moet je ze stimuleren, bijvoorbeeld door de elektri-
citeitsprijs te verlagen en de gasprijs te verhogen.”

Niet afwachten
Zo’n prikkel geeft nog geen richting aan wat die 
alternatieve energiebron dan zou moeten zijn. Dat 
kan erg afhankelijk zijn van de keuzes die lagere 
overheden maken, legde spreekster Odille Rasch 
uit. De Programmamanager Regionale Ener-
giestrategie (RES) Noord-Holland Noord voert daar 
intensief overleg over met de gemeenten in dat 
deel van de provincie. 
“We verwachten dat gemeenten in de loop van 
komend jaar wel een beeld hebben hoe ze de ener-
gietransitie willen aanpakken”, blikt Min hoopvol 
vooruit. “Dat zou bouwers en andere partijen meer 
duidelijkheid geven over wat ze te doen staat.” 
Maar afdeling Noord-Holland Noord gaat niet op 
de handen zitten tot het zover is. “De commissie 
Innovatie is nú al bezig met de inhoud van de 
verdiepingssessies die we komende jaren voor 
onze leden gaan organiseren. Want we willen dat 
ze straks goed voorbereid zijn.”

“Als je als overheid 
van de burgers 

verwacht dat ze 
hun woningen gaan 
verduurzamen, dan 

zul je ze moeten 
helpen een bepaalde 
kant op te gaan. Nu 
is er nog veel te veel 

onduidelijk.”

NOORD-HOLLAND 
NOORD ZET DE
FOCUS OP 
ENERGIETRANSITIE
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Utrecht is niet alleen de oudste provincie van ons land, maar met een 
oppervlak van 1.450 kilometer is het ook de kleinste. Met 26 gemeenten 
en 1,2 miljoen inwoners zijn de ambities echter groot; zeker daar waar het 
gaat om woningbouw. “Tot 100.000 huizen hebben we de ruimte aardig 
in beeld.”

De verdeling van de toekomstige ruimte qua woningbouw in Utrecht is een 
vraagstuk dat nadrukkelijk op het bordje ligt van Rob van Muilekom, als gede-
puteerde voor wonen, binnenstedelijke ontwikkeling, vitaliteit kleine kernen, 
cultuur en erfgoed en gezonde leefomgeving. “Uitgangspunt is dat we de 
woningbouw versnellen van 7.000 naar jaarlijks 10.000 nieuwe huizen. Te 
veel mensen zoeken namelijk al te lang naar een leuke en betaalbare woning. 
Tel je de plannen van gemeenten, woningcorporaties en particulieren op, dan 
kom je uit op 14.000 tot 15.000 woningen. Toch zijn we al blij als we nu 
jaarlijks 7.000 huizen weten neer te zetten. Die discrepantie intrigeert me.”

123 partijen
Om de woningbouw te versnellen heeft de provincie hulp ingeroepen van het 
Versnellingsteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken en daarnaast 
een eigen Actieagenda Woningmarkt opgezet. “Met 123 partijen, varië-
rend van gemeenten tot beleggers en alles daartussen, willen we daarmee 
de plannen beoordelen, knelpunten inventariseren en pijnpunten oplossen. 
Natuurlijk, er zijn ook gewoon niet goed doordachte plannen, maar door deze 
aanpak kunnen we versnelling brengen in de woningbouw.”

Denk- en doekracht
Dilemma daarbij is het bouwen ‘in 
het groen’. “Vanzelfsprekend zijn 
we zuinig op het buitengebied. Dus 
lossen we onze bouwambities zo veel 
mogelijk binnenstedelijk op. Dat is 
echter weer veel complexer bouwen 
qua bijvoorbeeld inspraak, omwo-
nenden en uitstoot. Vanuit de Actie-
agenda Woningmarkt halen we actief 
de banden aan met de gemeenten 
en ondersteunen we wie wil bouwen 
met denk- en doekracht, zoals advies 

over aanpassing bestemmingsplannen of het ter beschikking stellen van een 
procesmanager. Als die vaart er maar in komt.”

Beperkte uitbreiding
Volgens PvdA’er Van Muilekom ligt er een duidelijke prioritering voor wat 
betreft ruimtegebruik en bouw. “Met stip op één staan woningen; gevolgd 
door energietransitie. Ook daar is ruimte voor nodig. Op de derde plaats komt 
het bedrijfsleven. Daar hebben we beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor, 
waarbij we ook nog eens voorrang geven aan bestaande lokale of regionale 
bedrijven.”

Geen verrassingen
“Wat betreft de nieuwbouwwoningen die we tot 2050 nodig hebben, zie ik 
prognoses tot aantallen van 120.000 tot 150.000 eenheden. Dat is echt 
heel veel. Ik weet niet of we daar ooit gaan komen. Nu hebben we voor zo’n 
100.000 huizen ruimte bedacht. Moeten het er meer dan dat worden dan komt 
noodzakelijkerwijs ook het buitengebied in beeld. Wat voor mij van belang is, 
is dat we goed in overleg gaan met de gemeenten om potentiële uitbreidings-
gebieden gezamenlijk in kaart te brengen. Deze regionale programmering zou 
dan jaarlijkse een update moeten krijgen zodat iedereen weet waar ‘ie aan toe 
is. Geen verrassingen, want dat zorgt alleen maar voor extra vertraging.” •

Tijdens de Marktdag op 3 oktober werd Rob van Muilekom geïnterviewd 
over zijn plannen en onderzochten opdrachtgevers en opdrachtnemers hoe 
de ambities van provincie Utrecht verwezenlijkt kunnen worden. De jaarlijkse 
Marktdag is een initiatief van Bouwend Nederland, VNG Utrecht, Gemeente 
Utrecht en VNO NCW. 

GROTE AMBITIES IN DE
KLEINSTE PROVINCIE

Contactpersoon 
Ruben Heezen 
Adviseur Markt & Overheid 
r.heezen@bouwendnederland.nl



INTERACTIEVE REGIODAG VOOR UTRECHTSE 
AFDELINGEN VALT IN GOEDE AARDE

Stilzitten en luisteren was er niet bij donderdag 
14 november. De leden van de afdelingen 
Utrecht, Amersfoort, Noord-West-Utrecht en ’t 
Gooi werden getrakteerd op een gevarieerde en 
vooral interactieve regiodag.

De clustervergadering van voorheen is uitgegroeid 
tot een dynamische happening. Alleen de locatie 
zelf al zette aan tot doen, tot actie. Bij Bouw-
mensen Amersfoort zijn immers dagelijks tien-
tallen jongeren met hoofd en handen bezig om 
zich voor te bereiden op een toekomst in de bouw. 
Donderdag 14 november werden ook de circa 
honderd leden van de afdelingen Utrecht, Amers-
foort, Noord-West-Utrecht en ’t Gooi die naar de 
regiodag waren gekomen, aan het werk gezet. 

Doe-sessie
Eenvoudig was dat nog niet, want de glanzende 
BMW i8 die bij Bouwmensen stond opgesteld, eiste 
veel aandacht op. De sportwagen was neergezet 
door BMW Group Nederland, dat één van de vier 
interactieve doe-sessies verzorgde waar de leden 
aan konden deelnemen. Geen rondje Amersfoort 
in de snelle bolide, maar de autofabrikant nam de 
toehoorders wel mee naar de toekomst met een 
sessie over visie en innovatie in de mobiliteit. 

Ook voor de andere doe-sessies was veel inte-
resse. Studenten van de Hogeschool Utrecht lieten 
de vele mogelijkheden van BIM zien. Een inte-
ressante presentatie die de aanwezigen ook een 
aardig beeld gaf van de innovatieve meerwaarde 

die toekomstige werknemers aan een bedrijf 
kunnen toevoegen.
Bij de sessie over Augmented Reality (AR) en 
3D-visualisatie konden de bouwers zien hoe AR 
wordt toegepast in de installatiebranche om op 
afstand meerdere leerlingen uitleg te geven in de 
werking van een warmtepomp. Ook voor de bouw 
kan een AR-bril een fantastisch hulpmiddel zijn bij 
het omscholing van zij-instromers.
In de vierde sessie kregen de deelnemers toelich-
ting en uitleg over hoe Exoskelet het werken een 
stuk lichter maakt en wat dat kan bijdragen aan 
het terugdringen van uitval.

Doe-pauze
Na de sessie lieten leden zich in de pauze bijpraten 
over drie uiteenlopende thema’s: de Wet Kwali-
teitsborging, de actualiteiten rondom de bouw-cao 
en bijscholing van personeel. Ook stonden er 
marktkraampjes van Bouwend Nederland waar 
veel informatie over de instroomcampagne ‘Je gaat 
het maken’ en de veiligheidscampagne ‘Bewust 
Veilig Iedere Dag’ over de toonbank ging.
Na de pauze gingen de afdelingen uiteen 
voor hun afzonderlijke ledenvergaderingen. 
Uiteraard stonden daar de ontwikkelingen 
rondom PFAS en PAS op de agenda, maar 
ook de aangepaste regelgeving rondom 
slapende dienstverbanden werd besproken. 

Alles bij elkaar een vol en dynamisch programma. 
Aan het eind ervan liet sneldichter Dominique 

Engers de enthousiaste aanwezigen het nog eens 
herbeleven met een ludieke en humoristische 
samenvatting van de dag. Daarna was het tijd voor 
borrel, diner, na- en bijpraten. Vooral over de geluk-
kige winnaar van de loterij die de fraaie i8 voor een 
weekendje mocht gebruiken. •
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Een bewogen jaar loopt ten einde, met een aangenomen wet Kwali-
teitsborging (en voorlichting vanuit ons), PFAS, stikstof, provinciale 
verkiezingen en zelfs actievoeren! Dat laatste was nieuw voor mij 
en velen in de sector…
2019 was ook het jaar van vernieuwing binnen de regio; andere 
regiovoorzitter, vernieuwd regioteam, opstart van het Infraplatform 
en een verenigingsmanager voor de geïntegreerde afdelingen. Met 
een nieuwe website en een ledenportaal kunt u daarnaast voortaan 
bedrijfs- en contactgegevens zelf aanpassen. 
Stikstof, PFAS, kwaliteitsborging en BENG dwingen u creatief en 
vernieuwend te zijn. Ook in 2020 ondersteunen we daarbij. We weten 
dat u hierdoor voor grote opgaven staat en tijden onzeker zijn, wat 
bouwen niet altijd leuker maakt. Dus leggen we in 2020 ook de nadruk 
op waar u wel energie van krijgt. Want vernieuwen is ook spelender-
wijs leren en ontwikkelen. Daarom is het thema van onze regiodag 
Spel der Vernieuwing. U maakt kennis met disruptors in de bouw, 
productinnovaties, mobiliteitsontwikkelingen en nog veel meer. 

