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Beste Bouwend Nederland-lid, 

De zwaarste periode buiten oorlogstijd. Zo omschreef de minister-president vorige week de 

buitengewone omstandigheden waarin we nu leven. De maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus in te dammen grijpen diep in op onze samenleving. Alles wat tot voor kort normaal 

leek is niet langer vanzelfsprekend. Een bezoek aan naasten in een verpleeg- of verzorgingshuis is 

niet langer mogelijk en ook familiebezoek zal deze Pasen beperkt of helemaal niet plaats kunnen 

vinden. 

Ook de bouw- en infrasector wordt door de huidige coronacrisis hard geraakt. Medewerkers raakten 

ernstig ziek en sommigen zijn dat nog steeds. We wensen hen een spoedig herstel toe. Diegenen 

die een dierbare verloren hebben wensen we heel veel kracht bij het verwerken van dit verlies.  

Maar ook de bedrijfsvoering bij veel ondernemingen staat onder druk. Veel opdrachtgevers raakten 

kopschuw om het werk doorgang te laten vinden, aanbestedingen werden opgeschort en de 

vergunningverlening raakte verstoord.  

 

Een crisis is hét moment dat een brancheorganisatie haar meerwaarde kan bewijzen. Bouwend 

Nederland is vol aan de bak gegaan om de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te 

beperken. Graag lichten we langs deze weg op hoofdlijnen toe waar onze prioriteiten tot nu toe 

hebben gelegen en waarop we ons de komende tijd zullen richten. Voor een nadere toelichting 

verwijzen we graag naar de website en de speciale corona-nieuwsbrieven van Bouwend Nederland. 

Veiligheid 
We hebben ons als eerste gericht op de veiligheid. We werken als sector dolgraag door, maar dan 

wel op een verantwoorde manier. Het protocol Samen Veilig Doorwerken dat Bouwend Nederland 

heeft opgesteld met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en 

andere brancheorganisaties stelt ons in staat dit ook veilig te doen volgens de aanbevelingen van 

het RIVM. 

Blijf bouwen 

Doorgang van het werk was onze tweede prioriteit. Opdrachtgevers moeten, zeker nu dat veilig 

kan, het werk door laten gaan. Juist nu moeten we blijven werken aan de woningen, infrastructuur 

en duurzaamheid waar ons land om zit te springen. In vele brieven en aan alle tafels waar 

Bouwend Nederland zit, landelijk, regionaal en lokaal, hebben we opdrachtgevers, publiek en 

privaat, op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gewezen. We vragen hen niet alleen werk 

door te laten gaan, maar ook naar voren te halen. Hoe beter de bedrijven door kunnen werken hoe 

kleiner de economische schade voor ons land. Veel werk kan nu zonder overlast plaatsvinden. 

Inmiddels hebben nagenoeg al onze belangrijkste opdrachtgevers zich aan deze doelstelling 

verbonden en beloofd alles uit de kast te halen om de bouw te laten bouwen. We houden hier 

uiteraard – samen met jullie – goed de vinger aan de pols. 
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Overheidsmaatregelen 

Daar waar het doorwerken om welke reden dan ook wordt belemmerd, zorgen we via onze sterke 

lobby dat overheidsmaatregelen zo goed mogelijk toepasbaar zijn voor de bouw- en infrabedrijven. 

Dan gaat het om bijvoorbeeld de NOW-regeling, kredietfaciliteiten, contractvoorwaarden, etc. Voor 

de NOW-regeling blijven we inzetten voor nog verdere aanpassingen, zodat ook bedrijfsonderdelen 

gebruik kunnen maken van deze regeling. 

Investeringen 
Ons vierde doel is het optuigen van een solide investeringspakket voor de bouw- en infrasector. 

Investeringen zijn de snelste manier om Nederland uit het economisch moeras te trekken en de 

negatieve scenario’s die geschetst worden voor onze sector niet uit te laten komen. 

Steunmaatregelen moeten werken voor alle lidbedrijven. De gesprekken die we dezer dagen 

voeren met de relevante ministers en Kamerleden geven ons goede hoop dat er op korte termijn 

een passend pakket aan maatregelen volgt. 

Tegelijkertijd hebben we ons best gedaan alle leden zo goed mogelijk te informeren via onze 

kanalen en zo in staat te stellen om ons te blijven informeren. Want input vanuit de achterban is 

voor ons onontbeerlijk om de belangen van de bouw en infra goed te behartigen. Gelukkig stellen 

de moderne technische hulpmiddelen ons uitstekend in staat om de vereniging en het bureau op 

volle toeren door te laten draaien. In deze tijden van afstand bewaren hebben we het gevoel dat 

we dichter bij elkaar staan dan ooit.  

Dit gevoel van saamhorigheid en trots zullen we binnenkort ook uitdragen in een landelijke 

publiekscampagne waarin we op een positieve manier aandacht vragen voor onze sector die 

onverstoorbaar doorbouwt aan een mooier Nederland. 

We wensen jou en je naasten een mooie Pasen toe. Blijf gezond! 

 

 

 

Maxime Verhagen      Fries Heinis 

Voorzitter      Algemeen directeur 

         
  


