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Een hete zomer 
dreigt!
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OBM Financieel Adviesgroep BV Postbus 1111
Tel: 072-5272620   1810 KC Alkmaar     

Assurantie-specialisten voor
l Bouwbedrijven 
l Sloopbedrijven & Asbestsaneerders 
l Grond-weg en waterbouw 
l Ingenieurbureaus

www.obmfa.nl

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRI E

Snel gehaald, of binnen 24 uur geleverd
15.000 producten voor de bouw en industrie. Van hang- en sluit-
werk tot gereedschap, van schroeven en bouten tot machines. 
Kwaliteitsmerken voor een scherpe prijs. Deskundige adviseurs, 
die graag met u meedenken. Dat is Govers...

Probeer ons maar uit!
Bestellen kan via onze winkels (tel. en fax) of via onze advi-
seurs. Uw artikelen worden binnen 24 uur geleverd in heel 
Noord-Holland.
 

Govers Den Helder
Energieweg 6, 1785 AD Den Helder
T: (0223) - 630 204

Govers Enkhuizen
De Dolfijn 42, 1601 MG Enkhuizen
T: (0228) - 312 924

Govers Texel
Spinbaan 20, 1791 MC Den Burg
T: (0222) - 312 346

Govers Heerhugowaard
Bellstraat 1, 1714 SZ Heerhugowaard
T: (072) - 576 5590

www.goversbv.nl
 

 
Beter 

voor uw  

Bouwproces! 
 

Van gevelstenen tot hout,  
van stukadoorsmaterialen tot 
dakbedekking, alles wat de 

professionele verwerker van 
bouwmaterialen nodig heeft 
 

Wij verwelkomen u graag in een  
van onze vestigingen. Zie onze 
website voor de vestigingsadressen. 
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die compleet ‘afgespekt’ uit de crisis  
zijn gekomen. Zij zien zichzelf met forse 
loon- en prijsstijgingen geconfronteerd.  
Ook materialen worden duurder en  
levertijden lopen op. En tenslotte hoor ik 
van de collega’s dat ook gespecialiseerde 
aannemers, als ze al beschikbaar zijn,  
hun prijzen fors verhogen.

Kortom, als regisserende hoofdaannemer 
belanden wij van de ene in de andere  
uitdaging. Eerst was de vraag hoe we 
voldoende werk konden binnenhalen.  
Nu is het probleem dat we niet of veel te 
laat kunnen opstarten, tegen instabiele 
inkoopprijzen.  

Toch zullen wij als optimistische en  
flexibele ondernemers ook hier weer een 
oplossing voor vinden, al ben ik er méér 
dan ooit van overtuigd dat een sterke  
brancheorganisatie heel belangrijk is.  
In dat opzicht heb ik goed nieuws.  
De besprekingen in het fusiebestuur  
verlopen prettig en constructief en dat  
is een eerste voorwaarde voor een goed 
eindresultaat. Er is over veel onderwerpen 
al overeenstemming bereikt. Ook het 
bestuur van de nieuwe afdeling, die heeft 
uitgesproken te willen verjongen, krijgt 
vorm. 

Helaas is er nog geen ‘witte rook’, want  
er zijn nog een paar plooien die moeten 
worden gladgestreken. Maar ik hoop 
oprecht dat de beide afdelingen daarover 
ook op één lijn komen, want de veranderde 
marktsituatie vraagt om aanpassingen in 
ons denken en handelen.

Zaken als BIM, kwaliteitsborging en het 
bouwoverleg moeten geïmplementeerd 
worden. Dat vraagt veel voorlichting en een 
professionele ondersteuning van ons secre-
tariaat. De constructieve gesprekken met 

Jong Bouwend Nederland, dat ook aangeeft 
dat goede onderlinge contacten belangrijk 
zijn om in de toekomst in collegiale samen-
werking grotere projecten in de regio te 
realiseren, zijn signalen dat we nu moeten 
schakelen om de aansluiting niet te 
verliezen.

Dat ons nieuwe “Bouwhuis” in het centraal 
gelegen ESPEQ positief uitstraalt op de 
nieuwe afdeling, staat voor beide besturen 
wel vast. Maar daar zullen we u als leden 
eerst nog over raadplegen. Daarom wil ik  
u oproepen komend najaar massaal de 
ledenvergaderingen te bezoeken om met 
uw aanwezigheid de fusieplannen en de 
daarbij uitgezette koers voor onze nieuwe 
afdeling te ondersteunen.

Wat mij betreft wordt 2018 het jaar waarin 
onze leden gezamenlijk de uitdagingen 
oppakken en de kansen benutten die er 
liggen.

Met collegiale groet,
Klaas de Leeuw
voorzitter 

Voorwoord Inhoud
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Natuurlijk: we wisten dat materiaal en 
arbeid schaars zouden worden. Maar waar 
wij niet op hadden gerekend, was dat onze 
grote collega’s op absurde wijze loon- en 
prijsstijgingen zouden gaan veroorzaken. 
De vakbladen spreken al van totale gekte  
op de arbeidsmarkt; grote bouwbedrijven 
bieden projectleiders en uitvoerders  
directiesalarissen. En ook het cao-loon 
wordt fors overboden om handjes op de 
bouwplaats te krijgen.

Het mag duidelijk zijn dat dit zeer nadelig 
kan uitpakken voor de collega-bedrijven  

Samenstelling bestuur 

Voorzitter
K. de Leeuw (Klaas)

Secretaris
T. Pouwels (Timon)

Penningmeester
R. Dirks (René)

Vicevoorzitter
D. Min (Dick)

Bestuurslid
P. Konijn (Peter)

Bestuurslid
U. v.d. Wal (Ult)

Bestuurslid
R. Winter (René)

Secretariaat
Ambtelijk secretaris P. Bakker (Paulien)

Een hete zomer dreigt!
In het eerste magazine van dit jaar mocht ik  
constateren dat het ook voor de bouw weer lente  
was geworden, waarbij we ons konden verheugen  
op het einde van de crisis. Dat dit zó snel zou omslaan 
naar een zomer waarin onze branche oververhit 
dreigt te raken, had ik niet voorzien.
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

De samenwerking moet beide bouwonder-
nemingen een stevige(re) uitgangspositie  
op de opbloeiende bouwmarkt bezorgen.  
De combi-onderneming krijgt een drie-
hoofdige directie, die bestaat uit Stef 
Sinnige (algemeen directeur en klant-
contacten), Kevin Hof (algemeen directeur 
en verantwoordelijk voor de bouw- 
activiteiten) en Hans Bleij.

sinnigebouw.nl  hof-bouw.nl

De gemeenten in de regio Alkmaar 
willen de komende jaren flexibel 
schakelenop het gebied van  
woningbouw. Dit is de kern van het 
Regionaal Actieprogramma Wonen 
(RAP) tot 2020 en het bijbehorende 
convenant. Beide werden begin juni 
ondertekend door de wethouders 
wonen van Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard,  
Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

 BELANGRIJKE
 MEDEDELING 
 VOOR DE LEDEN 

In verband met de lopende  
fusiebesprekingen tussen  
afdeling Noord-Holland Noord  
en Westfriesland 
houden deze afdelingen  
afzonderlijk een extra  
ledenvergadering.  
Beide vergaderingen  
vinden plaats op

 DINSDAG 
 12 SEPTEMBER
 2017

De locatie voor de leden-
vergadering van de afdeling 
Noord-Holland Noord is  
Restaurant Babylon,  
Pannekeetweg 20  
in Heerhugowaard.  
Aanvang is 18.00 uur.  
Een uitnodiging volgt nog.  