Verder vertelt Maxime Verhagen over de lobby. Want ongeacht nu 
nog onbekende drempel- en achtergrondwaardes zorgt stikstof en 
PFAS voor veel onzekerheid voor velen van u. En zal ook in 2020 nog 
veel impact op de bedrijfsvoering hebben. Hebben we daar alleen 
tegen actiegevoerd? Natuurlijk niet! Er is ook nog veel gelobbyd 
achter de schermen; landelijk, regionaal en provinciaal. 
Uiteraard hoop ik u 19 maart te zien. Maar ook als u er niet bij bent, 
staan we natuurlijk in 2020 weer voor u klaar. Voor nu wens ik u 
een goede kerstvakantie, een mooie jaarafsluiting en een succesvol 
en vernieuwend 2020 toe! 
Hessel Heins-Wunderle

 

HESSEL HEINS-WUNDERLE
REGIOMANAGER RANDSTAD ZUID

Datum 
   

JANUARI
09    Nieuwjaarsreceptie afdeling Drechtwaard
13    Bestuursvergadering Bouwend Rijnmond
15    Strategische sessie Dordrecht-Rotterdam
27    Bestuursvergadering afdeling Duin- en Rijnstreek
27    Masterclass Statenleden
28    WKB-afdeling Midden Zuid-Holland en Duin- en Rijnstreek (eerste van 2-daagse)

FEBRUARI
03    Bestuursvergadering Regiobestuur
07    WKB-afdeling Bouwend Rijnmond, Drechtwaard en Ridderkerk 

   (eerste van 2-daagse)
11    Bestuursvergadering afdeling Midden Zuid-Holland
11    WKB-afdeling Midden Zuid-Holland en Duin- en Rijnstreek (tweede van 2-daagse)
14    Build your future
27    Bestuursvergadering afdeling Drechtwaard
28     WKB-afdeling Bouwend Rijnmond, Drechtwaard en Ridderkerk 

   (tweede van 2-daagse)

MAART
02    Bestuursvergadering afdeling Bouwend Rijnmond
09    Bestuursvergadering afdeling Duin- en Rijnstreek
12    Gemeentelijk bouw en infra overleg gemeente Gorinchem
19    Bestuursvergadering Regiobestuur
19    Regiodag
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Als het aan gedeputeerde Anne Koning (PvdA) 
ligt, wordt er daarom de komende jaren flink 
bijgebouwd in provincie Zuid-Holland. "Betaal-
bare huur- en koopwoningen komen er niet 
vanzelf, daar hebben we de bouwsector bij 
nodig."

In september is Koning geïnstalleerd als Gedepu-
teerde Statenlid van Zuid-Holland met de porte-
feuille Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en 
Sport. Haar belangrijkste ambitie is het versnellen 
van de woningbouw. Er ligt een woonopgave van 
zo'n 150.000 woningen tot 2030. Koopwoningen 
worden duurder en huren stijgen, maar wonen 
moet betaalbaar blijven voor alle inwoners van 
de provincie Zuid-Holland, vindt Anne Koning. 
"Betaalbare woningen zullen uit de nieuwbouw 
moeten komen.” In het coalitieakkoord staat expli-
ciet vermeld dat de provincie graag samen met de 
sector bestaande belemmeringen wil wegnemen, 
zodat er versneld betaalbare woningen worden 
gerealiseerd. “Ik zou hierover nog wel meer ideeën 
uit de sector willen horen”, aldus Koning.  

Harde bestemmingsplannen
"Er is een aantal dingen dat we hier als provincie 
aan kunnen doen. Het bouwen zelf gaan we niet 
over, maar we kunnen bijvoorbeeld wel samen met 
de gemeenten en regio's werken aan voldoende 
plancapaciteit", legt Koning uit. "En dan bedoel ik 
niet alleen dat er in theorie voldoende capaciteit 
is, maar dat er ook daadwerkelijk harde bestem-
mingsplannen komen voor plekken die geschikt 
zijn om te bouwen." De provincie kijkt hierbij 
momenteel vooruit tot ongeveer 2030. Per regio 
in de provincie is uitgerekend hoeveel woningen 

er gebouwd moeten worden. Gemeenten mogen 
tot dertig procent meer woningen inplannen dan 
nodig is volgens de woningbehoeftevoorspel-
lingen. Koning: "Die zogenaamde overprogramme-
ring betekent niet dat gemeenten ook 130 procent 
mogen bouwen, maar we voorkomen er wel mee 
dat er te weinig woningen worden gebouwd als er 
plannen uitvallen of uitgesteld worden." 

Buiten bebouwde kom
De provincie volgt de Ladder voor duurzame 
verstedelijking en wil de meeste van de nieuwe 
woningen binnenstedelijk realiseren. "Maar niet 
uitsluitend", benadrukt Koning. "Waar het niet 
mogelijk is binnen bestaand stedelijk gebied te 
bouwen, hebben we plekken aangewezen buiten 
de bebouwde kom." Het vorige college tekende een 
woondeal met het Rijk, waarin acties zijn afge-
sproken om tot een versnelling van woningbouw te 
komen. "Er wordt aan verschillende locaties binnen 
die woondeal gewerkt. Het volgende bestuurlijke 
overleg hierover staat begin 2020 gepland. Onder-
tussen hebben we de 'vliegende brigade' beschik-
baar gesteld. Dat betekent dat specialisten van 
de provincie met gemeentes meedenken hoe de 
versnelling op locaties echt tot stand kan komen. 
Bijvoorbeeld welke parkeeroplossingen er nog bij 
moeten komen, of welk type woningen het meest 
geschikt is. Ze kunnen gemeentes helpen met de 
randvoorwaarden om het plan van de grond te 
krijgen. Ook hier kunnen we de input vanuit de 
sector goed bij gebruiken." 

Toverstafje
Een andere ambitie van Koning is het verduur-
zamen van de bestaande woningvoorraad. "We 
willen werken aan klimaatadaptatie en waar 
mogelijk verduurzaming, zonder dat het in de weg 
staat van het aantal woningen en van de betaal-
baarheid. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van 
huurwoningen. Dat is niet gratis, maar de energie-
rekening gaat erdoor omlaag. Zo hoeven bewoners 
er niet financieel op achteruit te gaan." Koning 
was pas net geïnstalleerd toen de PFAS- en stik-
stofdiscussie in alle hevigheid losbarstte. Ze is 
niet de verantwoordelijke gedeputeerde voor dit 
onderwerp. "Maar ik had graag een toverstafje 
om het stikstofprobleem op te lossen. We hebben 
als provincie nauw contact met het Rijk over de 
generieke maatregelen, maar zetten ook onze 
eigen bevoegdheden in om belemmeringen waar 
mogelijk weg te nemen. We zorgen bijvoorbeeld 
dat vergunningsaanvragen in ieder geval beoor-
deeld kunnen worden, zonder dat natuurwetge-
ving in de weg staat. We vinden als provincie dat 
er echt gebouwd moet blijven worden in Zuid-Hol-
land, maar ik ben bang dat er met name bij grote 
projecten nog wel stappen ondernomen moeten 
worden om die woonambities waar te maken. 
Het zijn processen die helaas erg ingewikkeld zijn, 
maar er wordt hard aan gewerkt."  •
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ANNE KONING IS DE NIEUWE
GEDEPUTEERDE VAN WONEN
IN ZUID-HOLLAND  

"BOUWEN ONMISBAAR VOOR BETAALBAAR WONEN"
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Analyse coalitieakkoord 

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuw bestuur. 
Na maanden van onderhandeling zijn VVD, CDA, PvdA, 
GroenLinks en CU/SGP tot een akkoord gekomen. 
Maar wat betekent dit voor u als ondernemer? 
 
Een analyse van het coalitieakkoord laat zien dat veel 
van de punten waar we als Bouwend Nederland op 
hebben ingezet, zijn vertaald in concrete passages in 
het coalitieakkoord. De provincie benoemt Bouwend 
Nederland expliciet als partner in de realisatie van 
extra woningen. Deze samenwerking is al opgestart 
in het kader van de woondeals. Ook zet de provincie 
in op buitenstedelijk bouwen en overprogramme-
ring, dit was de vorige coalitieperiode niet het geval. 

Op het gebied van Infra zet de provincie in op meer 
innovatie. Vanuit Bouwend Nederland houden 
we dit nauwlettend in de gaten en blijven we de 
komende jaren inzetten op het onderhoud van 
kunstwerken. Hiervoor zijn we onder andere 
ook in gesprek over een gezamenlijke marktdag. 

Bouwend Nederland is tevreden met de inzet van 
de provincie in het coalitieakkoord. Met een enkele 
uitzondering zijn al onze punten vertaald in provin-
ciaal beleid. We zijn met de provincie in gesprek 
hoe de samenwerking verder vorm te geven. Op 27 
januari organiseren we een Masterclass voor Staten-
leden, waar Maxime Verhagen kennis met hen maakt.  
 
Heeft u een inbreng voor onze provinciale lobby? 
Neem dan contact op met Wouter Saes via 
w.saes@bouwendnederland.nl.

"Waar het niet mogelijk is binnen bestaand 
stedelijk gebied te bouwen, hebben we plekken 

aangewezen buiten de bebouwde kom"
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Bouwend Nederland vroeg aan KWS: Hoe 
kunnen we als sector nog innovatiever worden 
en wat kunnen we daarin gezamenlijk doen? De 
crux om innovatie van de grond te krijgen zit in 
een goede samenwerking tussen opdrachtgever, 
opdrachtnemer en ingenieursbureaus, vindt 
Frank Groot, directeur KWS Infra Rotterdam. “In 
je eentje komt de ontwikkeling stil te staan.” 

Om innovatieve oplossingen ook daadwerkelijk toe 
te passen in infraprojecten is een hechte samen-
werking tussen de betrokken partijen een vereiste, 
daar is Groot van overtuigd. “Wie niet uitkijkt, 
bedenkt innovaties waar de klant helemaal geen 
behoefte aan heeft. Ik zou opdrachtgevers willen 
meegeven: wees specifiek in je uitvraag. Waarop 
wil je precies innoveren? Als je bijvoorbeeld vraagt 
om een duurzame vorm van verlichting, dan 
bedenkt de markt daar ongetwijfeld een goede 
oplossing voor. In traditionele aanbestedingstra-
jecten is de innovatievraag vaak nog te breed. De 
komende vijf jaar zullen we er in deze branche qua 
innovatie harder aan moeten trekken en inten-
siever moeten samenwerken.” 

Dijkoplossing
Onlangs ging KWS aan de slag met zo’n innovatie-
vraag van een waterschap dat opzoek was naar 
een duurzame dijkoplossing. In samenwerking 
met een ingenieursbureau bedacht KWS Diepe 
Grondstabilisatie: een manier om de lokale grond 

te stabiliseren en verstevigen, in plaats van af te 
graven en klei terug te plaatsen. “Een mooi samen-
werkingstraject, waarbij we invulling konden 
geven aan een concrete vraag”, aldus Groot. “Deze 
buitenlandse methode van grondstabilisatie 
hebben wij naar Nederland gehaald en inmiddels 
bij vier projecten toegepast. Doordat met deze 
techniek geen nieuwe grond hoeft te worden 
aangevoerd, biedt het wellicht zelfs mogelijkheden 
in het huidige PAS- en PFAS-vraagstuk.” 

