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1. Inleiding 
 

De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen is geen nieuwkomer meer. De Vakgroep, zoals die zich de afgelopen twee jaar heeft kunnen 

ontwikkelen, voorziet met name in een behoefte voor middelgrote GWW-bedrijven, die actief zijn in riolering en grondwerk. De 

bijeenkomsten van de Vakgroep trekken partijen die voeling willen houden met ontwikkelingen in de markt én in een informele, gezellige 

sfeer willen netwerken met collega-ondernemers uit de sector. 

 

2. Ontwikkelingen 2019 
 

De themabijeenkomsten van de Vakgroep, waar de 

uitvoeringspraktijk centraal staat, worden goed bezocht en 

gewaardeerd. Ondernemers, opdrachtgevers, 

kennisinstellingen, adviesbureaus. Ze zijn in onze sector 

allemaal op zoek naar oplossingen voor wateroverlast, 

droogte en hittestress als gevolg van klimaatverandering.  

De themabijeenkomsten trekken partijen die voeling willen 

houden met dit soort ontwikkelingen in de markt en op 

zoek zijn naar kennis. In 2019 stond het thema ‘de water 

passerende verharding’ centraal.  

 

In het voorjaar in Delft met demonstraties van innovatieve 

toepassingen. In het najaar in Utrecht met een infiltratietest 

op locatie. De presentaties van de onderzoekers van de 

Hogeschool van Amsterdam zijn informatief en geven 

helder overzicht van de ontwikkelingen in het kader van het 

Deltaplan Adaptatie.  
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Een ander speerpunt van de Vakgroep, is de instroom van personeel en dan met name de Vakman GWW. Zo hebben we onder de vlag 

van de Bouwend Nederland campagne ‘debouwmaakthet’, een eigen promotiefilm gemaakt.  Het script van de film is gebaseerd op de 

inbreng van de ondernemers van de Vakgroep. Het resultaat is een wervende film, die de breedte van het vakgebied laat zien en waar het 

plezier vanaf spat. De film “Handige jongens bouwen aan hun toekomst” is het afgelopen jaar in première gegaan. Met de promotie van 

deze film, speelt de sector zich met nieuw elan in de kijker bij de jongeren.   

 

 

 

 

 

 

Tot slot heeft de Vereniging OBN in 2019 een doorstart gemaakt. Leden van de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen zijn actief benaderd 

om terug te keren naar de Vereniging OBN. Dit heeft geleid tot een flink aantal opzeggingen van het lidmaatschap van Bouwend 

Nederland en dus ook van onze Vakgroep.  

 

3. Activiteitenplan 2020 
 

Nieuwe aandachtspunten: 

• Themabijeenkomst voorjaar en najaar 

Onderwerp: nieuwe marktkansen met een uitgekiende mix van traditie en specialisatie. Innovatieve verbindingen tussen de 

ondergrond en de bovengrond.   

• Uitvoering economisch onderzoek naar de stand van zaken van de gemeentelijke stresstesten 

• Stimuleringen instroom met promotie film en ondersteunende activiteiten (gastles, award)   

 

Algemene aandachtspunten, voortzetting 2019:  

• Ledenwerving 

• Samenwerking binnen en buiten Bouwend Nederland 

• Zichtbaar zijn  
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4. Terugblik 2019 
 

Nieuwe leden 

01.07.19 Jaap van Gelder - Aannemingsmij. Van Gelder, Zierikzee 

Motivatie: “De actuele thema’s en de diepgang van de presentaties dat spreekt mij aan.” 

01.08.19 Dennis van der Werff - Van der Werff Groep, Alphen aan den Rijn 

Motivatie: “Vakbroeders ontmoeten en verbindingen maken, dat hebben we de  

afgelopen jaren te weinig gedaan” 

 

Ledenverloop 

01.08.19 49 leden 

01.01.20 4 uitschrijvingen (gaan terug naar vereniging OBN) 

01.01.21 3 uitschrijvingen (gaan terug naar vereniging OBN) 

 

Bestuur Vakgroep 

Bestuursverbindende activiteit d.d. 20.06.19 Willemstad. 

Geen mutaties in samenstelling en nog geen invulling van openstaande vacature. 

 

Bijeenkomsten 

11 april Delft “Graven naar ervaringen” 

Opkomst 32 deelnemers, algemene waardering 7,9 

31 oktober Utrecht “Klimaatwerk in uitvoering” 

Opkomst 37 deelnemers, algemene waardering 8 
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Promotiefilm 

11 november Bergen op Zoom Filmpremière  

“Handige jongens bouwen aan hun 

toekomst” 

Opkomst 33 enthousiaste jongeren én 

ouders.  

 

Uitingen van vakgroepleden over de film: 

treffend, stoer, sterk, praktisch, snel, nuttig, 

belangrijk, origineel, authentiek, 

doelgericht, energiek, enthousiast, mooi, 

toekomstgericht, aanstekelijk.  

 

Samenwerking binnen en buiten Bouwend Nederland 

• Programmamanager Instroom, Kathelijne Koster 

• Vakgroep Grondwerk, Infraplatform RRN, Infraplatform RRZ 

• Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPDelta)/Waterstraat, TU Delft 

• Leveranciers van innovatieve toepassingen op het gebied van water passerende 

verhardingen 

• Projectteam Klimaatbestendige stad, Hogeschool van Amsterdam 

• Teamleider stedelijk water en klimaatadaptatie, gemeente Utrecht 

 

Gedeelde kennis 

• Presentatie “Water passerende verhardingen, wat werkt?”  

Rutger van Hogezand – HvA 

• Doelgroeponderzoek jongeren – vakman GWW  

• Presentatie “Klimaatwerk in uitvoering” Tom Schoenmaker – HvA 

• Opbrengst kennissessie “Tien vragen & antwoorden over Klimaatwerk” 

• Praktische tips: Wat kunt u als bedrijf doen met de film? 
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Communicatie uitingen 

• BNL maart 2019 “De branche meer in the picture en een 

vuist maken” 

• Website BN 4 november “Film ontwikkelt die de sector 

Rioleringen & Bestratingen promoot” 

• Website BN 18 december “Infra ondernemers willen 

zichtbaar zijn voor jong talent” 

• Vakgroep nieuwtjes februari/april/juni/sept/december 

 

 
5. Promotie film online en offline in Nederland 
 

Met de promotie van de film “Handige jongens bouwen aan 

hun toekomst” speelt de sector zich met nieuw elan in de 

kijker bij de jongeren. Zodat jong talent voor onze sector 

kiest.  

 

In 2020 stimuleren we onze leden en onderwijsinstellingen 

met aanvullende activiteiten, om de sector zichtbaar te 

maken, de jeugd te enthousiasmeren en om samen te werken 

aan een zelfbewust imago. Het effect van onze NL-campagne 

gaan we in 2020 meten en volgen.  

 

Onze ambities voor het 1e kwartaal 2020: 

 

Zichtbaar met posters 250 

Bereikte leerlingen   5.000 

Views trailer/film  10.000 
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