In deze extra ingelaste  
ledenvergadering worden de 
statuten en het huishoudelijk 
reglement van de nieuwe  
vereniging goedgekeurd.  

Uw komst is van groot belang. 
Datum en tijdstip worden in  
uw digitale agenda gezet.

De behoefte aan nieuwe woningen in de 
Alkmaarse regio groeit snel. Oorzaken zijn 
een toename van het aantal inwoners in de 
regio, de toestroom vanuit de regio’s 
Amsterdam en Zuid-Kennemerland en het 
dalende aantal bewoners per woning.

De regiogemeenten willen deze woningbe-
hoefte faciliteren met afspraken over de 
woningbouw. De Alkmaarse wethouder Elly 
Konijn (D66) zegt hierover: “De afspraken 
die nu regionaal gemaakt zijn, zijn van 
belang om met de bouwende partijen in 
gesprek te gaan over hun nieuwbouwprojec-
ten en de doelgroepen die zij daarmee 
bedienen. Mensen moeten fijn kunnen 
wonen in elke fase van hun leven.”

Afgesproken is dat alle gemeenten in de 
regio kunnen bouwen om te voorzien in de 
behoefte om zo beter te kunnen aansluiten 
op de vraag. Prioriteit gaat uit naar duur-
zame en levensloopbestendige woningen, 
dichtbij voorzieningen zoals het openbaar 
vervoer, sociale huurwoningen, ‘middeldure’ 
huurwoningen en zelfbouwwoningen.

Om te voldoen aan de vraag, het aantal en 
het soort woningen waaraan behoefte is, 
houden de regiogemeenten de komende 
jaren met een speciale monitor bij welke 
ontwikkelingen zich voordoen in de verhuis-
bewegingen, de bevolkingsopbouw, de 
nieuwbouwproductie en de woningmarkt. 
De regio ontwikkelt deze monitor samen 
met haar partners, waaronder vertegen-
woordigers van corporaties, aannemers, 
makelaars, projectontwikkelaars en 
zorginstellingen.

Regio Alkmaar legt afspraken over 
woningbouw vast

Sinnige Bouw bv in Heerhugowaard 
en Hof Bouwgroep bv in Alkmaar 
zijn op 31 maart dit jaar een formeel  
samenwerkingsverband met elkaar 
aangegaan. Beide bedrijven werkten 
sinds september vorig jaar al op  
informele wijze samen.

Samenwerking Sinnige en Hof

‘Woonwethouder’ Elly Konijn (Alkmaar)
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“Ik ben hier drie jaar geleden begonnen. 
Daarvoor was ik vijftien jaar directeur bij  
De Combi, dat tijdens de crisis failliet ging. 
Sinds afgelopen januari ben ik algemeen  
directeur. Ted Groot zelf heeft een stapje 
terug gedaan in de dagelijkse leiding.  
We voeren gesprekken over de verdere toe-
komst. Die verlopen open en zeer positief.”

“Bij De Combi gaf ik leiding aan meer dan 
zestig man. Hier zijn het er veertien en maken 
we gebruik van een flexibele schil. Heerlijk! 
Het is een ongelooflijk familiebedrijf, met  
zijn eigen, hele bijzondere dynamiek.  
De afgelopen jaren hebben we prachtige  
stappen gezet naar verdere professionali-
sering en meer continuïteit. Daar ben ik 
voor aangetrokken en daar ligt mijn passie: 
opbouwen, verjongen, groeien, vooruitkijken. 
We hebben meer focus op de zakelijke markt 
gelegd, ingangen in de retail gevonden.  
Dat is een markt met terugkerende klanten. 
Maar ook met andere, hogere eisen.  
Dat maakt ons nog beter dan we al zijn.”

Enthousiasmeren
“Mijn kennismaking met Bouwend Neder-
land dateert van 2003. Raakvlakken waren  
er meteen. Het technisch onderwijs zat toen 
al in de verdrukking en de vraag hoe we 
meer jonge mensen konden enthousiasme-
ren voor de bouw speelde al volop. Daar-
naast voelde ik de drang iets terug te doen 
voor de samenleving. Het werk in  
een brancheorganisatie leent zich daar  
bij uitstek voor.”

“Ik voel mij enorm betrokken bij het  
onderwerp scholing. Vanuit Bouwend 
Nederland zit ik in het bestuur van ESPEQ 
Opleidingsbedrijven. ESPEQ is eigenlijk een 
door de bouw zelf aangelegde ‘bypass’ in de 
bestaande opleidingsinfrastructuur, die het 
tot zijn missie heeft gemaakt het technisch
onderwijs in de lucht te houden. Voor 
overheid en de reguliere ‘mbo’s’ is dat vaak 
te duur. Als bouw hebben wij gezegd: als 
het niet linksom kan, dan rechtsom, maar 
gebeuren zal het. De verhoudingen met 
de ROC’s waren aanvankelijk gespannen. 

Inmiddels is dat genormaliseerd.”

“Techniek bij de jeugd brengen is het  
mooiste wat er is. Toen ESPEQ met de  
techniekbus ging rond rijden, zag ik  
aanvankelijk alleen maar opgetrokken  
wenkbrauwen. Nu zegt iedereen: top! 
‘Wonen, de spil’ is ook zo’n prachtig initiatief 
dat we vanuit ESPEQ hebben neergezet.  
Elk jaar 2200 kids die van techniek komen 
proeven. En dan moet je je voorstellen:  
van die jonge meiden op hoge hakken  
die uit de bus stappen, zeggen dat ze de  
kappersschool gaan doen en even later  
de grootste lol hebben met het leggen  

“Onderwijs is kapstok 

   nieuwe verbindingen”

Interview

Stuk voor stuk hebben ze hun handen 
vol aan het runnen van hun bedrijf. 
En toch zetten ze zich als bestuurslid 
van Bouwend Nederland Noord-
Holland Noord in voor het gemeen-
schappelijke belang. Op zoek naar 
hun drijf veren laat Bouwend NHN  
ze aan het woord. In deze vijfde  
aflevering algemeen directeur  
Peter Konijn (52) van Bouwbedrijf 

Ted Groot in Heerhugowaard.