PlasticRoad
KWS is landelijk bekend van haar asfaltspecia-
lisme, maar is ook actief in de rest van de infra-
keten: van geluidsschermen en sportvelden tot 
riolering en waterbouwkundige werken. Door de 
decentrale organisatie en samenwerking binnen 
VolkerWessels werkt KWS voor zowel grote als 
kleine opdrachtgevers. “Eén van onze recente 
innovaties is de PlasticRoad: een wegdek op basis 
van gerecycled plastic dat tevens ruimte biedt 
voor (tijdelijke) waterberging, kabels en leidingen. 
Vorig jaar hebben we als pilot een stuk fietspad in 
Zwolle en Giethoorn neergelegd. Door middel van 
sensoren in de PlasticRoad meten we continu de 
prestaties van de pilots. Met de bevindingen van 
die twee testlocaties en verder onderzoek bekijken 
we nu met onze PlasticRoad-partners Wavin en 
Total hoe we dit concept marktgereed gaan krijgen. 
We proberen bij deze innovatie het spel van vraag 
en aanbod om te draaien en een product neer te 

zetten waarvan opdrachtgevers nu nog niet weten 
dat ze het straks allemaal willen hebben.”  •

IN 
GESPREK 
MET:

FRANK GROOT

“OPDRACHTGEVERS: 
WEES 
SPECIFIEK IN JE 
INNOVATIEVRAAG”

De volgende 'In gesprek met ...'

Voor de volgende editie van de BNL vraagt 
Frank Groot aan Jeroen Pat van TBI: 

 “Hoe kunnen we robotisering in de toekomst 
op een goede manier inzetten en hoe verhoudt 

zich dat met duurzame inzetbaarheid van 
personeel?“
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Bouwers zijn eraan gewend om steeds te worden beoordeeld. 
Door klanten, door opdrachtgevers, door gebruikers tot en met de 
Inspectie SZW aan toe. Omgekeerd, als wij bouwers vragen iets of 
iemand te beoordelen, zijn de reacties vaak terughoudend. Zeker als 
we het over de beoordeling van opdrachtgevers hebben.

Daarom is het zo verfrissend dat het Infraplatform Limburg precies 
dát heeft gedaan. Het beoordelen van hun opdrachtgevers, de 
Limburgse gemeenten en andere opdrachtgevende overheden 
zoals provincie en waterschap. De infraleden werd gevraagd per 
opdrachtgever een aantal vragen te beantwoorden, vervolgens kon 
er een rangorde worden gemaakt van de scores. Alleen opdracht-
gevers over wie drie of meer antwoordformulieren waren ingevuld 
werden meegeteld.

Waterschap WBL was de winnaar en de bijeenkomst met de presen-
tatie van de uitkomsten werd door gemeenten massaal bezocht. Ze 
wilden graag weten op welke plek ze in de rangorde stonden. En 
vooral ook hoe ze volgend jaar hoger in het lijstje konden komen. 
Hoe dan ook, iedereen was lovend over dit initiatief.

Natuurlijk was het geen wetenschappelijk onderzoek en waren 
er vragen over de methode en scores. En natuurlijk zal er jaarlijks 
worden bijgeleerd. Maar het is verfrissend dat het Limburgse Infra-
bestuur, overigens na veel discussie, heeft besloten om een dergelijk 
onderzoek gewoon te gaan doén!

RENÉ MEYBOOM
REGIOMANAGER BOUWEND NEDERLAND ZUID

Datum 
   

JANUARI
09    Bouwcafe Nieuwjaarsreceptie met Maxime Verhagen
14    Talent Toolbox ontbijtsessie
16    JBN Bestuursvergadering
20    Projectbezoek Bouwcafé Oost Brabant e.o.
30    Informatieavond Hybride techniekopleider

FEBRUARI
06    Regiodag
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BOUWENDNEDERLAND.NL/ZUID 

REGIO 
ZUID

COLUMN

LIMBURGSE  GEMEENTEN LANGS   DE MEETLAT

http://WW.BOUWENDNEDERLAND.NL/zuid
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Eén van de kerntaken van Bouwend Neder-
land is belangenbehartiging van de sector. Een 
goed begin is daarbij het halve werk, dus regio 
zuid maakte dit najaar alvast kennis met twee 
nieuwe gedeputeerden: Andy Dritty, gedepu-
teerde Wonen, Ruimte en Europa van provincie 
Limburg en Christophe van der Maat, gedepu-
teerde Mobiliteit en Financiën van provincie 
Noord-Brabant. Centraal stond de vraag wat 
bouwers en bestuurders met elkaar én voor 
elkaar kunnen realiseren in deze termijn.

Het idee achter de kennismakingsgesprekken 
was dat alle partijen elkaar al aan het begin van 
de bestuurstermijn weten te vinden, om zo het 
meeste uit de komende vier jaar te halen. Bouwend 
Nederland en een aantal bouwers uit Limburg 
ontmoetten gedeputeerde Dritty op 10 oktober bij 
het Sphinxkwartier in Maastricht om projecten van 
Smeetsbouw en Bouwbedrijf Jongen te bezoeken 
en daarna verder te praten in de bouwkeet. En dat 
was zeer geslaagd, vindt Jack Corten, algemeen 
directeur van Bouwbedrijven Jongen. “Natuurlijk 
kun je ook op het provinciehuis afspreken, maar 

nu kon de gedeputeerde daadwerkelijk zien hoe 
er in de bouw gewerkt wordt. Hij was erg geïnte-
resseerd in de realisatie van de appartementen. Ik 
vind het van groot belang dat we het contact met 
de provincie niet alleen aan Bouwend Nederland 
over laten, maar dat ook meerdere bedrijven zich 
lieten zien. In het collegeprogramma spreekt het 
me dan ook aan dat de provincie vooral gezamen-
lijk met het bedrijfsleven wil optrekken.”

Hartje Maastricht
Gedeputeerde Dritty kijkt eveneens positief terug 
op de kennismaking. “Fijn dat de marktpartijen op 
deze manier de dialoog opzoeken met de over-
heid, zodat we de komende jaren op een prettige 
manier kunnen samenwerken. Ik vond het mooi 
hoe op deze inbreidingslocatie woningen worden 
gerealiseerd op steenworpafstand van hartje 
Maastricht. Ook viel me op dat verschillende 
partijen dicht naast elkaar ontwikkelen en samen-
werken.” Tijdens dit eerste gesprek kwamen zaken 
als circulair bouwen, de startersregeling, PFAS- 
en de stikstofproblematiek kort aan bod. Ook 
werd gesproken over het bouwen van geschikte 

woningen voor verschillende doelgroepen. Dritty: 
“We moeten met oog voor bouw én natuur de 
vergunningenmachine op gang houden. Daarbij 
mikken we op inbreidingslocaties in kernen, 
verduurzaming en transformatie van leegstaande 
retailmeters naar woonruimtes. De aanwezige 
marktpartijen reageerden hier enthousiast op en 
wilden graag in gesprek blijven.” De kennismaking 
krijgt daarom een constructief vervolg in de vorm 
van een halfjaarlijks overleg tussen Bouwend 
Nederland en de provincie. 

Betonprintfrabriek
Ook in Noord-Brabant werden afgelopen juni de 
gedeputeerden geïnstalleerd, die de komende vier 
jaar deel uitmaken van het dagelijks bestuur van 
de provincie. Bouwend Nederland ontmoette op 9 
oktober samen met een aantal leden Christophe 
van der Maat, die zijn tweede termijn als gede-
puteerde van Mobiliteit en Financiën is gestart. 
Roelant Veldboer, directeur van Dura Vermeer 
Infra Regionale Projecten Oost tevens voorzitter 
Infraplatform Brabant van Bouwend Nederland, 
was één van de aanwezigen bij de bijeenkomst in 

 
KENNISMAKING MET DE NIEUWE GEDEPUTEERDEN: 

"OVERHEID 
EN BOUWERS 
MOETEN SAMEN 
OPTREKKEN"



Contactpersoon 
Hanneke van Eijndhoven 
Adviseur verenigingszaken Limburg 
h.vaneijndhoven@bouwendnederland.nl
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de Betonprintfabriek in Eindhoven. Hij vond het een 
inhoudelijk goed en transparant gesprek, waarin 
de provincie aangaf te focussen op duurzaamheid, 
circulariteit en samenwerking. “Ook wil zij de mobi-
liteit in Brabant verder gaan bevorderen zodat ook 
na 2030 de positieve gevolgen nog zichtbaar zijn. 
Uit de begroting bleek dat ze nog voldoende moge-
lijkheden hebben om te investeren in mobiliteit, 
duurzaamheid en de opgave in de energietransitie.” 
Al met al vernieuwende plannen, vindt Veldboer, 
en hij ziet dan ook perspectief voor infrabouwers. 
“Het is wel van groot belang om samen het P(F)
AS -probleem aan te pakken. Daarnaast zijn wij 
in de sector nog steeds drukdoende met contract-
vormen waar prijs en niet kwaliteit bepalend is. 
De continuïteit en spreiding van de infrawerken 
de komende jaren blijft de grootste uitdaging. De 
provincie is op gebied van duurzaamheid vooruit-
strevend. Wij zijn van mening dat we samen met 
de provincie de samenwerking nog verder kunnen 
verbeteren door de kennis van infrabouwers veel 
eerder in het denkproces te betrekken. Samenwer-
king in contractvormen waarin kennis en verwach-
tingen worden gedeeld, waardoor er een versnel-

ling in duurzaamheid en innovatie gaat optreden.” 
 
Duurzaamste aanbesteder
Tijdens de bijeenkomst waardeerde Bouwend 
Nederland de provincie Noord-Brabant als duur-
zaamste aanbesteder van Nederland. "Van het 
gesprek is me vooral de gedrevenheid van de 
bouwers bijgebleven om invulling te geven aan 
duurzaamheid", blikt gedeputeerde Van der Maat 
terug. "Wat mij verraste was de snelheid van 
innovatie door het bedrijfsleven en de nauwe 
betrokkenheid van het mkb. Daarnaast heeft het 
bedrijfsleven aangegeven dat er behoefte is aan 
continuïteit van beleid en investeringen, iets waar 
we in Brabant mee voorop lopen. Wat me ook 
opviel was het gesprek over de manier waarop 
moet worden aanbesteed volgens de bouwers: 
niet alles van tevoren vastleggen op het gebied van 
duurzaamheid, maar de markt de ruimte geven om 
met eigen oplossingen dit onderdeel in te vullen.” 
Van der Maat ziet de komende jaren de kleiner 
wordende financiële ruimte als belangrijkste uitda-
ging. “De prijzen in de bouw blijven stijgen en er is 
ook simpelweg minder geld voor investeringen. We 

zullen kansen moeten durven te pakken. Dat kan 
alleen als overheid en bouwers samen optrekken, 
zodat wij weten wat er vanuit de markt mogelijk 
is en zodat er slim omgegaan kan worden met de 
voor infra beschikbare financiële middelen."  •



Contactpersoon 
Karin Oomen 
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt 
k.oomen@bouwendnederland.nl
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HBO BOUW EN INFRA AWARD

ONDERZOEKEN NAAR SMARTHUB 
EN DAGLICHT IMPONEREN JURY

Avans Hogeschool reikte samen met Stichting 
Bouwtalent en Bouwend Nederland regio Zuid 
op 8 oktober de Bouw en Infra Award uit aan 
de beste afstudeerscripties van de opleidingen 
Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke 
Ontwikkeling. Voltijdstudenten Sebastiaan 
Myszkiewicz en Ruud Notermans wonnen met 
hun panklare oplossing voor een smarthub in de 
Brabantse Kempen. Uit het duale traject maakte 
het onderzoek naar daglicht van Merijn Bink de 
meeste indruk. 
 
