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Bouwen. RAB weet hoe ‘t werkt.

Alkmaar: Laanenderweg 39 | Zwaag: De Marowijne 29 
Texel: Heemskerckstraat 50

B O UW C E N T E R RAB

Denk aan het fundament van de vereniging, 
om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en 
invulling te geven aan het sociale deel van 
de vereniging. Of – naast het sociale deel - 
de belangenbehartiging voor onze leden, 
een fundament onder het lidmaatschap  
van de vereniging.

In ‘Het Fundament’ kunnen wij ook onze 
externe relaties uitnodigen. En wij houden 
nu kantoor in het ESPEQ-gebouw, waar 
een fundament wordt gelegd voor de 
vakopleiding die onze leerlingen krijgen. 
Ook ESPEQ gaat ‘Het Fundament’ gebrui-
ken voor haar activiteiten. Win-win voor 
beide partijen, kortom. Externe relaties  
van ons allebei kunnen hier ‘live’ zien  
wat de bouw doet aan opleidingen.

Op 5 maart hield de commissie Innovatie 
een prachtige excursie naar de Voorbij 
Groep, gevestigd in het Amsterdamse 
havengebied. In de gevelpanelen- en  
wandfabriek voor huizen wordt alles via  
 het BIM-systeem aangestuurd. De robots 
krijgen hun informatie uit BIM en zijn zeer 
maatvast. Met een aanzienlijke reductie op 
personeelskosten kan deze fabriek volop 
draaien als de orderstroom ook eenduidig 
is. Dit laatste wil nog wel eens een 
probleem zijn doordat externen, zoals 
bijvoorbeeld kanaalplatenfabrikanten,  
deze niet op tijd kunnen leveren. Al met al 
een zeer interessante excursie, die goed 
bezocht is en afgesloten werd met een 
Italiaanse maaltijd; erg gezellig en leer-
zaam. U vindt een uitgebreider verslag 
verderop in deze editie.

In mei is de jaarvergadering van de  
afdeling. De voorbereidingen zijn gestart  
en binnenkort kunt u de uitnodiging 
verwachten. Ook de soosbijeenkomsten 
staan weer op de rit en beloven  
interessant te worden.

In tegenstelling tot wat eerder in het activi-
teitenoverzicht stond vermeld, houden we 
onze najaarsvergadering dit jaar niet op 12, 
maar op 29 oktober. Die dag willen we een 
middag beleggen, waarop het Klimaat-
akkoord, de Klimaattafel Gebouwde  
Omgeving en de Regionale Energie- 
strategie NHN aan bod komen.  
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Het nieuwe verenigingsjaar  
is alweer even onderweg. 
Maar wat is het goed begonnen. 
Per 1 februari hebben we Dionne 
van der Waal verwelkomd op ons 
secretariaat, dat daarmee weer 
volledig op sterkte is. Ze stelt zich-
zelf op de pagina hierna even nader 
aan u voor. En op 7 februari was de 
opening van ons nieuwe kantoor
en clubhuis in het ESPEQ-gebouw: 
een fantastisch moment.

Voor de nieuwe naam van ons clubhuis 
hadden we een ‘prijsvraag’ uitgeschreven. 
Het werd ‘Het Fundament’, bedacht door 
Ton van Langen. In eerste instantie zullen 
mensen hebben gedacht: Fundament? 
Maar het is een naam die écht goed past. 
Want er zitten diepere betekenissen 
achter.  

Inmiddels hebben we onder anderen 
Bernard Wientjes weten vast te leggen als 
spreker. Als Bouwend Nederland NHN 
willen we deze middag benutten als opstap 
om onze leden mee  
te nemen in de discussie over de CO2- 
problematiek en de energietransitie.

Die dag nodigen we ook onze externe  
relaties uit, zoals architecten, de jongeren-
kernen, woningbouwverenigingen, de 
installatiebranche, de opleidingsbedrijven 
en het onderwijsveld. Deze laatste twee 
moeten we in dit proces niet vergeten, 
want ook voor deze partijen is de impact 
van de transitie groot. De middag  
wordt door onze commissie Innovatie  
georganiseerd en dienst als opmaat voor 
de verdere soosactiviteiten. Te denken valt 
aan verdiepingssessies over thema’s als 
luchtdicht bouwen en circulair bouwen.  
Al met al een mooi programma, waaraan 
hard wordt gewerkt door de commissie  
en ons secretariaat.