 Nieuws uit Noord-Holland Noord

van dakpannen. Iedereen wordt blij van 
dingen maken.”

Verbinden
“Overal kalft de belangstelling voor  
collectieve vertegenwoordigingen af.  
Bouwend Nederland is geen uitzondering. 
Maar ik denk dat het onderwijs voor 
Bouwend Nederland een ongelooflijk 
mooie kapstok is om op een nieuwe manier 
verbindend te zijn. Naar elkaar en naar de 
samenleving. Er ligt een enorme uitdaging 
te wachten. Op het gemiddelde vmbo kan 
geen kind vandaag de dag meer leren  
metselen of timmeren. Het is te schrijnend 
voor woorden. Maar wel realiteit. Er moet 
iets aan gebeuren en iemand moet het  
voortouw nemen. Bouwend Nederland  
doet dat, zeker in deze regio.”

“We kunnen dat nog beter doen als we 
straks zijn gefuseerd met de afdeling  
Westfriesland. We denken dat het gaat  
lukken, het gevoel is aan twee kanten  
goed. Uiteindelijk zal het ook moeten.  
We hebben allebei volume nodig.  
Voor de overheid, voor het onderwijsveld:  
als branche heb je meer in te brengen 
naarmate je meer omvang hebt. Naar de 
toekomst toe is dat van ongekend belang.  
We hebben een ambacht te bewaken!”
 

“Iedereen wordt blij van dingen maken”

Peter Konijn: “Op het gemiddelde vmbo kan geen kind  
vandaag de dag meer leren metselen of timmeren.  
Het is te schrijnend voor woorden.”

Afdelingsbestuurder Peter Konijn
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De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt uitgesteld. Op verzoek van minister  
Plasterk heeft de Eerste Kamer de stemming over de wet op 11 juli aangehouden.  
Aanleiding was het debat een week eerder, waarin bleek dat in de Eerste Kamer brede 
bezwaren leven tegen deze wet. Deze bezwaren zien met name op de uitvoerbaarheid  
van het wetsvoorstel, dat de privatisering van het bouwtoezicht regelt. Het kabinet gaat  
nu kijken hoe het de Eerste Kamer tegemoet kan komen. De wet zou eigenlijk met  
ingang van het nieuwe jaar van kracht worden.

‘Maak het in de Bouw!’ – met een knipoog 
naar de campagnes die Bouwend Neder-
land landelijk richting de wat oudere jeugd 
voert – moet de bouw als sector richting de 
allerjongsten en hun ouders promoten. 
Daarbij staat voorop dat werken in de  
bouw leuk, veelzijdig en aantrekkelijk is. 
Daarnaast wordt nog eens onderstreept 

hoe groot de behoefte aan jongeren in de 
bouw de komende decennia is.

In het promotieboekje staan interviews met 
leerling-timmermannen en aannemers in  
de regio. Voorzitter Maxime Verhagen van 
Bouwend Nederland heeft een voorwoord 
geschreven en er staat een volledig 

‘Maak het in de Bouw!’ Dat is de titel  
van het mini-magazine dat Bouwend 
Nederland Noord-Holland Noord in  
nauwe samenwerking met ESPEQ  
opleidingsbedrijven in juni heeft 
uitgebracht. Het is bestemd voor  
alle deelnemers aan de timmerdorpen  
deze zomer én hun ouders.

‘Maak het 
in de Bouw!’

Wet kwaliteitsborging uitgesteld Agenda Bouwend Nederland NHN
t/m december 2017 

 5 sep Sociëteit afdeling NHN  
 6 sep Bouwoverleg SED-gemeenten
 13 sep  Bouwoverleg gemeente  

Koggenland
 19 sep  Regiobestuursvergadering 

Regiobestuursvergadering  
met afdelingsvoorzitters

 21 sep  Vergadering commissie PR/ 
evenementen

 3 okt  Bestuursvergadering  
afdeling NHN in Schagen

   4 okt   Bouwoverleg  
gemeente Den Helder

  12 okt  Personeelsmanagementoverleg
  19 okt VMBO-overleg
  31 okt Meewerkend partneroverleg
 2 nov  Bestuursvergadering  

afdeling NHN in Alkmaar
 7 nov Regiobestuursvergadering
 9 nov HBO-overleg
 28 nov  Bestuursvergadering  

afdeling NHN in Schagen
 12 dec Regiobestuursvergadering

Afdeling NHN op Facebook!
Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland Noord heeft sinds februari een eigen pagina 
op Facebook. Op de pagina verzamelen, bundelen en publiceren wij (positief) nieuws over 
de (regionale) bouw & infra en van onze lidbedrijven, om zo verder bij te dragen aan een 
goed imago van de regionale bouwsector. 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen (én verzoeken) de pagina op Facebook ‘leuk te 
vinden’ en te ‘volgen’ en verder onder de aandacht te brengen van uw persoonlijke en  
zakelijke netwerk, zodat meer mensen er kennis van kunnen nemen en op de hoogte  
blijven van de ontwikkelingen in de regionale bouw- & infrasector. 

De pagina is op Facebook te vinden onder de naam @bouwendnhn

onderwijsschema in. Ook niet onbelangrijk: 
kinderen die de puzzel in het magazine 
weten op te lossen, maken kans op een 
gratis dagje Efteling.

Bij het uitdelen ervan heeft Bouwend 
Nederland de organisaties van de timmer-
dorpen de afgelopen weken op het hart 
gedrukt te zorgen voor een zorgvuldige en 
goede distributie van de promotiemagazi-
nes. “Het is een boekje dat de bouw op een  
positieve en krachtige manier introduceert. 
We denken dat het kinderen zowel als hun 
ouders echt kan helpen op een andere 
manier naar de bouw te kijken. Als kans-
rijke sector, waarin het plezierig werken is 
en waarin je helpt mooie dingen te bouwen”, 
aldus Bouwend Nederland.

Het boekje is voor belangstellenden  
te downloaden vanaf de website van  
Bouwend Nederland:

www.bouwendnederland.nl/afdelingen/
noord-holland-noord/publicaties
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Het jubileumjaar is er tot nu toe een van 
extremen, zegt Fons Dekker aan het begin 
van het gesprek. “We hadden de afgelopen 
jaren al niet veel last van de crisis en dit jaar 
is daar het herstel van de markt bijgekomen. 
We hebben op dit moment vijf, zes, zeven 
werken tegelijk. Dus het is stevig doorpezen. 
We worden even geleefd door onze klanten”, 
klinkt het met een knipoog.