Uit de lichting afgestudeerde studenten selec-
teerde Avans Hogeschool zes afstudeerscripties 
die met een acht of hoger beoordeeld waren. Zij 
werden gevraagd hun onderzoek te pitchen bij 
Avans Hogeschool in Den Bosch aan een vijfkop-
pige jury bestaande uit Alexander Schoonenberg 
van aannemersbedrijf Peter Peters, Huibert van 
der Ven van bouwbedrijf Van der Ven, lector Perica 
Savanovic van Avans Hogeschool en Stijn van 
Nouweland en Gijs Mutsaers (winnaars van vorig 
jaar). Deze jury beoordeelde de kwaliteit van het 
onderzoek, de bruikbaarheid in de praktijk en de 
presentatie. 

Brabantse Kempen
De award voor studenten van de voltijdsopleiding 
ging naar Sebastian Myszkiewicz en Ruud Noter-
mans. In opdracht van Antea Group onderzochten 
zij een vervoersalternatief voor de Brabantse 
Kempen, een economisch sterk groeiende regio 
ten zuidoosten van Eindhoven. "Prijzenswaardig 

hoe breed ze het onderzoek getrokken hebben in 
relatief korte tijd", licht jurylid Alexander Schoonen-
berg toe. "Ze hebben alle bestemmingsstromen in 
de Kempen ontleed. Van forenzen en studenten tot 
toeristen van de campings in het gebied. Daarnaast 
hebben ze bedrijven benaderd over hoe die aan de 
kosten van de smarthub zouden kunnen bijdragen. 
De smarthub hebben ze vervolgens heel volledig 
uitgedacht van fietsenstalling en deelauto's tot 
kluisjes en flexwerkplekken. Daarna hebben ze een 
3D-ontwerp en een bouwplan gemaakt voor de 
beste locatie van zo'n hub. Een prachtig uitgewerkt 
plan!"

Binnengeneratie
Van de duale studenten won Merijn Bink met 
zijn afstudeerscriptie naar daglicht voor de Dutch 
Daylight Experience. "Het was een out-of-the-box 
betoog over het belang van daglicht. Merijn heeft 
het tot zijn levensmissie gemaakt om daglicht in 
gebouwen te promoten. Zijn scriptie was een infor-
matieve handleiding over het effect van daglicht op 
de mens, van gezondheidseffecten tot architecto-
nische beleving. Ook liet hij zien dat er in het bouw-
besluit een minimaal percentage daglicht staat, 
maar niet een optimale hoeveelheid. Het is Merijns 
missie om dat te veranderen en meer daglicht in 
gebouwen te krijgen voor onze 'binnengeneratie'."

Watergraaf
Naast de prijsuitreiking gaf Watergraaf Erik van de 
Ridder van Waterschap De Dommel een presentatie 
over zijn werk. Tijdens het juryberaad vond er een 
meet & greet plaats tussen de huidige Avans-stu-
denten en het bedrijfsleven. De studenten konden 
zo op zoek naar een interessante afstudeerplek 
en de bedrijven naar een geschikte kandidaat.  De 
winnaars wonnen een geldbedrag en mogen een 
dag meelopen met Watergraaf Erik de Ridder.  •



Dé online oplossing voor  
wagenpark en werkmaterieel

Werk- reis- en  
projecturenadministratie

Track & trace 
werkmaterieel

Identificatie  
bestuurder/bijrijder

Planner
app

Driver
app

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com
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N470: 
VERBINDING TUSSEN INNOVATIE  

EN INFRASTRUCTUUR

De N470 moet het paradepaardje van duurzame wegen in Nederland worden. 
De komende twaalf jaar gaat Boskalis zo veel mogelijk innovatie inzetten bij 
de renovatie en het onderhoud van de autoweg. De 17 kilometer lange weg 
tussen Delft en Pijnacker is de onderzoekskamer van innovatie in de infra-
structuur geworden. Bedrijfsleider Frank Goossen van Boskalis wil alle rele-
vante innovatie overwegen: “Alles wat bijdraagt aan CO2-reductie proberen 
we hier toe te passen. Alles wat enige invloed kan hebben, wordt overwogen. 
Het is een prachtig innovatief project”. 

Boskalis is met het project ‘N470 geeft energie’ in de zomer van 2018 een 
samenwerking met de provincie Zuid-Holland aangegaan. Onderdeel van de 
samenwerking is dat het bedrijf een vermindering van CO2-uitstoot van de 
autoweg gaat realiseren. Het bedrijf lijkt hier vooralsnog goed in te slagen. 
De nieuwe N470 zal naar verwachting in twaalf jaar minimaal 2,8 miljoen 
kilogram CO2-uitstootvermindering realiseren. 

Grote diversiteit aan innovatie
Volgens Goossen wordt dit resultaat bereikt door de inzet van een grote diver-
siteit aan innovatie: “Van biobased reflectorpalen tot de constructie van een 
nieuw soort asfalt. Het duurzaam laten opereren van de verkeersregelinstal-
latie (VRI), het gebruik van ledverlichting en het verlagen van de rolweerstand 
door rolweerstandverlagend asfalt zijn de grotere innovaties”. Ook zal de weg 
zijn eigen energie opwekken door het ombouwen van de geluidsmuur naar een 
‘energywall’. De muur wekt wind- en zonne-energie op met zonneschermen 
en windwokkels. De rijbaan zal naast een positief effect op de CO2-uitstoot 
ook een positieve invloed hebben op de ecologische omstandigheden rondom 
de weg. Door het Honey Highway initiatief wordt er een gunstige leefomge-
ving voor onder andere bijen gecreëerd door het planten en onderhouden van 
duurzame bermen. 
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EN INFRASTRUCTUUR

INNOVATIE

Proeftuin
Goossen geeft aan dat de schone autoweg 
belangrijk gaat worden voor het verduurzamen 
van andere projecten. “Het project is een uitste-
kende proeftuin voor Boskalis en provincie 
Zuid-Holland. Elke innovatie die succesvol is, kan 
meegenomen worden bij de realisatie van nieuwe 
projecten”. Maar ondanks de toepassing van veel 
nieuwe techniek blijft veiligheid de hoogste priori-
teit, benadrukt Goossen: “De veiligheid gaat altijd 
voor. We weten zeker of iets veilig is en of het gaat 
werken voordat we het gaan toepassen. Maar het 
blijft innoveren, niet alles werkt meteen perfect”. •

http://www.bouwendnederland.nl/marktvisie


Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/academy of bel naar 079 3 252 166.

Vraag dan een offerte aan bij Bouwend Nederland Academy! 

Wat kun je verwachten? 

•  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 
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!

EEN INCOMPANYTRAINING ORGANISEREN?

Een incompany 
training op
maat voor 
jouw bedrijf!



1
Het beste advies ooit gekregen:

Probeer niet alleen van je concurrenten te leren, zij 
hebben dezelfde problemen als jij.

 

2
Het onderscheidend vermogen van mijn bedrijf:

Vakmanschap gecombineerd met loyaliteit aan 
elkaar en respect voor onze omgeving.

3
De belangrijkste eigenschappen voor succes als 

manager/directeur in de bouw en/of infra: 
Visionair, ambitieus, nieuwsgierig, eigenwijs, 

inspireren en verbinden.

4
De belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst 

van de bouw en/of infra: 
Veranderende mobiliteitssystemen, klimaatangst 

met de daarmee gepaard gaande duurzaam-
heidswensen, vergrijzing en het toenemende indi-
vidualisme met als gevolg individuele wensen op 
het gebied van wonen, werken en leven. Gebrek 

aan consistent overheidsbeleid.

5
Mooiste project ooit bij betrokken: 

Renovatie Feyenoord stadion.

6
Meest overschatte ontwikkeling in de bouw en/

of infra:
Dat we op termijn energieneutraal zouden kunnen 

leven.

7
Het lastigste aan management in de bouw en/

of infra: 
Onvoorspelbaarheid van de overheid, het 

managen van het toenemend aantal stakeholders 
en het efficiënt verbinden van het toenemend 

aantal disciplines op onze projecten.

8
Mijn motto als manager: 

“Of we vinden een weg of we maken er een” 
(Hannibal)

9
Het mooiste aan de bouw en/of infra 

Je elke dag omdraaien, zien wat je hebt gebouwd, 
daar blij van worden en na jaren tegen je klein-

zoon zeggen “dat heeft opa nog gebouwd”. 

10
Mijn managementstijl kwalificeer ik als…

Ik ben gewoon een aardige baas, ik zeg wat ik wil 
en doe wat ik zeg, ben hoor- en zichtbaar voor 

iedereen in de organisatie en vertel mijn mensen 
wat ik van ze verwacht en niet hoe ze dat moeten 

doen. 

 BEDRIJFSVOERING   |  December 2019 |  BNL  | 35 Foto  |  René van den Burg

Versluys Groep uit Bodegraven is al sinds 
1898 actief. Wat begon als stratenmakers-
bedrijf in Oudewater, groeide uit tot een 
wegenbouw- en verkeerstechniekbedrijf 
met verschillende dochterondernemingen en 
deelnemingen verspreid over het land. Teus 
de Wit startte bij de Versluys Groep in 2003 
als algemeen directeur.

MANAGEMENTVRAGEN 
AAN

TEUS DE WIT



36  |  BNL  |  December 2019  |   TROTS Tekst  |  Jolien van de Griendt

PLOEGAM: VAN 2 BROERS NAAR 225 MAN PERSONEEL

“ALS IK ER MET MIJN KLEIN-
KINDEREN LANGS FIETS, KAN 
IK ZEGGEN: ‘DAT HEEFT OPA 
GEMAAKT’. 



“Ons gedachtegoed proberen we ook aan 
alle medewerkers mee te geven, daardoor 

ontstaat een heel open sfeer.”

37 TROTS   |  December 2019  |  BNL  |Foto  |  John Sondeyker

Met zijn broer Chris begon Gijs Ploegmakers in 1987 Ploegam. Nu, ruim 30 
jaar later, hebben de Brabantse grond-, weg- en waterbouwers zo’n 225 man 
in dienst. En dat is niet voor niets. “We doen het altijd net even anders en 
kijken hoe we door innovatie de meest duurzame oplossing kunnen bedenken”, 
vertelt Ploegmakers.