Bouwend Nederland afdeling NHN is volop 
in beweging en gaat de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.

Dick Min, 
Voorzitter Bouwend Nederland NHN

Dagelijks bestuur:
Dick Min: voorzitter
Jan Vreeker: vice-voorzitter
Marieke Snoek: penningmeester
Timon Pouwels: secretaris

Algemeen bestuur:
Peter Konijn
Piet-Jan Ooms
Cornel Borst
René Dirks
Dennis Haring

Adres:
W.M. Dudokweg 66
1703 DC  Heerhugowaard
Telefoon (072) 540 22 99

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

BMN Bouwmaterialen 
ondersteunt je daar volledig 
bij. Wij zijn jouw partner in 
de regio voor het leveren 
van bouwmaterialen.

Wij beloven jou
  Beste service
  Juiste voorraad
  Flexibele logistiek
  Vakkundig advies

Jou de beste in je vak maken

Slimmer, sneller 
en beter bouwen

Een goede start
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord Bedrijfsprofiel

Even voorstellen .....
Wat een mooi moment om voor 
Bouwend Nederland te mogen 
starten! Een feest, de opening van 
Het Fundament en niet te vergeten 
een mooi, nieuw, glimmend 
kantoor. En laat dat nou ook mijn 
nieuwe werkplek zijn. Fantastisch!

Ik ben Dionne van der Waal, 39 jaar jong. Samen met 
Paulien vorm ik sinds begin dit jaar het secretariaat 
van de afdeling Noord-Holland Noord, een onwijs leuke 
en uitdagende baan. De bouw- en infra wereld was mij 
tot een paar maanden geleden totaal onbekend. Nou 
ja, los van de verbouwingen in en om het eigen huis 
dan. Dus een nieuwe wereld opent zich. 
Waar ik wel in thuis ben? Helaas heb ik daar geen 
eenduidig antwoord op, ik blijk een generalist, geen 
specialist en gek op afwisseling en diversiteit. Na mijn 
studie volgden ook verschillende leuke en interessante 
banen in verschillende branches, bedrijven en zelfs 
provincies.
Momenteel werk ik behalve voor Bouwend Nederland 
als coach voor een hele mooie stichting en help ik voor 
mijn eigen praktijk mensen door middel van healing/
reading te geven.
En ook in mijn vrije tijd hou ik ervan om lekker bezig te 
zijn. Sporten vind ik heerlijk! Als het goed is, dan zitten 
de eerste toertochtjes op de wielrenfiets er bij het 
lezen van dit blad inmiddels op. Niet op de fiets? Dan 
ben ik te vinden op de tennisbaan, in de sportschool, in 
het bos met de hond of oh ja,…. Of ik ben op pad met 
Sander, mijn vriend, haha… daar hou ik natuurlijk ook 
nog graag wat uurtjes voor vrij.
Mochten jullie in de buurt zijn van Het Fundament,... 
voel je vrij om binnen te komen en even persoonlijk 
kennis te maken. De koffie staat klaar!
 
Groeten, Dionne

Activiteit Bouwend Nederland, afdeling NHN
Activiteit Jong Bouwend Nederland, kern Duinstreek
Activiteit Jong Bouwend Nederland, kern West-Friesland
Activiteit Bouwend Nederland, Regio Randstad Noord 