De drukte is het directe gevolg van het 
vertrouwen dat de afgelopen halve eeuw  
is opgebouwd, zegt zijn broer Herman.  
“Onze vader heeft die lijn ingezet, wij hebben 
hem doorgetrokken. We hebben zeer trouwe 
klanten, die ons al jarenlang vast inschake-
len. Tegelijkertijd zijn ons door de crisis 
collega’s in de regio ontvallen. In de aantrek-
kende markt zien we de vraag nu toenemen. 
Onze horizon was de afgelopen jaren steeds 
drie maanden. Nu is dat een jaar.”

Aannemersbedrijf PN Dekker & Zns vierde in mei het vijftigjarig bestaan. 
Het kleine familiebedrijf (Fons Dekker, echtgenote Annemieke, broer 
Herman plus drie timmermannen) in De Stolpen is een begrip in de  
regio Schagen, het gebied waar verreweg het meeste werk voor  
hen zit. “Een klus in Amsterdam? Beginnen we niet snel aan.”

Beheersbaar
Als ze zouden willen, dan zouden ze zo 
kunnen doorgroeien naar een vaste omvang 
van tien tot twaalf medewerkers, aldus  
Fons Dekker. “Maar die ambitie is er niet.  
Wij hebben in maart van dit jaar een extra 
timmerman aangenomen omdat het door  
de drukte echt niet anders kon. Maar voor  
de rest willen we het beheersbaar houden. 

Dit is zoals we het al jarenlang doen: een 
kleine eigen kern, aangevuld met vaste 
onderaannemers en vaklieden die we  
inhuren. Dat bevalt prima.”

Binnen de familie zijn de taken helder 
verdeeld: Fons doet de calculatie en werk-
voorbereiding en timmert ook graag mee, 
Herman is timmerman en ‘supervisor’ op  
de bouwplaats en Annemieke verzorgt de 
administratie. “We zijn allemaal voor 

hetzelfde doel bezig, kijken nooit naar 
elkaars uren”, zegt Fons Dekker.  
“Het is geen rekensom we zetten ons naar 
eer en geweten in en we weten van elkaar  
dat we dat doen. Net zoals we met elkaars 
omstandigheden rekening houden.  
Annemieke en ik hebben bijvoorbeeld  
kinderen en Herman niet.”

Allround
PN Dekker & Zns profileert zich als allround-
bouwbedrijf. “We doen in essentie alles zelf, 
van de fundering tot en met het dak”, zegt 
Herman Dekker. “En we opereren over de 
volle breedte, van woning- tot utiliteitsbouw. 
Dat is in de loop van de jaren zo gegroeid.  
Het hart van de zaak ligt in de agrarische 
sector. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan 
de bouw van bollenschuren. Daar zijn we ook 
heel sterk in. Maar we hebben ons steeds 
breder georiënteerd. In de crisisjaren – toen 
veel klanten qua nieuwbouw de hand toch 
een beetje op de knip hielden – hadden we 
bijvoorbeeld relatief veel onderhoudswerk.”

Het accent ligt op de regio. “Hoofdzakelijk 
binnen een straal van twintig kilometer rond 
onze vestiging in De Stolpen en de werk-
plaats in ’t Zand”, zegt Fons. “Werk genoeg 
hier”, voegt hij eraan toe. “We worden via- 
via wel eens gevraagd voor projecten in 
Amsterdam of die kant op, maar daar  
beginnen we niet snel aan. Er is hier  
uitdaging genoeg. We hebben in  
Sint Maartensvlotbrug net een complex  
van zestien appartementen voor seizoen-
arbeiders opgeleverd. Momenteel bouwen  
we een bollenschuur, een woning, doen  
we diverse dakrenovaties en zijn we  
ingeschakeld voor een verbouwing.  
De portefeuille zit vol en het perspectief  
is goed. Wij hebben niets te mopperen.”

www.pndekker.nl

Bedrijfsprofiel

PN Dekker & Zns: familiebedrijf blijft bewust klein

Al vijftig jaar betrouwbaar

“De portefeuille zit vol en het perspectief is goed. 
Wij hebben niets te mopperen”
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

7 April. Deze datum had Bouwend  
Nederland afdeling Noord-Holland  
Noord geprikt voor de jaarvergadering  
op het prachtige eiland Texel. Succes  
leek verzekerd. Van de Waddeneilanden 
gaat immers altijd een magische  
aantrekkingskracht uit. Bovendien had  
de PR-commissie een aantrekkelijk 
programma samengesteld. Het zou  
een massale toestroom van leden  
worden, dat kon niet missen.

Met bussen werd de stroom mensen  
vanaf de veerhaven op Texel vervoerd  
naar hotel de Lindeboom in Den Burg. 
Voordat de jaarvergadering om 16.00 uur 
zou beginnen, was er nog tijd om in ietwat 
winterse sferen een kopje koffie en een 
echte Tesselse Hoornderring te nuttigen. 
In de sfeervolle ruimte waar de jaarverga-
dering plaatsvond, was de belangstelling 
groot. Alle stoelen waren bezet en er 
werden zelfs drie lidbedrijven van  
afdeling Texel gesignaleerd.

Zoals het een goede afdeling betaamt 
werd direct getracht deze drie in te 
palmen en aan de ledenlijst toe te voegen, 
maar dat bleek er voorlopig niet in te 
zitten. Belangrijke punten die tijdens de 
jaarvergadering aan de orde kwamen was 
het nieuws vanuit Bouwend Nederland 
RRN door Jan Overtoom, het financieel 
verslag 2016 door René Dirks en nieuws 
vanuit ESPEQ door Suzanne den Dulk. 
Daarnaast vertelde Dick Min in het kort 
iets over de stand van zaken betreffende 

Bezoek schapenboerderij
hoogtepunt jaarvergadering

de aanstaande fusie met afdeling  
Westfriesland. De fusiebesprekingen  
zijn in volle gang en verlopen tot nu  
toe boven verwachting.
 
De jaarvergadering werd afgesloten  
met Gelein Jansen afkomstig van Texel. 
Het was lang zoeken geweest, maar  
dan had je ook de échte ‘couleur locale’. 
Geboren Texelaar, voormalige agrariër, 
oud-gemeenteraadslid en organisator van 
historische excursies: voor wie ‘goed’ 
oplette, was zijn verhaal ‘goed’ te volgen. 
Om 18.00 uur was het officiële gedeelte 
afgelopen en was het tijd voor een hapje 
en een drankje. De grote groep mensen 
begaf zich naar de brasserie voor het 
aansluitende dinerbuffet. Er was gekozen 
voor een ongedwongen sfeer dus de 
mensen konden zichzelf bedienen.