Het vak is er bij de broers Ploegmakers met de paplepel ingegoten. “Veel van 
mijn ooms zaten ook in de grond-, weg- en waterbouw. En mijn vader was 
ambtenaar bij Rijkswaterstaat, hij was verantwoordelijk voor alle nieuwe 
werken. Dan kun je wel raden waar het bij ons in de familie over ging, als we 
zondag samen zaten na de kerkdienst.” 

Na een jaartje militaire dienst gingen Chris en Gijs in ‘87 samen aan de slag. 
“Via onze vader kregen we onze eerste, kleine opdracht. Ik heb hts gedaan en 
mijn broer heeft aannemerspapieren en mts. Wij zijn eigenlijk echt doeners - in 
het begin deden we alles zelf.”

De grote groei
Toch kwam Ploegmakers er al snel achter dat hij en zijn broer machines toch 
eigenlijk ook wel leuk vonden. “Toen hebben we ervoor gekozen zelf een 
machinepark aan te leggen. Heel handig, want zo zijn we niet afhankelijk van 
verhuurders en kunnen we zelf alles plannen.” 

De echt grote groeispurt kwam in 2012, toen Ploegam samen met Dura 
Vermeer een groot project aannam in Nijmegen. “Toen ging het niet meer 
alleen om het doen, maar ook om een heel procesmatig deel. Daar hadden 
we flink wat extra mensen voor nodig”, vertelt Ploegmakers. “We hebben in 
Nijmegen toen een omleiding gemaakt, waardoor we de verlengde Waalbrug 
in één keer konden bouwen, in plaats van in fases.”

Innovatie
Maar waar Ploegmakers misschien nog wel meer trots op is dan op de groei 
van het familiebedrijf, zijn de innovatieve oplossingen waar zij mee komen. 
Zo is Ploegam op dit moment betrokken bij een groot gebiedsontwikkelings-
project in Ooijen-Wanssum. “Daar moesten onder andere dijken gebouwd 
worden, dus wij hebben toen eerst onderzocht of we dat met gebiedseigen 
materiaal konden doen”, vertelt Ploegmakers. “Een stuk duurzamer, maar je 
moet er natuurlijk wel zeker van zijn dat je daarmee een dijk kunt maken die 
sterk genoeg is bij hoog water.”

Testen in Hannover
Ploegmakers bracht daarom grondmateriaal naar de universiteit in Hannover, 
om daar een gootproef te doen. “Dat is een grote bak van 5 tot 10 meter 
breed, en 4 meter diep en 110 meter lang. Daarin bouw je dan de dijk na, en 
kun je vervolgens kijken hoe het reageert op water en verschillende soorten 
golven.” 
De test bleek succesvol: het gebiedseigen materiaal uit Ooijen-Wanssum 
hield stand. “En dus bouwen we daar nu met dat eigen materiaal de dijken”, 
vertelt Ploegmakers. “Dit soort innovaties is een kwestie van gewoon doen. 
Proberen, testen, kijken wat werkt.”

Stabiliteitskolommen
Ook voor andere uitdagingen bij het dijken bouwen komt Ploegam met crea-
tieve oplossingen. “Soms is de kwaliteit niet goed genoeg, en heb je te weinig 
fysieke ruimte om het voorland te verbeteren”, vertelt Ploegmakers. “Daarom 
experimenteren wij nu met stabiliteitskolommen.” Met een buis wordt dan 
een kolom van bepaald materiaal in de grond gestort. “Dat kan bijvoorbeeld 
grind zijn, als het doel is om een bepaald deel te verzwaren voor versteviging”, 
legt Ploegmakers uit. “Maar soms is er bijvoorbeeld sprake van piping; dan 
sijpelt er bij hoog water toch water door de dijk heen, dat dan in het achterland 
terechtkomt. In zo’n geval kunnen we verschillende kolommen met bentoniet 
storten, zodat er een ‘vlak’ ontstaat dat water tegenhoudt.” Bentoniet is een 
kleisoort met deeltjes die zo klein zijn, dat ze de grond waterdicht kunnen 
maken.

‘Dat heeft opa gemaakt’
Los van alle innovaties, is het toch ook vooral het werk zelf dat Ploegmakers 
trots maakt. “Om het met elkaar tot een succes te maken en ervoor te zorgen 
dat het werk ook echt wordt uitgevoerd. Als ik er met mijn kleinkinderen langs 
fiets, dat ik dan kan zeggen: ‘dat heeft opa gemaakt’.”

“Ons gedachtegoed proberen we ook aan alle medewerkers mee te geven, 
daardoor ontstaat een heel open sfeer”, vertelt Ploegmakers. “Doordat 
iedereen bij ons binnen kan lopen en mee mag denken, zie je ook snel wie 
er meer in zijn mars heeft. Die krijgen dan alle ruimte om verder te groeien.”

Samenspel
“Uiteindelijk moet alles goed in elkaar zitten, het is een samenspel”, besluit 
Ploegmakers. “Dat zorgt soms voor wat wrijving, maar je moet het samen 
gaan doen. De tendermanager is bij ons net zo belangrijk als de machinist.” •



Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/advies, bel naar 079 3 252 250 of mail naar 
advies@bouwendnederland.nl.

Je kunt bij ons terecht voor:

VRAGEN OVER BOUWRECHT, AANBESTEDINGEN OF CAO?

Bouwend Nederland 
Advies: één loket 
voor al jouw vragen

• Cao-zaken
•  Sociale zekerheid
• Ketenaansprakelijkheid
• Arbeidsrecht
•  Geschillen met opdrachtgever,  

leverancier of onderaannemer
• Algemene voorwaarden

• Oplevering
•  Verborgen gebreken
•  Meer- en minderwerk
• Advies en klachten over  

aanbestedingen
• Procedures Raad van  

Arbitrages

Jouw collega’s 
beoordelen

onze juridische 
ondersteuning met 

een 8!

Tweedelijns dossier-
behandeling à € 110,- 
per uur na schriftelijk 

akkoord.

Je kan jouw vraag ook 
per e-mail stellen, dan 
krijg je uiterlijk op de 
volgende werkdag een 

reactie.
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Het leven is een stuk gemakkelijker geworden voor leden van Bouwend 
Nederland. Sinds eind november heeft ieder lid namelijk toegang tot zijn of 
haar persoonlijke omgeving op de website.

Je hebt vast al gezien dat www.bouwendnederland.nl is vernieuwd. Een van 
de grootste veranderingen is het ledengedeelte. Daar konden leden altijd 
al terecht om bijvoorbeeld modelcontracten of algemene voorwaarden te 
downloaden. Je kunt er nu veel meer mee. ‘Achter het slotje’ zit een uitge-
breid ledenportaal waar lidbedrijven zelf aan de knoppen kunnen draaien. 
Personeelsmutatie? Digitaal lidmaatschapsbewijs? Mailen naar Bouwend 
Nederland is niet meer nodig, je kunt dat gemakkelijk zelf via ‘Mijn Bouwend 
Nederland’ aanpassen of downloaden. Omzetgegevens kun je daar nu ook 
digitaal doorgeven. Dat gaat veel tijd en geld schelen. 

Meer informatie op maat, wel zo prettig
“We hebben ‘Mijn Bouwend Nederland’ samen met leden ontwikkeld”, zegt 
Elize Benard, projectleider Ledenportaal. “Te veel mails en post, was een veel 
gehoorde klacht. Met die input zijn we aan de slag gegaan.” In ‘Mijn Bouwend 
Nederland’ kunnen lidbedrijven zelf aangeven over welke onderwerpen ze 
geïnformeerd willen worden. Hierdoor wordt de informatievoorziening op de 
nieuwe website afgestemd op je interesses en kan Bouwend Nederland je in 
de toekomst steeds beter van informatie op maat voorzien.

Veiligheid voorop
Bedrijfsgegevens aanpassen kan alleen de ‘beheerder’. “Dat is degene die bij 
ons bekend is als hoofdcontactpersoon bij het lidbedrijf”, zegt Benard. “Alleen 
de beheerder kan alle mutaties in het ledenportaal doorvoeren en iemand 
anders ‘beheerder’ maken.” Een aparte rol is die van ‘financieel beheerder’; die 
kan facturen inzien en omzetopgaven doen. “Beide rollen kunnen natuurlijk 
best bij één en dezelfde persoon liggen”, stelt Benard de kleinere bedrijven 
gerust.
Over geruststellen gesproken, uiteraard is er veel aandacht besteed aan veilig-
heid. Zo log je, als je een paar minuten niet in het portaal werkt, automatisch 

uit. “Natuurlijk gaan we ook heel zorgvuldig om met privacy, net zoals we 
dat voorheen al deden met het systeem waar alle lidgegevens in staan”, zegt 
Benard.

Profiteer ook!
‘Mijn Bouwend Nederland’ is eind november gelanceerd, tegelijk met de 
vernieuwde website. Benard hoopt dat alle leden een nieuw wachtwoord 
aanmaken en ‘Mijn Bouwend Nederland’ en de extra’s op de website gaan 
gebruiken. “Al was het maar omdat we onze leden dan nog meer op maat 
kunnen bedienen. In 2020 gaan we zeker kijken hoe we de functionaliteiten 
verder kunnen optimaliseren en uitbreiden.” •

Claudia Kwakkenbos van aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. uit Harmelen 
over Mijn Bouwend Nederland: “Ik vind het een hele vooruitgang dat je op 
individueel niveau interesses kunt aanvinken. Zo krijg je precies de juiste 
informatie voor jouw functie. Voor mijn werk is het heel prettig dat je de 
omzetgegevens nu gewoon kunt uploaden; dat scheelt een heleboel papier-
werk. Groot pluspunt is ook dat het heel gebruiksvriendelijk is, laagdrempelig 
en voor iedereen goed te begrijpen.”
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LEDENPORTAAL 
MIJN BOUWEND 
NEDERLAND BIEDT 
LEGIO VOORDELEN

Contactpersoon 
Elize Benard 
Adviseur Dienstverlening 
e.benard@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
Kijk op mijn.bouwendnederland.nl 

http://mijn.bouwendnederland.nl 


renault.nl

Introductievoordeel

Tien jaar partnership met 
Bouwend Nederland

Renault viert 10 jaar partnership met Bouwend Nederland.  
Daarom bieden wij alle leden van Bouwend Nederland bij 
aanschaf van een nieuwe Renault TRAFIC of een nieuwe 
Renault MASTER een gratis accessoirecheque t.w.v. € 750,-3.