Datum Onderwerp Locatie Organisator
27-04 t/m 05-05-2019 Meivakantie  
13-05-2019 Bestuursvergadering Espeq Hhwaard BN NHN
17-05-2019 Jaarvergadering  BN NHN/JBN
22-05-2019 Thema avond  Ntb JBN Duinstreek
04-06-2019 Regiobestuur Kantoor Amsterdam RRN
15-06-2019 Dag van de Bouw  Landelijk
17-06-2019 Bestuursvergadering Espeq Hhwaard BN NHN
20-6-2019 Persoonlijke ontwikkeling Ntb JBN Duinstreek
02-07-2019 Soos/contactbijeenkomst Espeq Hhwaard BN NHN / 
   bouwoverleggen
08-07-2019 Bestuursvergadering Espeq Hhwaard BN NHN
29-07 t/m 16-08-2019 Bouwvak, regio noord  
09-09-2019 Bestuursvergadering  Espeq Hhwaard BN NHN
10-09-2018 Soos/contactbijeenkomst Espeq Hhwaard BN NHN/educatie/
   regelgeving/nuts
 Marktdag Afasstadion Alkmaar RRN
21-09-2019 Jaarfeest  JBN WF
 Bijeenkomst/excursie  JBN RRN
24-09-2019 Regiobestuur Kantoor Amsterdam RRN
24-09-2019 Regiobestuur + afd.voorz Kantoor Amsterdam RRN
07-10-2019 Bestuursvergadering Espeq Hhwaard BN NHN
15-10-2019 Kennisavond  JBN WF
19-10 t/m 27-10-2019 Herfstvakantie  
29-10-2019 Bijeenkomst 
  i.c.m. najaarsledenvergadering Espeq Hhwaard BN NHN/innovatie
04-11-2019 Bestuursvergadering Espeq Hhwaard BN NHN
05-11-2019 Regiobestuur Kantoor Amsterdam RRN
15-11-2019 Excursie   JBN WF
15-11-2019 Jaarvergadering Ntb JBN Duinstreek
09-12-2019 Regiobestuur Kantoor Amsterdam RRN
03-02-2020 Jaarvergadering  JBN WF

ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 

En de winnaars zijn ...
Ze zijn bekend, de winnaars van de prijsvraag die was opgenomen in het 
boekje over de timmerdorpen en waarvoor tot eind oktober antwoorden 
konden worden ingezonden. De acht kaartjes voor de Efteling gaan (eerlijk 
verdeeld) naar Luuk Koster uit Zuid-Scharwoude en Elly Vlaar uit Wognum. 
Van harte gefeliciteerd en veel plezier!

Commissie PR/evenementen 
zoekt versterking!
De commissie PR/evenementen zoekt versterking! Binnen Bouwend 
Nederland afdeling Noord-Holland Noord houdt deze commissie  
zich onder meer bezig met de productie van dit magazine,  
ledenwerfcampagnes, de Dag van de Bouw, de timmerdorpen,  
de jaarvergadering van de vereniging, algemene pr, sociale media,  
open dagen bij scholen/opleidingen en ledenexcursies. Belangstelling 
om mee te denken over het pr-beleid van de vereniging? Meld je dan aan 
via info@bouwendnederlandnhn.nl of via (072) 540 22 99. We vergaderen 
ongeveer vijfmaal per jaar in het Fundament in Heerhugowaard.

Het is ze met de paplepel ingegoten.  
Opa, vader en ooms: allemaal verdienden 
ze hun geld in de bouw. Dus dat Dennis (44) 
en Leon (37) die kant ook opgingen, had op 
zichzelf wel iets vanzelfsprekends. Jaren-
lang werkten ze bij een gerenommeerde 
bouwonderneming in Wognum, tot het 
bedrijf in 2012 – midden in de bouwcrisis 
– zijn laatste adem uitblies. “Dat was het 
moment dat we zeiden: dit willen we niet 
meer meemaken, we kunnen beter zorgen 
dat we zelf aan de knoppen draaien”, zegt 
Dennis.

Het was de start van Invano Bouw.  
De naam lag “per toeval” al op de plank, 
aldus Leon. “Uitvloeisel van een school-
opdracht”, zegt hij. “We moesten een soort 
ondernemingsplan maken en daar is die 
naam bedacht. ”De samensmelting van  
Innovatief, Vakkundig en No Nonsense“ 
is precies waarvoor wij als jonge  
onderneming staan”, voegt hij daaraan toe.

Vertrouwen
De broers stonden al eerder op het punt 
voor zichzelf te beginnen, maar zagen  
de crisis aankomen en vonden het op  
dat moment lastig de stap te zetten.  
“Het faillissement bij onze toenmalige 
werkgever heeft ons eigenlijk het zetje 
gegeven dat we onszelf eerder nét niet 
durfden te geven”, zegt Dennis. “Voor ons 
is het achteraf goed dat het is gebeurd. 
Natuurlijk, het is een immense verander-
ing. Van de ene op de andere dag moet  
je denken als ondernemer.  

Maar we wisten wat we konden en  
hadden vertrouwen in onszelf.”