Op zaterdag was er gelegenheid een 
bezoek te brengen aan juttersmuseum 
Flora of aan schapenboerderij De Waddel. 
Voor beide excursies was genoeg animo. 
Bij dit stukje zijn enkele foto’s afgedrukt 
die gemaakt zijn door Fennie Louwen. 
Deze foto’s geven een goede impressie  
van het bezoek aan de schapenboerderij. 
Rond 12.30 uur was het programma  
afgelopen en konden de mensen de boot 
terug nemen. We kunnen terugkijken  
op een geslaagd weekend, waarin het 
prachtige weer – prachtig dikke  
Hollandse wolkendekens en maxima  
rond de 12 graden - een grote rol  
speelde.

Als er een schaap over de dam is … In dat vertrouwen had Bouwend 
Nederland afdeling Noord-Holland Noord de jaarvergadering  
dit voorjaar op Texel gepland.  
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Interview

 

 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Elf jaar is hij inmiddels lid van JBN,  
waarvan de laatste vier jaar in het bestuur. 
En als een vis in het water. “In het verleden 
ging ik met mijn vader mee naar bijeen-
komsten van Bouwend Nederland, maar 
daar miste ik vaak toch een beetje de 
aansluiting”, zegt De Jong. “Bij JBN vond  
ik generatie- én lotgenoten: mensen van 
mijn leeftijd, die net als ik aan het begin  
van hun loopbaan stonden.”

Het meest sprak hem de openheid aan.  
“Bij Bouwend Nederland zijn de leden 

bedachtzamer en terughoudender dan bij 
JBN. Ook onderling. Wij komen achtmaal 
per jaar bijeen en bespreken van alles en 
nog wat. Van onderlinge in- en uitleen van 
mensen tot zakelijke kwesties. We delen 
kennis om van elkaar te leren en elkaar  
te helpen. Het is in zekere zin heel onbe-
vangen. Dat is ook precies wat JBN tot  
een uniek en waardevol platform maakt.”

Doorstroming
Ambities heeft hij zeker. Zo staat het  
aanhalen van de banden met de afdeling 
Noord-Holland Noord van Bouwend  
Nederland hoog genoteerd op zijn  

‘te doen-lijstje’. “We zijn elkaar een beetje 
uit het oog verloren. De kloof is te groot en 
dat is niet goed. JBN wordt gevormd door 
bedrijfsopvolgers en ‘high potentials’ tot 
veertig jaar. Heb je die leeftijd bereikt,  
dan neem je afscheid. Doorstromen naar 
Bouwend Nederland lijkt dan logisch, maar 
in de praktijk verloopt die aansluiting niet 
eenvoudig. Daar moeten we iets mee.”

Het is zowel bij JBN als Bouwend Neder-
land Noord-Holland Noord punt van 
aandacht. “We zijn daar gesprekken over 

gestart en het gaat zonder meer goed 
komen”, zegt De Jong. “Dat is voor allebei 
belangrijk. Doorstroming is voor Bouwend 
Nederland nodig om ‘jong bloed’ in de  
gelederen te krijgen. Tegelijkertijd worden 
de lijnen korter en de verbondenheid 
groter. Uiteindelijk kun je elkaar zo  
versterken. En dat is waar het om draait.”

Steun
Meer samenwerking is de lijn die JBN 
voorstaat, zegt hij. Het in elkaar schuiven 
van de organisaties – of het ‘gelijktrekken’ 
van de gebiedsgrenzen (JBN bestrijkt het 
volledige gebied tot het Noordzeekanaal  

Jong Bouwend Nederland wil banden met  

afdeling(en) aanhalen

“Die kloof gaan we 

  dichten. Samen”
Jong Bouwend Nederland Kern Duinstreek (JBN) 
viert in oktober het vijftigjarig bestaan. Tijd om  
terug te blikken en vooruit te kijken met kersvers 
voorzitter Maarten de Jong. Meer verbondenheid 
met Bouwend Nederland Noord-Holland Noord  
staat hoog op zijn ambitielijstje.

en een deel daaronder, behalve de regio 
Westfriesland) – noemt hij allerminst een 
garantie voor succes. “Allebei streven we 
naar meer verbondenheid, kortere lijnen, 
warmere banden. Het trekken van wat 
nieuwe lijnen op de landkaart of fuseren  
is daar niet per se de beste basis voor,  
nog los van het feit dat JBN landelijk heeft 
uitgesproken niet te willen morrelen aan  
de indeling. Het gaat om de goede wil.  
De rest is invulling. Wij maken als JBN 
bijvoorbeeld ook geen haast met een fusie 
tussen Kern Duinstreek en Westfriesland. 

We staan er beide niet onwelwillend  
tegenover. Maar we gaan rustig kijken.  
Wat willen we bereiken? Wat hebben  
we er aan?”

Eerst is het tijd voor feest. Op 7 oktober 
viert JBN Kern Duinstreek het vijftigjarig 
bestaan op “een prachtige locatie” in 
Noord-Holland. “Zoals het hoort. Met eten, 
sprekers en feest”, lacht De Jong. “Want 
dat is toch de rode draad door de halve 
eeuw die dit platform bestaat: lezingen, 
trainingen en leuke, relevante uitjes en 
werkbezoeken. En daar gaan we  
voorlopig gewoon mee door.”

“Allebei streven we naar meer verbondenheid, kortere lijnen, warmere banden”

Maarten de Jong: “We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. 
De kloof is te groot en dat is niet goed.”
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Onze leden bouwen

Bot Bouw
- Realisatie appartementengebouw ‘La Forêt’ in Doorn
- Realisatie 6 appartementen in Amsterdam
- Verbouw politiebureau te Amsterdam tot 8 appartementen
-  Transformatie kantoorpand tot wooncomplex met 41 woonstudio’s  

van ca. 21 m2 tot 40 m2 10 te Heerhugowaard
-  Ontwikkeling en realisatie 16 stadsappartementen en 7 maisonnettes 

/lofts met parkeerkelder ‘De Friesche Bocht’ in Alkmaar
- Realisatie 14 zeer ruime eengezinswoningen te Heerhugowaard
-  Realisatie appartementencomplex ‘Altamira’ met 27 huurwoningen  

in Schoorl

Wever Bouwgroep
-  Bouw 42 appartementen in hartje Zaandam,  

in samenwerking met Pronk Bouw
- Bouw van een villa in Bergen en een grote woning in Schoorl (Groet)
-  Bouw van een woning in Amstelveen, twee in Amsterdam, een in Diemen, 

een in Abcoude en een in Castricum
- Renoveren stadsvilla in Amsterdam-Zuid
- Verbouwen villa in Aerdenhout en eentje in Bentveld
-  Restaureren en verbouwen van ’t Sonshofje en Claes Claeshofje,  

beide Amsterdam
- Restaureren en verbouwen woon/winkelpand Rozenstraat Amsterdam

Bouwbedrijf Groen en Wit B.V.
-  Complete verbouwing van een vrijstaande villa in Aerdenhout