Renault 
KANGOO
Nu vanaf € 14.099,-1

Excl. ledenkorting 27,5%2 

Nieuwe Renault 
TRAFIC
Nu vanaf € 20.065,-1

Excl. ledenkorting 27,5%2

Nieuwe Renault 
MASTER
Nu vanaf € 23.390,-1

Excl. ledenkorting 28,5%2

1. De genoemde vanafprijzen zijn adviesprijzen excl. btw en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de klant. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s.  2. Ledenkorting is alleen 
geldig voor leden van Bouwend Nederland.  3. Bij aanschaf van een Renault TRAFIC of een Renault MASTER voor een orderperiode van 1-10-2019 t/m 31-12-2019, met een uiterste registratiedatum 
van 31-5-2020. De waarde van de accessoirecheque is exclusief BTW en inclusief montagekosten. Niet in te ruilen voor een extra korting. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering, 
verkrijgbaar tegen meerprijs. Op elke nieuwe Renault Bedrijfswagen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar zonder kilometerbeperking en 12 jaar plaatwerkgarantie (op Renault MASTER 6 jaar). 
Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl/verkoopvoorwaarden.

DTP151055007H - BB154-006594-00 - DTP - Adv Bouwend Nederland PRO+ 210x297_Printversie.indd   1 12/09/2019   13:41

http://renault.nl


Contactpersoon 
Jakob de Jonge 
Secretaris Vakgroep
Opleidingsbedrijven 
j.dejonge@bouwendnederland.nl

Meer informatie 
Kijk op www.vibkaart.nl
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Opleidingsbedrijven besteden veel aandacht 
aan het werven en opleiden van jonge bouwta-
lenten. Dat is logisch want de sector heeft ze 
hard nodig. Die behoefte ondervinden we nu 
maar in de toekomst zal de vraag naar kundig 
en gemotiveerd personeel minstens zo drin-
gend zijn. ‘Hoe kunnen we onze relatie met die 
mensen die we opleiden en hebben opgeleid 
verder versterken?’, vroegen Hans van Gestel en 
zijn collega’s zichzelf af. 

Van Gestel is directeur van opleidingsbedrijf 
Bouwmensen Eindhoven Tilburg en net als zijn 
collega-directeuren van opleidingsbedrijven in 
de bouw, ziet hij de potentiële bijdrage die (ex-)
leerlingwerknemers kunnen leveren aan de 
duurzame instroom van bouwpersoneel. Als je 
de betrokkenheid van die bouwmensen weet te 
versterken en weet vast te houden, dan worden 
ze vanzelf je ambassadeurs, zo redeneerde hij. 
En zo werd de VIBkaart geboren: een loyalty 
programma speciaal opgetuigd voor mensen 
die ooit de bouwopleiding hebben gevolgd of nu 
volgen. Alleen deze vakmensen mogen profiteren 
van exclusieve voordelen want zij zijn Very Impor-
tant Bouwmensen, de VIB’s.

Onderwijs, sport en vrije tijd
Op vertoon van de VIBkaart kunnen bouwmensen 
korting krijgen op verzekeringen, bouwmaterialen 
en nog veel meer. De voordeelstructuur is geba-
seerd op drie pijlers: onderwijs, sport en vrije tijd. 
Het loyalty programma voorziet in landelijke én 
lokale voordelen. De landelijke voordelen worden 
door de initiatiefnemers aangedragen. De lokale 
voordelen worden in de eigen regio georgani-
seerd door de deelnemende opleidingsbedrijven, 
waarvan zich er direct al elf aansloten bij het 
VIBkaart-programma. Ook Bouwend Nederland 
was direct gecharmeerd van het concept en bood 
hulp aan. Vanuit het ledenvoordelenprogramma 
beschikt de brancheorganisatie namelijk over 
ruime ervaring in het onderhouden van program-
ma’s als deze. De VIBkaart sluit bovendien naad-
loos aan bij de erkenning die Bouwend Nederland 
de opleidingsbedrijven verstrekt als ‘Excellent 
Opleidingsbedrijf’.

Niet nieuw, wel innovatief
Van Gestel: “Loyalty programma’s zijn niet 
nieuw. We hebben niet het idee dat we het wiel 
opnieuw hebben uitgevonden. Maar in deze vorm 
voor deze doelgroep, is het loyalty concept wel 
degelijk innovatief te noemen. We geven onze 
mensen het gevoel dat ze belangrijk zijn. En dat 
zijn ze ook. Hartstikke zelfs. Nu maar ook in de 

toekomst.” De voordeelkaart is vijf jaar geldig en 
kan kosteloos elke keer opnieuw worden aange-
vraagd, ook wanneer een leerling-werknemer het 
opleidingsbedrijf al heeft verlaten. De VIBkaart is 
niet plaatsgebonden en kan dus interregionaal 
worden gebruikt. •

 VAKGROEPEN   |  December 2019  |  BNL  |Tekst, Foto  |  Henk Schuurmans

DE VIBKAART 
VOORDEEL ALLEEN VOOR VERY IMPORTANT BOUWMENSEN

http://www.bouwendnederland.nl/glas
http://www.vibkaart.nl


Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/academy of bel naar 079 3 252 166.

Bekijk dan nu een greep uit ons actueel aanbod.

Actuele thema’s in de bouw- en infrasector 

•  Contracteren & Aanbesteden: bv. UAV, AVA en aanbestedingen
• Sociale zaken & HRM: bv. ziekteverzuim, cao en personeels-
  beleid
• 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

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

EEN PRAKTISCHE TRAINING VOLGEN?

Ontdek nu het 
trainingsaanbod
van Bouwend
Nederland Academy!

http://www.bnlacademy.nl


Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/academy of bel naar 079 3 252 166.

Bekijk dan nu een greep uit ons actueel aanbod.

Actuele thema’s in de bouw- en infrasector 

•  Contracteren & Aanbesteden: bv. UAV, AVA en aanbestedingen
• Sociale zaken & HRM: bv. ziekteverzuim, cao en personeels-
  beleid
• 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

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

EEN PRAKTISCHE TRAINING VOLGEN?

Ontdek nu het 
trainingsaanbod
van Bouwend
Nederland Academy!
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Mijn eerste 100 dagen als voorzitter van de NVM zitten er op. In die eerste 
100 dagen heb ik me niet alleen ingelezen, maar heb ik vooral veel onderne-
mers, bestuurders en stakeholders gesproken. Natuurlijk waren er ook interne 
‘dossiers’. Zoals de zoektocht naar een nieuwe directeur, betrokkenheid bij de 
keus naar vakgroepvoorzitters wonen en business. En politieke dossiers als 
stikstof en PFAS.
 
Ons werk is enorm belangrijk in de levens van de Nederlanders. Zeker vandaag 
de dag kan je geen krant openslaan, radio aanzetten of twitter screenen, of 
het gaat over (de bouw van) woningen, huizenprijzen, verduurzaming of onze 
boeren. En stikstofdepositie natuurlijk die daar ineens een cruciale rol in speelt.
 
Als je kijkt naar de woningmarkt en naar het actuele stikstofdossier, dan 
hebben NVM en Bouwend Nederland hetzelfde belang. Namelijk een goed 
functionerende woningmarkt. Terwijl er al krapte is, is een deel van de plannen 
in de ijskast gezet vanwege het niet voldoen aan de PAS-eisen. Nu denk ik dat 
een deel van de aanvragers de aanvraag voor de bouw wellicht niet zorgvuldig 
genoeg gedaan heeft, en dat een deel van de geplande nieuwbouw alsnog snel 
door kan gaan. Maar een deel ook niet, of op andere locaties. 

Door de aanhoudende krapte en het gebrek aan nieuwbouw, zien we dat de 
doorstroming stokt. Voor mensen die al een koophuis hebben en toe zijn aan 
een nieuwere of grotere woning, is het aanbod er gewoon niet. Gevolg: zij 
blijven zitten waar ze zitten. Starters op de markt ondervinden hier de hinder 
van, en ik durf de stelling wel aan dat de verduurzaming van onze woning-
voorraad hierdoor vertraagt. Want veel van de verhuizingen gaan gepaard met 
kleine aanpassingen aan of verbouwing van de woning, en élke verbouwing 
gaat gepaard met verduurzaming. Zonder doorstroming op de markt vinden 
deze verbouwingen niet plaats.
 

Daarom is NVM tegen de nieuwe duurdere energielabels die minister Ollon-
gren eerder dit jaar introduceerde. Dit energielabel moet getoond worden bij 
de verkoop van een woning. Echter, veel van die woningen worden kort daarop 
verbouwd én in veel gevallen dan ook verduurzaamd. Dan is het afgegeven 
label voor een flink aantal woningen dus achterhaald. Het bij verkoop verplicht 
inschakelen van een dure adviseur zorgt niet voor verduurzaming, maar jaagt 
de verkoper op onnodige kosten. Ik zie liever dat via de aankoopmakelaar een 
stimulering uitgaat om binnen een jaar na aankoop verduurzamingsverbou-
wingen te doen en dan een nieuw label aan te vragen. In twee pilotgebieden 
gaan NVM makelaars hier vouchers voor aanbieden waarmee de makelaar de 
zorgen uit handen neemt, in samenwerking met lokale aannemers. En ook zo 
weten Bouwend Nederland en NVM elkaar weer te vinden! •
 
Onno Hoes
Voorzitter NVM

COLUMN:

KRAPTE OP 
WONINGMARKT 
VERTRAAGT 
VERDUURZAMING

http://www.bnlacademy.nl


Door toevoeging van 1% tot 2,5% Roof2Road bitumen aan asfalt wordt 
beter en duurzamer asfalt geproduceerd.
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R2R maakt van bitumineuze dakbedekking die van het dak afkomt, nieuwe 
grondstoffen. Dat zijn grondstoffen voor nieuwe dakrollen (Roof2Roof), 
maar óók grondstoffen voor nieuw duurzame asfaltwegen: Roof2Road. 
R2R is het geavanceerde ketensysteem voor bitumenrecycling, waarbij 
dakbedekking hoogwaardig wordt gerecycled en de route naar de afvalver-
branding wordt voorkomen. Gebouweigenaren, dakbedekkingsbedrijven 
en sloopaannemers kunnen hiermee hun oude daken circulair laten herge-
bruiken.

Naar schatting komt er jaarlijks tijdens dakrenovaties of sloop van gebouwen 
tussen de 80.000 en 120.000 ton aan bitumineus materiaal beschikbaar. In 
het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is bepaald dat het 
storten van dakafval is verboden. Voor dakafval zijn verwerkingsmogelijk-
heden voor handen, waardoor hiervoor geen ontheffing van het stortverbod 
wordt verleend. Bitumen dakbedekking dat vrijkomt van het dak is bij gebleken 
geschiktheid prima te recyclen.
R2R maakt het mogelijk dakbedekking te recyclen. Hiervoor is een gespe-
cialiseerd ketensysteem opgezet en een bitumenfabriek in de afgelopen 
jaren. Daken kunnen aan Roof2Road of Roof2Roof worden aangeboden op 
het moment dat het nog op het dak ligt. De dakenbranche en sloopaanne-
mers dragen hier hun steentje aan bij. De betrokken sloopaannemers zijn 
BRL-SVMS-007 gecertificeerd voor milieukundig en veilig slopen.