Het begin was zwaar – en moeilijk: zet 
jezelf maar eens op de kaart midden in een 
recessie. “We hebben de eerste tijd alles 
aangepakt, tot straatwerk aan toe”, aldus 
Leon. “Maar we hadden één belangrijk 
mazzeltje: veel van onze oud-collega’s 
waaierden uit over allerlei bedrijven in 
de regio. En zij wisten wat we konden. 
Daardoor hadden we al snel een redelijk 
goed netwerk, dat enorm heeft geholpen 
de vaart erin te krijgen.”

Zo maakte het bedrijf van de broers de 
afgelopen zeven jaar langs de weg der 
geleidelijkheid een gestage groei door.  
“We hebben niet te klagen over de 
werkvoorraad”, zegt Dennis. “Dit jaar is 
goed gevuld, al kan er altijd wel wat bij.  
We zijn meer dan tevreden, maar kijken  
wel verder. Uiteindelijk willen we door-
groeien tot ontwikkelende aannemer,  
ons eigen werk creëren. Wat we nu doen 
is voor dit moment prima, maar het maakt 
ons wél heel afhankelijk. We willen daarin 
doorpakken.”

Indammen
Onderdeel van hun plan is het indammen 
van risico’s als gevolg van economische 
schommelingen en het creëren van eigen 
vermogen – om zo zélf in projectontwik-
keling te kunnen investeren. Dat hebben  
de broers onder meer gedaan door een 
paar jaar geleden een hectare grond te 

huren en daar pioenrozen op te gaan telen. 
“Met een bewuste keuze voor de exclusie-
vere soorten, volledig bestemd voor de 
export naar Oost-Europa”, zegt Leon, die het 
plan bedacht. “Vorig jaar hebben we geplant. 
Inmiddels hebben we het organisatorisch 
volledig op poten. Volgend jaar gaan we voor 
het eerst oogsten.”

Hij kreeg zijn broer niet zomaar mee.  
“Ik had mijn bedenkingen, maar heb me 
laten overtuigen”, zegt Dennis. “Inmiddels
sta ik er voor de volle honderd procent 
achter. Het is niet alleen een kwestie van 
vermogen creëren, het is ook een kwestie 
van risicospreiding. De laatste crisis heeft 
laten zien hoe snel het kan gaan. En als jong 
bedrijf zitten we in een kwetsbare positie. 
Maar in de eerste plaats moeten de pioen- 
rozen als groeiversneller van het bouw-
bedrijf functioneren. En we denken écht  
dat dat gaat lukken.”

Daarna willen de broers – waar nodig samen 
met andere investeerders - zich vooral rich-
ten op de ontwikkeling van kleinere huisvest-
ing. “De samenleving veroudert en er komt 
steeds meer vraag naar kleine woningen”, 
zegt Leon. “Daar willen we op inhaken,  
we zien in  dat segment volop kansen.
”Maar alles op z’n tijd, benadrukt Dennis. 
“Zo gaan we dit jaar eerst op voor Bouw-
garant. We zijn er klaar voor, we zijn écht 
een bouwbedrijf aan het worden. Zo zetten 
we steeds een volgende stap.”

www.invanobouw.nl

Invano Bouw wil ontwikkelende aannemer worden

Pioenroos als groeiversneller
Invano Bouw in Wijdenes werd begin dit jaar gedeeld  
tweede bij de verkiezing tot Beste Verbouwer 2018  
door vergelijkingswebsite bouwnu.nl. 
De prijs onderstreept de gestage weg omhoog  
die de tweemanszaak van Dennis en Leon Haring volgt.  
Hun ambitie: ontwikkelende bouwer worden.  
En daar moeten pioenrozen bij helpen.

Dennis (l) en Leon Haring: “We wisten wat we konden  
en hadden vertrouwen in onszelf.”

“�Wat�we�nu�doen�is�voor�dit�moment�prima,��
maar�het�maakt�ons�wél�heel�afhankelijk”
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Opening Het Fundament Opening Het Fundament

Het duurde even, maar op 7 februari van dit jaar was 
het dan eindelijk zover. Die dag opende het nieuwe 
onderkomen en clubhuis van Bouwend Nederland 
afdeling Noord-Holland Noord - ‘Het Fundament’ -  
in het gebouw van ESPEQ in Heerhugowaard  
officieel de deuren. 

Bijna tweehonderd bezoekers – leden, gemeentebestuurders en  
andere (externe) relaties - hoorden een tevreden en blije afdelings-
voorzitter Dick Min, een trotse ESPEQ-directeur Suzanne den Dulk 
en een al niet minder opgetogen burgemeester Bert Blase van  
Heerhugowaard vertellen hoe belangrijk en essentieel het samen-
gaan van brancheorganisatie en opleidingsinstituut is in deze tijd, 
waarin de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen.  