Bouwbedrijf Zonneveld
-  Complete ruwbouw op het werk De Steltloper in Amsterdam  

in opdracht van bouwbedrijf M.J. de Nijs

Bouwbedrijf Hollands Kroon
- Bouw van een enkele woning in Hippolytushoef
- Bouw van een nieuwe Wieringermeer-boerderij
- (Ver)nieuwbouw van een bestaande houten woning in Hippolytushoef

Tervoort Egmond
- Bouw woningen ‘Het Oosterzand Heiloo’
-  Nieuwbouw 32 woonunits en 2 gemeenschappelijke ruimten  

voor huisvesting cliënten in Haarlem
- Bouw modern appartementencomplex in Hillegom
- Bouw 15 grondgebonden woningen in het plan Schelphoek in Alkmaar
- Nieuwbouw 12 appartementen plus renovatie schoolgebouw in Amsterdam
- Realisatie appartementencomplex in Heiloo
- Bouw van 9 appartementen in Limmen
-  Realisatie winkelruimte met 3 appartementen in de Langestraat 

in Alkmaar

Kamp Bouwbedrijf B.V.
-  Nieuwbouw appartementencomplex ‘Sannerhof’ aan de Beukenlaan/ 

Taxuslaan te Heerhugowaard, een complex met 44 appartementen  
en ruim 1.000 m2 commerciële ruimte

Bouwbedrijf Zonneveld: De Steltloper, Amsterdam

(Advertentie)

VAKKRACHTEN
GEZOCHT!

INTERESSE?

OP DIT MOMENT EN DE AANKOMENDE JAREN IS ER EEN ENORME BEHOEFTE AAN 
PERSONEEL. BEN JIJ EEN ERVAREN VAKKRACHT OF WIL JE GRAAG EEN VAK LEREN?

NEEM CONTACT MET ONS OP EN WIJ BOUWEN SAMEN AAN JE TOEKOMST.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: (ERVAREN EN LEERLING) SCHILDERS, TIMMERLIEDEN, 
MACHINAAL HOUTBEWERKERS, METSELAARS, TEGELZETTERS, UITVOEREND 

TECHNISCH ADMINISTRATIEF (UTA) MEDEWERKERS VOOR DE BOUW, 
SCHILDERSBRANCHE EN DE TIMMERINDUSTRIE. BEN JE OP DIT MOMENT AL 

WERKZAAM IN EEN ANDER VAKGEBIED MAAR WIL JE OVERSTAPPEN EN DIRECT 
GAAN WERKEN? DAN ZIJN WE OOK OP ZOEK NAAR JOU!

072-5763030  |  INFO@ESPEQ.NL

WWW.WERKENBIJESPEQ.NL

WIJ ZIJN ER OM JOU TE HELPEN MET ALS BELANGRIJKSTE DOEL: 
EEN PASSENDE BAAN IN DE BOUWBRANCHE! 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

TECHNISCH ADMINISTRATIEF (UTA) MEDEWERKERS VOOR DE BOUW, 
SCHILDERSBRANCHE EN DE TIMMERINDUSTRIE. BEN JE OP DIT MOMENT AL 

WERKZAAM IN EEN ANDER VAKGEBIED MAAR WIL JE OVERSTAPPEN EN DIRECT 

WIJ ZIJN ER OM JOU TE HELPEN MET ALS BELANGRIJKSTE DOEL: 

SCHILDERSBRANCHE EN DE TIMMERINDUSTRIE. BEN JE OP DIT MOMENT AL 
WERKZAAM IN EEN ANDER VAKGEBIED MAAR WIL JE OVERSTAPPEN EN DIRECT 

GAAN WERKEN? DAN ZIJN WE OOK OP ZOEK NAAR JOU!

WIJ ZIJN ER OM JOU TE HELPEN MET ALS BELANGRIJKSTE DOEL: 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!
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Onze leden bouwen Reportage

Wie klaart de klus?’ vloeit voort uit de laatste 
bouw-cao. Tijdens het afsluiten daarvan 
werden – indachtig de bedoelingen van het 
Sociaal Akkoord – afspraken gemaakt over  
de inzet van mensen met een arbeidsbeper-
king in de bouw. Over de hele linie moeten 
over tien jaar 125.000 mensen met een 
arbeidshandicap aan een baan zijn geholpen; 
100.000 in het bedrijfsleven, 25.000 bij de 
overheid. De bouw draagt daarin zijn  
baantje bij.

Eind januari dit jaar hadden landelijk  
295 zogenoemde ‘doelgroepdeelnemers’  
aan een baan moeten zijn geholpen.  
Uit onderzoek bleek dat het er zo’n 750 
waren, meer dan tweemaal de doelstelling. 
Argumenten bij de bouwbedrijven:  
overwegingen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
een kans geven aan een bekende of het 
invullen van verplichtingen op het gebied van 
social return, vertelde landelijk projectleider 
Joep Jansen van ‘Wie klaart de klus?’

Onderscheid
Hoewel de ‘nulmeting’ in essentie tevreden 
stemt, leven er nog veel vooroordelen ten 
aanzien van de doelgroepdeelnemers. 
“Onterecht”, zei hij, daarin bijgevallen  

door onder meer Peter Wiering van Helder 
Vastgoed. “Wij nemen jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan omdat ze 
beschikbaar zijn en het werk tegelijkertijd 
prima aankunnen. De afgelopen jaren 
hebben we bovendien gemerkt dat we  
ons zo onderscheiden van de concurrentie. 

Het geeft in die zin dus ook positieve 
impulsen.”

Bouwbedrijf Van der Wal in Den Helder weet 
eveneens wat het is om mensen met een 
arbeidsbeperking op de loonlijst te hebben 
staan. “We hebben er al 46 jaar een in 
dienst”, vertelde directeur en bestuurder  
van Bouwend Nederland Ult van der Wal. 
“Daarnaast hebben we een pupil van ’s 
Heeren Loo als hulp op de vrachtwagen 
gezet. Hij zit op eigen terrein nu ook op de 
shovel. Die gelegenheid hadden we hem 
eerder moeten geven. De kern van mijn 
boodschap is: geef ze een kans! Zet ze  
in hun kracht. Met wat geduld komt het  
allemaal goed. En ja, natuurlijk is de praktijk 
soms weerbarstig. Dan heeft de klant  
niet altijd geduld en wil hij ‘de optimale 
prestatie’. Maar ook daar is een mouw  
aan te passen.”