R2R Keten & Inzameling 
R2R heeft een volledig gecontroleerd systeem voor inname en verwerking 
van bitumen daken. R2R beoordeelt on-site of oude bitumen daken geschikt 
zijn voor recycling in samenwerking met de aangesloten leden. Grondstoffen 
worden dus al op het dak gekeurd volgens een protocol. Het gaat om daken 
vanaf 1.000 m2. Belangrijk is het vaststellen of er geen oude teermastiek 
lagen onder de dakbedekking aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest. Het dak 
dienst asbestvrij te zijn. Nadat het dak is goedgekeurd, wordt het gescheiden 
en zorgvuldig gesloopt. De R2R container wordt rechtstreeks naar de R2R 
bitumenfabriek in Flevoland gebracht. Daar wordt het ingenomen materiaal 
naar bitumensoort opgeslagen, alsmede de verschillende substromen. De 
bitumen wordt op specificatie van de klant verwerkt tot nieuwe grondstoffen.
 

Roof2Road asfalt
Door toevoeging van 1% tot 2,5% Roof2Road bitumen aan asfalt wordt 
beter en duurzamer asfalt geproduceerd: upcycling van asfaltwegen. Het 
bitumengranulaat van R2R is opgenomen op de OPWA lijst en mag daarom 
als grondstof worden toegepast in asfaltwegen. Met de CE-markering kan 
R2R bitumen overal in Europa in asfalt worden toegepast. Duurzaam R2R 
asfalt wordt ontwikkeld in samenwerking met Dura Vermeer, Roelofs Groep, 
Ooms Producten, Reinten Infra en H4A. Het asfaltkenniscentrum is er ook bij 
betrokken. Gemeentes en provincies kunnen hiermee een duurzame keuze 
maken. Lokale kringlopen worden gerealiseerd, het dak van het zwembad 
wordt verwerkt in de circulaire weg. 
Iedere organisatie die trouwens oude daken volgens de Roof2Roof-methode 
ontmantelt, ontvangt een MVO-certificaat. Zo kunt u aantoonbaar maat-
schappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. •
Meer weten?
Kijk op www.roof2roof.nl, www.roof2road.nl
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CIRCULAIRE
           BITUMEN

http://www.roof2roof.nl
http://www.roof2road.nl
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ONMISBAAR …
VOOR ONDERNEMERS EN MANAGERS IN DE BOUW

DAKBEDEKKING ZUIVERT
STIKSTOFOXIDEN

Honderd vierkante meter dakbedekking van Noxite zuivert 
stikstofoxiden van een gemiddelde auto die 15.000 km 
rijdt. Met zo’n dakbedekking op uw bedrijfspand vergroot u 
uw duurzame uitstraling. Deze innovatieve dakbedekkings-
systeem voor platte daken van BMI Icopal, zuivert de lucht 
van schadelijke stikstofverbindingen door ze om te zetten in 
onschadelijke deeltjes. Deze worden vervolgens door regen 
en wind afgevoerd. De effectieve werking van deze recycle-
bare dakbedekking is blijvend; elk plat dak dat voorzien is 
van Noxite helpt dagelijks mee de lucht te zuiveren.  •

ELEKTRISCHE BAKFIETS
 
Stuur uw mensen met de bakfiets naar de klanten voor onderhoud of service. DOCKR 
levert verschillende soorten elektrisch vervoer: van een kleine bakfiets tot een echte 
TukTuk. Zeker in gemeenten die het doel hebben om in 2025 ‘zero emissie zones’ te 
implementeren is elektrisch vervoer noodzakelijk. Feenstra ging u al voor. Na een eerdere 
proef in de gemeente Utrecht fietsen sinds kort in Amsterdam de eerste Feenstra-mon-
teurs op elektrische bakfietsen van klant naar klant. “Maar liefst 80 procent van de 
CO2 die we als bedrijf uitstoten, is afkomstig van ons wagenpark”, aldus Arian Lodder, 
operationeel directeur bij Feenstra. Wat houdt u nog tegen? • 

JURK VAN ISOLATIEMATERIAAL

Verras uw vrouw met een jurk van isolatiematerialen of – als u vrouwelijk ondernemer 
bent – verrijk uw eigen garderobe met dit 
unieke kledingstuk! Topmodel Kim Feenstra 
verraste de aanwezigen bij de publiekspre-
mière van de film Penoza met een high 
fashion ontwerp van allerhande isolatiema-
terialen. De bijzondere jurk is ontworpen door 
Janne Mooij van Gloed Amsterdam. Geïnspi-
reerd op zolderwandisolatie, gemaakt van 
glaswol en vlas, mét accessoires van isola-
tieparels. Natuur & Milieu en Greenchoice 
willen met deze campagne mensen aanmoe-
digen werk te maken van de verduurzaming 
van hun huis. Op www.highfashionliving.
nl krijgen mensen informatie over verschil-
lende vormen van isolatie en subsidiemo-
gelijkheden. Nu op de catwalk, straks in uw 
spouwmuur…  •

ONZICHTBAAR TAATSDEURSCHARNIER

Hoe prachtig is dat in uw kantoorruimte: een taatsdeur met 
onzichtbare scharnieren! Deze taatsdeur, ook wel ‘pivot-
deur’ genoemd, past vooral in een minimalistisch interieur. 
Kozijnen zijn niet nodig, want de deur draait om zijn verti-
cale as en de draaipunten zijn bevestigd aan de boven- en 
onderkant van de deur. Doordat een taatsdeur zowel naar 
binnen als naar buiten kan draaien is de toegankelijkheid 
van uw kantoorruimte optimaal. Bovendien kunt u de snel-
heid waarmee de taatsdeur automatisch sluit, zelf bepalen. 
Of u laat de deur open staan in een hoek van 90 graden. 
Mooier kunnen we het niet maken… •



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.bouwendnederland.nl/graafschade
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Vrijdag 15 november was de Dag van de Ondernemer. Dit jaarlijks evenement 
van koepelorganisatie MKB-Nederland greep Bouwend Nederland aan om 
de leden een hart onder de riem te steken. Letterlijk. Een dubbele aanleiding, 
want naast het vieren van het belang van het ondernemerschap, worden 
de gevolgen van de stikstof- en PFAS-crisis met de dag tastbaarder voor de 
bedrijven. Dit leek een prima gelegenheid om de medewerkers het land in te 
sturen om via bedrijfsbezoeken steun te betuigen. Al met al hebben 50 onder-
nemers een chocoladehart gekregen. 

Ikzelf had de eer om een bezoek te mogen brengen aan de Beens Groep. 
Deze waterbouwer is de afgelopen jaren succesvol bezig om de kademuren 
in de binnenstad van Utrecht te versterken. Een prachtig staaltje werk van 
dit familiebedrijf. Samen met Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, en Jacco 
Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, werden wij door Karst-Jan Beens en 
Dirk Boers, respectievelijk eigenaar en uitvoerder, op de hoogte gebracht van 
de stand van zaken van het werk. Belangrijk thema was de innovatieve manier 
van werken op het kleine en drukbevolkte stukje binnenstad.

Uiteraard hebben Karst-Jan Beens, ook lid Algemeen Bestuur Bouwend 
Nederland, en ondergetekende de gelegenheid ruimschoots aangegrepen om 
Rob Jetten te informeren over de nadelige gevolgen van de stikstof- en PFAS-
crisis. Voor de bouw- en infrasector in het algemeen en voor de Beens Groep in 
het bijzonder. Naast de effecten hebben we nog maar eens aangegeven waar 
volgens Bouwend Nederland de oplossingen liggen: een drempelwaarde voor 
stikstof en een werkbare norm voor PFAS. Dat kan, en dat kan snel.

Het was goed om op deze manier het werk en de gevolgen onder de aandacht 
te brengen. We vonden in de D66-voorman een geïnteresseerd en betrokken 
politicus. Rob Jetten wist niet voor niets zijn agenda vrij te maken voor een 
bezoek aan onze sector. Het is te hopen dat hij de informatie en inzet op 
gepaste wijze op de Haagse tafels weet te brengen. •

FRIES HEINIS OP BEZOEK BIJ ….. 
BEENS GROEP

EIB: Komende jaren 62.000 
mensen nodig voor de bouw

De werkgelegenheid in de bouw groeit dit jaar net als de voorgaande 
jaren nog krachtig met ongeveer 3,5 procent. In het derde kwartaal 

van 2019 waren 322.000 werknemers actief in de bouw. Het 
arbeidsvolume neemt dit jaar met 15.000 arbeidsjaren toe.  

 
Op de middellange termijn trekt de bouwproductie weer aan doordat 

eerder vertraagde projecten naar verloop van tijd weer loskomen. 
Hierdoor zal na twee jaar stagnatie de vraag naar extra arbeidscapa-
citeit weer toenemen. In totaal zal de bouw in de periode 2020-2023 

13.000 extra arbeidskrachten moeten aantrekken.  
 

Daarnaast zullen er ook 49.000 arbeidskrachten moeten worden 
vervangen door pensionering en arbeidsongeschiktheid, waardoor de 

totale benodigde instroom uitkomt op 62.000 mensen.  

 
Meer weten? 

Download de analyse via www.bouwendnederland.nl/analyse  
of bekijk meer feiten en cijfers op  

www.bouwendnederland.nl/bouwactueel.

http://www.bouwendnederland.nl/bouwactueel
http://www.bouwendnederland.nl/analyse 
http://www.bouwendnederland.nl/bouwactueel


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. Dat 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 
uitgebreid met de Soup Server en een koffie-
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; 
     Merchandisers zorgen voor de dagelijkse verzorging - de FOODIE’S MicroMarket staat er altijd 
     netjes, schoon en gevuld bij;
     Het kassasysteem is altijd up-to-date - afrekenen kan contactloos of met vingerafdruk;
     De beveiliging is geregeld door middel van discreet geplaatste veiligheidsmaatregelen. 

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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Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze visie. 
Om voor onze klanten plekken te kunnen creëren waar mensen willen 
zijn, willen we ook zelf een plek zijn waar mensen graag komen. Wij 
streven naar een organisatie waarin je je vrij en gewaardeerd voelt. 
Want ieder mens heeft behoefte aan acceptatie en erkenning. We 
willen ergens bij horen, echt onderdeel van iets zijn. 

‘Diversity is being invited to the party; inclusion is being asked to dance’ 
(Verna Myers). Voor ons is inclusie leidend, we willen dat iedereen mee 
kan ‘dansen’. Onze kernwaarde ‘verbindend’ betekent dat we samen-
werken op basis van onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid, 
waarin we - ondanks dat het soms lastig is - de intentie en wil hebben 
om naar elkaar te luisteren en elkaars verschillen te waarderen. We 
willen het beste talent aantrekken, ongeacht leeftijd, gender, culturele 
achtergrond, handicap en zijn altijd op zoek naar mensen die bij ons 
passen, en tegelijk ook verschil kunnen maken. 