De nieuwe locatie is om meer redenen bewust gekozen: centraal in het gebied, in het hart van de afdeling, in een gemeente die zich al 
langer profileert als het gaat om ook voor de bouw belangrijke kwesties als de energietransitie. Met een naam die het belang van die 
samenvloeiing meer dan wat ook onderstreept. Want elk goed bouwwerk rust op een solide fundament. Op deze pagina’s een impressie  
van de bewuste avond, waarop de bruisende en toekomstbestendige afdeling Noord-Holland Noord een nieuwe toekomst inluidde.  
De foto’s zijn van fotopersbureau Theo Annes.

En toen was daar ‘Het Fundament’ ...
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Jong Bouwend Nederland West-Friesland Jong Bouwend Nederland Kern Duinstreek 

Een jongerenvereniging ontstaat en bestaat niet voor niets. 
In een steeds veranderende markt is het van groot belang  
om continu te groeien en te ontwikkelen. Essentieel voor een 
succesvolle carrière én voor een succesvolle onderneming. 

Door talent tijdig te signaleren en een lidmaatschap van de jonge-
renkern Jong Bouwend Nederland Duinstreek aan te bieden, geven 
werkgevers dit talent kans om het netwerk te vergroten, te spreken 
met gelijkgestemden en verder te groeien. 

Jong Bouwend Nederland creëert dit platform door een gevarieerd 
programma aan te bieden, waarin verbinding met elkaar en samen 
groeien de kern zijn voor alles wat we doen.
In hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:
• Nieuwjaarsreceptie
•  Thema-avond advocatuur / social media / verzekering / nieuwe 

ontwikkelingen in de bouw
• Productenmiddag
• Avond over persoonlijke groei
• Sportief uitje
• Jaarvergadering
• Studiereis 

Bij alle activiteiten is er ruimte voor inhoud, plezier en persoonlijk 
contact. Daarbij danken wij de talloze partijen, die onze activiteiten 
belangeloos ondersteunen. Zo hebben wij afgelopen periode  
dankbaar gebruik gemaakt van de thema-avond bij Rensen  
Advocaten, de social media-training bij Woeler, de thema-avond  
over verzekeringen van Aon, de jaarvergadering bij GP Groot en  
de productenmiddag van Bouwcenter RAB. 

Bouwcenter RAB nam ons mee op reis naar het land van Kalkzand-
steen (MAKZ), isolatie en dakelementen (Unilin). Het werd een dag 

die duidelijk maakte dat de toeleverende industrie zich graag dienst-
baar opstelt en wil helpen samen de beste oplossing te vinden om 
projecten te laten voldoen aan de eisen van deze tijd.  
Door contact te onderhouden met de diverse partijen wordt  
kennis verbreed en worden mogelijkheden gecreëerd. 

De komende periode staat in het teken van een aantal thema- 
avonden. We worden meegenomen in de wereld van advocatuur.  
In de bouw is risico een grote factor van succes in de onderneming. 
Deze avond wordt ingegaan op de invloed die de aannemer heeft op 
prijs- en contractvorming , hanteren van algemene voorwaarden, 
meer- en minderwerk en doorleggen van risico’s.

Waar de avond over persoonlijke groei over gaat, zit al volledig  
in de naam verpakt. In een tijdperk dat zó sterk aan verandering 
onderhevig is als het onze, hebben we behoefte aan betrokken 
mensen die échte waarde toevoegen. Die het beste van zichzelf 
geven en het beste uit de ander weten te halen. 
Met een gastspreekster van de New Leadership Academy gaan we 
ontdekken wie een waardevolle leider is of wie onderweg is het te 
worden. Ook staat dit jaar de studiereis weer op het programma. 
Samen met onze partner Pontmeyer Oudkarspel reizen we af naar 
Verona, om daar in de wereld van hout, productie en Italiaanse 
bouwkunst te treden. Een waardevol evenement waarin leden  
elkaar nog beter leren kennen.