Subsidiemaatregelen
Intensief is het zonder meer, zeker in de 
eerste fase, erkende zowel Wiering als  
Van der Wal, iets wat directeur Suzanne den 
Dulk van ESPEQ (“Geduld is gewoon nodig”) 
volmondig onderschreef. Maar bedrijven  
die een Wajonger aannemen krijgen daar 
een jobcoach bij van het werkgevers-
servicepunt in Noord-Holland Noord.  
En daarnaast heeft de overheid een uitge-
breid stimuleringspakket van subsidiemaat-
regelen samengesteld, uiteenlopend van 
loonkostensubsidie tot loondispensatie,  
om het aannemen van doelgroepdeelnemers 
te stimuleren.

Ronald van Ammers (UWV) verwees in  
dit verband naar subsidiecalculator.nl,  
een website waarop werkgevers kunnen 
uitrekenen op welke subsidie ze bij welke 
regeling kunnen rekenen. Hij benadrukte 
voor vragen altijd beschikbaar te zijn:  
“Soms is lastig te zien voor welke regeling 
werkgevers in aanmerking komen.  
Maar het is heel belangrijk dat het goed  
in kaart is, omdat het subsidieregelingen 
zijn die soms tot in lengte van jaren  
doorlopen.” 
 
Van Ammers is per e-mail bereikbaar voor 
vragen: ronald.vanammers@uwv.nl

www.subsidiecalculator.nl
www.werk.nl

“De kern van mijn boodschap is: geef ze een kans!”

Ult van der Wal, Suzanne den Dulk en Peter Wiering (vlnr): … geef ze een kans …

Drukbezochte soos over mensen met arbeidsbeperking

“Je moet ze in hun kracht zetten”
Vooroordelen zitten mensen met een beperking op de arbeidsmarkt in de 
weg, ook in de bouw. Dat bleek in mei tijdens de sociëteit van Bouwend 
Nederland Noord-Holland Noord bij ESPEQ in Heerhugowaard.  
Een (na)middag lang ging het over ‘Wie klaart de klus?’, een landelijk  
project om mensen met een beperking aan werk te helpen.  
“Je moet ze in hun kracht zetten.”



Bouwend NHN 
wordt mogelijk 
gemaakt door:

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Nét even wat sneller

De wet is voor elk advocatenkantoor gelijk. Het zijn de mensen die het verschil maken. Bij Van Diepen 
Van der Kroef zijn dat advocaten die met passie en creativiteit voor u aan de slag gaan. Die zich net
even harder voor u inzetten. Net even wat sneller sprinten. Waardoor we niet zelden net even 
een neuslengte voor liggen. En waardoor we het hardop durven zeggen: Welkom bij de winnaars.

www.vandiepen.com

VDVK-4639 Adv 210x297 Hardloopster.indd   1 04-12-13   15:41

Onze leden

AARTSWOUD Bouwbedrijf De Kleine Stolp www.dekleinestolp.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Boersma B.V. www.boersmabv.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V. www.hof-bouw.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Kuilboer en de Boer B.V. www.kuilboerendeboer.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Moesman B.V. www.aannemersbedrijfmoesman.nl
ALKMAAR Aannemingsbedrijf P. Oostwouder B.V. www.oostwouder.info
ALKMAAR Aannemersbedrijf Walters & Poland www.waltersenpoland.nl
ALKMAAR Aannemingsbedrijf Wibier www.wibierbouw.nl
ALKMAAR  Aann.-inst.bedrijf Donker-de Boorder en Koreman B.V.  www.deboorderenkoreman.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf Bolten B.V. www.bolten.net
ALKMAAR Bouwbedrijf Jos Olbers B.V. www.olbers.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf J.P. Ory B.V. bouwbedrijf@jporybv.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf Jac. Tromp B.V. www.jactromp.nl
ALKMAAR Firma J.S. Klaver www.bouwbedrijfjklaver.nl
ALKMAAR Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen B.V. / www.theovanvelzen.nl
ALKMAAR Hoebe Bronbemaling B.V. www.theovanvelzen.nl
ALKMAAR Home2Build www.home2build.nl
ALKMAAR Houter Bouwspecialiteiten www.houtertimmerbedrijf.nl
ALKMAAR Kesselaar & Zn. B.V www.kesselaarenzn.nl
ALKMAAR Ooijevaar | bevlogen bouwers www.ooijevaar.nl
ALKMAAR Schot Infra B.V. www.schot-alkmaar.nl
ALKMAAR Vastheere C.V. www.bouwheere.nl
ALKMAAR Verberne-Baron www.verbernebaron.nl
AKERSLOOT R.A. van de Kamp Aannemersbedrijf B.V. www.vdkvastgoed.nl
AMSTERDAM Mos Grondwatertechniek B.V. www.mos.nl
ANNA PAULOWNA Bouw- en Aannemingsbedrijf A.W. Krijger en Zn / facebook.com/bouwenaannemingsbedrijfKrijger/
ANNA PAULOWNA Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V. www.bouwbedrijfappelman.nl
ANNA PAULOWNA Bouwbedrijf F.X. Huiberts B.V. www.fxhuiberts.nl
BERGEN NH Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. www.min-infra.nl
BEVERWIJK Kennemer Beton Bouw B.V. www.kennemerbetonbouw.nl
BREEZAND Bouwbedrijf P. Broers B.V. www.bouwbedrijfbroers.nl
BROEK OP LANGEDIJK De Geus Bouw www.geusbouw.nl
CASTRICUM Aannemersbedrijf D. Teerenstra B.V. www.dannyteerenstra.nl
CASTRICUM Aannemersbedrijf H.W. Twisk B.V. www.twiskbouw.nl
CASTRICUM A.C. Borst Bouw B.V. www.acborst.nl
CASTRICUM Bouwbedrijf Tromp B.V. www.trompbouw.nl
CASTRICUM Frab Aannemingsbedrijf B.V. www.frab.nl
DEN HELDER Aannemersbedrijf Gerard Borst B.V. www.gerardborst.nl
DEN HELDER Fa. G. Bais Gbais360045@freeeler.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. www.carlebur.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Dozy B.V. www.dozybv.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Kersbergen B.V. www.kersbergenbv.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. www.tuin-denhelder.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zn. B.V. www.lvdwal.nl
DEN HELDER Bijpost Bestratingen B.V. www.bijpostbestrating.nl
DEN HELDER B.V. Aannemersbedrijf J.J. Meijer www.aannemingsbedrijfjjmeijer.nl
DEN HELDER Helu Bouw Service www.helu-bouwservice.nl
DEN HELDER Lutterman Tegels B.V. www.lutterman.nl
DEN HELDER v.o.f. Aannemingsbedrijf C. van der Plas Aannemer.vdplas@ziggo.nl
DEN OEVER Aannemingsbedrijf P. Dirks en Zn. B.V. www.dirks.nl
EGMOND A/D HOEF Bouwbedrijf J.C. de Groot B.V. www.bouwbedrijfdegroot.nl
EGMOND A/D HOEF Tervoort’s Bouwbedrijf B.V. www.tervoort.nl
EGMOND A/D HOEF Gebr. De Waard Bestratingen Gebr.dewaard@quicknet.nl
EGMOND-BINNEN Bouwbedrijf C & S www.bouwbedrijfcs.nl
HEEMSKERK R.G. Zonneveld B.V. www.gebroederszonneveld.nl
HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf R. Blankendaal www.rblankendaal.nl
HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf Neeft www.neeft.nl
HEERHUGOWAARD Bleeker Bouw Advies www.bleekerbouwadvies.nl
HEERHUGOWAARD R. & H. Beers Aannemingsbedrijf B.V. www.rhbeers.nl
HEERHUGOWAARD Bot Bouwgroep B.V. www.botbouwgroep.nl