Omdat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn, trekken we steeds 
meer divers talent aan, zoals mensen met een biculturele achtergrond. 
Hebben we daarop ‘gestuurd’? Nee, niet direct, maar misschien wel 
indirect. Want de diversiteit onder medewerkers lijkt meer het gevolg 
te zijn van onze inclusieve cultuur. Daarom vinden we ‘referral recruit-
ment’ - werving via het netwerk van collega’s - zo belangrijk. Zo 
spreiden we, via onze eigen mensen, ons netwerk uit. 

Wij willen een veilige cultuur met elkaar creëren waarin je het beste 
uit jezelf en elkaar kunt halen. Zodat we samen plekken creëren waar 
mensen graag zijn.  

 

ROLAND VAN OOSTROM
FINANCIEEL DIRECTEUR
 
NIENKE SCHILSTRA
HR MANAGER

Organisatie Vestigingsplaats         Sectie 
   

NIEUWE LEDEN
Bouwend Nederland heet onderstaande leden van harte welkom bij de vereniging.

Verlaar Glasherstel B.V. SPRUNDEL bouw klein

Sannij NIJMEGEN bouw klein

e-Projectbouw GRAAUW bouw klein

Sterrenburg Bouw B.V. HARDINXVELD-GIES-
SENDAM

bouw klein

Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel B.V. SCHIJNDEL bouw middelgroot

Kessels Wegenbouw en Bestratingen B.V. NEDERWEERT infra klein

Bohsta Bouwen B.V. NOORDWIJK ZH bouw klein

Maerlantbouw ALMERE bouw klein

Nanterre Bouw B.V. AMSTERDAM bouw klein

Bouwbedrijf A. de Haan BUITENPOST bouw klein

TM Techniek B.V. WOUDENBERG infra klein

Schoots TotaalBouw BOVEN-LEEUWEN bouw klein

C.P. Ravesteijn Beheer BV IJSSELSTEIN UT infra klein

Aannemersbedrijf Roel Weusten VALKENBURG LB bouw klein

Aannemersbedrijf Noord AMSTERDAM bouw klein

Bouwbedrijf aan huis AMSTERDAM bouw klein

Bouwbedrijf Luchtenburg V.O.F. OLDEHOVE bouw klein

COLUMN

EEN PLEK CREËREN 
WAAR JE GRAAG
WILT ZIJN  

JUBILEA
Bouwend Nederland feliciteert  

de volgende leden met  
de viering van hun jubileum:

100 
Jaar 

Goudriaan Jongerius 

Bouw  - Waarder 

(Genemuiden)



MEER OP
BESPAAR

MOBIELE
TELEFONIE

0348 - 49 50 41helpdesktelefonie.nl

http://www.werkmanoost.nl


MEER OP
BESPAAR

MOBIELE
TELEFONIE

0348 - 49 50 41helpdesktelefonie.nl
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PERIODE VOOR VORST-WW MELDINGEN 
2019-2020 BEGONNEN

De winter staat weer voor de deur. Vanaf 4 november 2019 kan je weer 
een melding maken bij het UWV, als je werknemers niet kunnen werken 
vanwege de vorst. Deze periode duurt tot en met 27 maart 2020 . De 
Vorst-WW-regeling is ongewijzigd ten opzicht van vorige winter. • 
 
Meer weten? Kijk op de website of via Bouwend Nederland Advies . Bel 079-325 
2250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

VOOR TWEEDE KEER PREDICAAT 
"BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLEVERANCIER"

VenrooijBouw heeft op 20 november j.l. voor de tweede keer, en nu van koning 
Willem Alexander, het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met toevoe-
ging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toegekend gekregen. Dit is een 
grote eer voor het bouwbedrijf.

Het toekennen kan de koning doen, na grondig en zeer streng onderzoek door 
diverse ministeries, aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraan-
staande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100 of 125 jaar bestaan. 
De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de 
onderneming zelf. Het bedrijf moet voldoen aan de huidige milieueisen en nog 
meer eisen. Totaal zijn er nu in heel Nederland maar 516 bedrijven die dit predi-
caat mogen voeren, waarvan maar enkele voor de tweede keer. •

KORT NIEUWS

BOUWEND NEDERLAND 
LANCEERT NIEUWE
VERENIGINGSSITE 
De website van Bouwend Nederland is volledig vernieuwd! 
Naast een herziene, eigentijdse uitstraling biedt de nieuwe 
site lidbedrijven snel antwoord op hun praktische vragen, 
makkelijk toegang tot onze online hulpmiddelen én beter 
inzicht in onze dienstverlening. 

Uiteraard hebben leden nog steeds exclusief toegang tot 
populaire onderdelen, zoals de uitgebreide weermodule en 
de kant-en-klare modelcontracten. Tot slot: in het besloten 
ledengedeelte zit óók de toegang tot het nieuwe ledenpor-
taal ‘Mijn Bouwend Nederland’. •
Profiteer ook en surf vandaag nog naar 
www.bouwendnederland.nl.

http://www.werkmanoost.nl
http://www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord
mailto:?subject=


Selecta Netherlands
Calandstraat 41
3316 EA Dordrecht

      078-6544544

      www.selectavending.nl

December actie
60 maanden 

€49,- per maand 
inclusief all in service*

60 maanden 
€29,- per maand 

inclusief all in service*

*Ontvang bij de inruil van uw oude automaat uw eerste 1.000 koppen koffie en een luxe gevulde theedoos gratis!

http://www.bouwendnederland.nl/socialsupport
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*Ontvang bij de inruil van uw oude automaat uw eerste 1.000 koppen koffie en een luxe gevulde theedoos gratis!

53  BNL IN DE MEDIA    |  December 2019  |  BNL  |

BNL IN DE MEDIA

 13 oktober

 07 oktober

 07 oktober

 11 oktober

 28 oktober

 30 oktober

 08 november

 19 november

 20 november

 28 november

 29 november

http://www.bouwendnederland.nl/socialsupport


Meer weten?
Ga naar bouwendnederland.nl/graafschade of bel naar 020 - 30 18 62 7

1e lijns ondersteuning
• Jouw vraagbaak voor al je vragen over WIBON en CROW richtlijn 
• Uitleg over interpretatie van WIBON 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 WIBON Helpdesk wordt uitgevoerd door Aon.

Vragen over graafschade? 
De WIBON helpdesk staat 
voor je klaar!

http://www.brandstofcollectief.nl/bouwendnederland


BNL verschijnt vier tot zeven keer per jaar in 
een oplage van 5.000 exemplaren. 
De pdf van verschenen edities is te vinden 
op www.bouwendnederland.nl. Naast BNL 
ontvangen de leden twee wekelijks de digitale 
nieuwsbrief met actuele informatie uit de 
vereniging, de markt en informatie die van 
belang is voor hun bedrijfsvoering. 

HOOFDREDACTIE 
Alex Nieuwenhuis

COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE
Havana Orange

REDACTIONELE BIJDRAGEN 
Eva van Beveren, Berber Bijma, Niels de Jager, 
Jolien van de Griendt, Frank de Groot, Eline 
Kemps, Jan Willem Kommer, Petrick de Koning, 
Martine van der Linden, PACT Public Affairs, 
Marije Rispens, Henk Schuurmans, Hans Smit, 
Rick van de Weg
  
BASISONTWERP
René Hofman
OPMAAK
Joey Sanistam

FOTOGRAFIE
Theo Annes, Anke Bot, Harm Bellinga, René van 
den Burg, JAV Studios, David de Jong, Rebke 
Klokke, Alwin Koops, Hans Lebbe, Serge Ligten-
berg, Sanne van der Most, PACT Public Affairs, 
Fred Smulders, John Sondeyker, Richard Stark

DRUK
Vellendrukkerij BDU BV, Barneveld

REDACTIEADRES
Bouwend Nederland
T.a.v. redactie BNL 
Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer
redactie@bouwendnederland.nl 
www.bouwendnederland.nl
@BouwendNL

ISSN
2214-7438

AANSPRAKELIJKHEID
Bij het samenstellen van de inhoud van 
deze publicatie streeft Bouwend Nederland 
naar de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid. Bouwend Nederland sluit iedere 
aan  sprakelijkheid uit voor onjuistheden, 
onvolledigheden en eventuele gevolgen van 
het handelen op grond van informatie die 
door deze publicatie beschikbaar is. 

COPYRIGHT
De informatie in deze publicatie kan worden 
 gekopieerd voor persoonlijk gebruik, 
met uitsluiting van elke verdere verveel-
voudiging, distributie, commer cialiteit of 
exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande 
toestemming van de auteur en/of Bouwend 
Nederland.

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen kunt u mailen naar:
ledenadministratie@bouwendnederland.nl

Meer redenen ontdekken om lid te zijn? Ga naar: bouwendnederland.nl/word-lid om u online in te schrijven of bel naar:079 - 3252 158/59 voor persoonlijk contact.

Door slim gebruik van onze fi nanciële ledenvoordelen, 
kunt u uw lidmaatschapskosten terugverdienen. Of 
zelfs meer dan dat!

Via Bouwend Nederland ontmoet u collega-bedrijven 
uit uw buurt of uw markt. Ook kunt u ketenpartners en 
opdrachtgevers ontmoeten op de vele bijeenkomsten.

4

5

Financieel voordeelvoordelen collectief

Elkaar ontmoetennetwerken

Meer redenen ontdekken om lid te zijn? Ga naar: bouwendnederland.nl/om u online in te schrijven of bel naar:079 - 3252 158/59 voor persoonlijk contact.

Bouwend Nederland kent uw sector als geen ander en 
is dus hét adres voor al uw praktische vragen. Heeft u 
vragen of een aanbesteding? Of wilt u wat weten over 
personeelsbeleid? Of heeft u een kwestie met een 
opdrachtgever? Bouwend Nederland staat u bij met 
raad en daad.

1 Vragen en adviesdienstverlening

Bouwend Nederland geeft voorlichting en cursussen 
waar u wat aan heeft en tilt zo uw bedrijf en de sector 
naar een hoger plan. Via de website en via de digitale 
ledennieuwsbrieven blijft u goed op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in de markt.

2 Informatiebrancheontwikkeling

3
Bouwend Nederland komt op voor uw belangen. Daarom 
praten we met ministers, gemeenten, scholen, water-
schappen etc. Kortom, met úw opdrachtgevers. Zodat 
u kunt doen waar u goed in bent: bouwen!

Belangenbehartiginglobby

5 VOORDELEN 
VAN 
UW 
LIDMAATSCHAP
VAN 
BOUWEND 
NEDERLAND
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Meer weten?
Mail naar voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar 079 3 252 166.

Bouwend Nederland biedt een ruim aanbod van meer dan 30 voor-
deelpartners aan. Bij deze A-merken kun je terecht voor verschillende 
financiële ledenvoordelen die jouw bedrijfsvoering vergemakkelijken 
zoals o.a. bouw- en infra-specifieke verzekeringen, werkkleding en 
telefonie.

PROFITEER JE AL MAXIMAAL VAN ONZE LEDENVOORDELEN?
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