Bestuur Jong Bouwend Nederland kern Duinstreek
Na acht jaar bestuurslid te zijn geweest is Michiel Hogendoorn  
afgetreden als penningmeester. Hierdoor is de samenstelling  
van ons bestuur gewijzigd. Het huidige bestuur bestaat nu uit:
• Maarten de Jong  – voorzitter
• Paul van Assema – penningmeester 
• Jan Nelis – secretaris
• Reyer Klepper – bestuurslid
• Peter Hommes – bestuurslid
 

Jonge leidinggevenden klaarstomen Kweekvijver van talent
In de afdeling Noord-Holland Noord van Bouwend Nederland  
is Jong Bouwend Nederland West-Friesland een van de twee 
jongerenkernen. JBN West-Friesland is een mooie club van  
23 enthousiaste jonge bouwers. Als jongerenclub hebben wij  
de volgende visie en doelstellingen:

“Wij geloven dat de basis voor vernieuwing in de keten ligt  
bij het voorbereiden van jonge leidinggevenden op taken,  
die voortvloeien uit hun managementtaken”.

Doelstellingen: 
• Gericht op de ontwikkeling van het individu.
•  Onderhouden en vergroten van het netwerk  

van bouw- en infra managers.
• Verbreden van visie door verder te kijken dan het eigen blikveld.
• Vergroten van kennis door verdieping in techniek. 

Terugblik op 2018
Traditiegetrouw combineren wij de jaarvergadering met de nieuw-
jaarsborrel. Afgelopen 4 februari hebben wij de jaarvergadering 
gehouden bij SamCity in Hoorn, een project wat gerealiseerd is door 
Bouwend Nederland-lidbedrijf ToekomstBouw. Ook dit jaar hadden 
wij traditiegetrouw weer een zeer goede opkomst van bijna 70 
procent van onze leden. Het afgelopen jaar hebben wij de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
•  Eindfeest (gecombineerd met de afdeling)  

Afdeling West-Friesland.
• Kennisavond, spreker Jan Willem van der Groep (inspiratieavond).
• Excursie, bedrijfsbezoek Afvalzorg te Nauerna.
• Jaarvergadering Afdeling NHN, klim naar de hemel.
• Jaarfeest, varen op het IJsselmeer.
• Kennisavond, gezamenlijke sociëteit bij Espeq. 
• Excursie, projectbezoek OSG te Hoorn (project Dijkstra Draaisma).

Bestuur JBN West-Friesland
Binnen het bestuur van JBN West-Friesland hebben door het  
aftreden van twee bestuursleden enkele wijzigingen plaats  
gevonden. Een lid is 40 jaar geworden en de andere heeft 8 jaar  
in het bestuur gezeten. Hier hebben wij op ingespeeld en gekozen 
voor verjonging binnen het bestuur. Vanaf 1 januari jl. bestaat het 
bestuur uit de volgende personen:
• Jeroen Veeken – Voorzitter
• Mayert Kistemaker – Penningmeester 
• Hans van Twisk – Secretaris
• Paul Feld – Bestuurslid
• Daan Blom – Bestuurslid 
  Met dit bestuur zien wij de toekomst positief tegemoet en  

gaan we zorgdragen dat de huidige visie en doelstellingen  
worden voortgezet. 

Vooruitzien 2019
Voor het jaar 2019 hebben wij tijdens de bijeenkomst op 4 februari 
het voorlopige programma gepresenteerd. Op dit moment staan 
vanaf juni de volgende activiteiten gepland: 
• Juni, mogelijk extra excursie toonaangevend project Amsterdam
• 21 september, jaarfeest, JBN kern West-Friesland.
• 15 oktober, kennisavond, JBN kern West-Friesland
• Najaar, kennisavond, JBN kern West-Friesland
•  Najaar, excursie, projectbezoek EMA Dura Vermeer,  

JBN regio Randstad Noord
•  15 november, Excursie; projectbezoek Afsluitdijk BAM,  

JBN kern West-Friesland
• 3 februari 2020, jaarvergadering, JBN kern West-Friesland
  Een zeer gevarieerd programma, waarbij enkele kennisavonden 

nog ingevuld worden. Voor deze kennisavonden hebben wij  
al wel enkele onderwerpen in gedachten. Denk hierbij aan  
bijvoorbeeld hoogbouw en regelgeving in gemeente Hoorn. 

SamCity in Hoorn, gebouwd door Bouwend Neder-
land-lidbedrijf ToekomstGroep en decor voor de 

jaarvergadering van de West-Friese jongeren.