HEERHUGOWAARD Bot Ramen & Deuren B.V. www.botramenendeuren.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Bert Groot V.O.F. www.bertgroot.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Ted Groot B.V. www.tedgroot.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Hoffer B.V. info@hofferbouwbedrijf.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Cor Koper B.V. www.corkoper.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf P.E. van Langen pevanlangenbouw@telfort.nl
HEERHUGOWAARD Van de Bult Grond-, Weg- en Waterbouw bv www.bult-gww.nl
HEERHUGOWAARD ESPEQ Opleidingen B.V., b.u. Bouw www.espeq.nl
HEERHUGOWAARD Kamp Bouwbedrijf B.V. www.kampbouwbedrijf.nl
HEERHUGOWAARD Offeringa aannemersbedrijf www.offeringa.eu
HEERHUGOWAARD Sinnige Bouw B.V. www.sinnigebouw.nl
HEILOO Aannemersbedrijf Y. Kops B.V. www.kopsaannemers.nl
HEILOO Bouw- en Aannemersbedrijf Fa. G. Heijne & Zonen Aannbedr.gheijne@hotmail.com
HEILOO Firma P. Hoetjes & Zn. hoetjesbouw@hetnet.nl
HEILOO Fa. J. Klaasse en Zn. www.klaassebouw.nl
HEILOO GP Groot infra en engineering bv www.gpgroot.nl
HEILOO Nanne Bouw- en Aannemingsbedrijf www.nannebouw.nl
HIPPOLYTUSHOEF Bouwbedrijf Hagedoorn www.hagedoornbouw.com
HIPPOLYTUSHOEF Bouwbedrijf Hollands Kroon www.bouwbedrijfhollandskroon.nl
LIMMEN Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V. www.ncommandeur.nl
LIMMEN Aannemersbedrijf Jonker B.V. www.aannemersbedrijfjonker.nl
LIMMEN Bouwbedrijf C. Bos B.V. www.bouwbedrijfcbos.nl
LIMMEN Bouwbedrijf Ed van Duin BV www.edvanduin.nl
NOORD-SCHARWOUDE Aannemersbedrijf C.J. Entius  www.bouwbedrijfentius.nl
NOORD-SCHARWOUDE Bouwbedrijf Theo Kruijer B.V. www.theokruijer.nl
NOORD-SCHARWOUDE J. Henselmans Bouw B.V. www.henselmans.nl
OTERLEEK Aannemersbedrijf Verbart B.V. www.verbart.nl
OUDESLUIS v.o.f. Fa. Muntjewerf www.bouwbedrijfmuntjewerf.nl
OUDKARSPEL Bouwburo H. Tauber B.V. (BBT) www.bouwburo-tauber.nl
SCHAGEN Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. www.deleeuwbv.nl
SCHAGEN Ruijter Bouw en Kozijntechniek B.V. www.ruijterkozijntechniek.nl
SCHAGERBRUG Bouwbedrijf P. Ott B.V. www.bouwbedrijf-ott.nl
SCHAGERBRUG Fa P.N. Dekker en Zoons www.pndekkerenzns.nl
SCHAGERBRUG Rietdekkersbedrijf J.P. Kooijman B.V. www.kooijmanrietdekkers.nl
SCHERMERHORN Bouwbedrijf Piet van der Burg B.V. www.pietvanderburg.nl
SCHERMERHORN H.G. Jonk en Zn. Aannemingsbedrijf www.jonk-aannemingsbedrijf.nl
SCHOORL Wildeboer Bouw B.V. www.wildeboer-bouw.nl
SINT PANCRAS Aannemersbedrijf André Goesinne agoesinne@ziggo.nl
SINT PANCRAS Bouwbedrijf Groen en Wit B.V. www.groenenwit.nl
SLOOTDORP Jos de Jong Bouw www.josdejongbouw.nl
STOMPETOREN Aannemersbedrijf Bouwheere www.bouwheere.nl
STOMPETOREN Bouwbedrijf J. Nat en Zn. B.V. www.natenzn.nl
‘T VELD Bouwbedrijf De Jong ‘t Veld B.V. www.dejongbouw.nl
UITGEEST Akerbouw B.V. www.akerbouw.nl
UITGEEST Baltus Bouw www.baltusbouw.nl
URSEM Aannemingsbedrijf De Jong Ursem B.V. www.dejongursem.nl
URSEM Luitjes Projectbouw www.luitjesprojectbouw.nl
WAARLAND Bouwbedrijf Remco Broersen www.bouwbedrijfremcobroersen.nl
WAARLAND Bouwbedrijf Th. Wever B.V. www.weverbouw.nl
WARMENHUIZEN Bouwbedrijf M. van den Berg www.bouwbedrijfmvdberg.nl
WARMENHUIZEN Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn B.V. www.mjdenijs.nl
WARMENHUIZEN Dekker Beheermaatschappij Krabbendam BV www.kdbv.nl
WARMENHUIZEN Meijer Bouw Warmenhuizen B.V. www.bouwbedrijfmeijer.nl
WARMENHUIZEN Pronk Warmenhuizen B.V. www.pronkbouw.nl
WESTERLAND Portegijs Keukens B.V. www.portegijs.nl
WINKEL Aannemingsbedrijf H. Fijnheer www.fijnheerbv.nl
WINKEL Hollandsysteembouw B.V. www.hollandsysteembouw.nl
ZUID-SCHARWOUDE Hoogendijk Bouw B.V. www.hoogendijkbouw.nl 
ZUID-SCHARWOUDE Aannemer Wagenaar info@aannemerwagenaar.nl