Aanmelden
Mocht u in uw bedrijf nog jong talent hebben dat uw wilt verbinden met andere jongeren 
talenten, schroom dan niet uw medewerker aan te sluiten bij onze vereniging! Dat kan  
heel eenvoudig via de website van Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl

JBN Kern Duistreek op ‘social media’-
training bij Woeler in Alkmaar.Oproep

Graag zien we nóg meer jong talent de bouw instromen en ondersteunen we als jongerenkern  
de persoonlijke groei van uw talent. Wanneer u jong talent in uw onderneming werkzaam hebt, 
nodigen wij u van harte uit hem of haar aan te melden voor onze mooie branchevereniging.
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Nieuws uit Noord-Holland Noord

Inspirerende sessie bij  
Voorbij Prefab

In het kader van het thema Bouw Logistiek hield de commissie 
Innovatie van Bouwend Nederland Afdeling NHN op 5 maart  
een inspirerende bijeenkomst in de fabriek van Voorbij Prefab  
in Amsterdam.
 
De middag begon met een introductie, gevolgd door een  
presentatie door Voorbij-directeur ir. Dorien Staal en een  
rondleiding in de fabriek. Zij gaf ons een kijkje in de keuken  
van de hypermoderne, gerobotiseerde fabriek, wereldwijd  
voorloper in prefab-producties. 

In 2014 maakte het bedrijf de omslag naar automatisering en 
robotisering, om zo “de gaafste betonfabriek van de wereld”  
neer te zetten. Wat dit nu allemaal zo bijzonder maakt, is dat  
het productieproces op bepaalde onderdelen van twee dagen naar 
zes minuten is gegaan. Dit is 96 procent sneller! De drie robots 
hebben een constant productieniveau en kunnen zonder probleem 
zeventien uur per dag worden ingezet. 

De aansturing is volledig geautomatiseerd en wordt gedaan vanuit 
BIM. Met andere woorden: zonder 3D-modellen wordt er niks 
geproduceerd. Hierdoor is het bedrijf in staat vijf tot zes woningen 
per dag te produceren. De grootste uitdaging ligt nu vooral nog  
in de planning. Net als iedereen heeft Voorbij Prefab last van 
uitgestelde bouwplanningen. Het is zoeken naar een weg om 
voorspelbaarheid in de onvoorspelbaarheid te krijgen.

Een mooie aansluiting op de presentatie van ir. Dorien Staal 
maakten Joeri Koehof (BIM Manager) en zijn collega Marcel 
Scheltinga (Logistiek Manager) van Bouwbedrijf M.J. de Nijs en 
Zn B.V. in Warmenhuizen. Zij zeiden de afgelopen 5 jaar een flinke 
stap te hebben gemaakt richting de “papierloze bouwplaats”. 

In de nieuwe werkwijze wordt de bestaande situatie of een bouw-
plaats met Point Cloud in 3D gevisualiseerd. Door dit te koppelen 
met de foto’s gemaakt door de kraancamera, wordt dagelijks  
een update gemaakt door theorie en praktijk met elkaar te  
vergelijken. Afwijkingen worden hierdoor snel in kaart  
gebracht waardoor eventuele kosten, tijd en frustratie voor 
herstel in een later stadium kunnen worden bespaard.

Bouwend Nederland  
nu ook op LinkedIn!

Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland Noord is sinds kort 
ook aanwezig op LinkedIn! Op de pagina delen we informatie over 
activiteiten binnen onze eigen vereniging en relevant nieuws uit 
de (vak)media. De pagina op LinkedIn bestaat naast de pagina die 
we al langere tijd op Facebook hebben en wordt in de toekomst 
naar verwachting steeds vaker en intensiever ingezet in de 
communicatie van de vereniging. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
naast het publieke deel van de pagina een besloten domein wordt 
gecreëerd waar leden onderling informatie kunnen uitwisselen.

Hoe u ons vindt:

 Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland Noord

 @bouwendnhn

Bewust veilig, iedere dag
Onder de vleugels van Bouwend Nederland is een start gemaakt 
met de campagne ‘Bewust Veilig, Iedere Dag’. Nog steeds  
gebeuren jaarlijks te veel ongelukken in de bouw- en infrasector, 
die nog steeds in de top 3 staat van meest onveilige branches.  
Met de campagne moet een verandering op gang worden 
gebracht, die leidt tot “een veilige sector, waar iedereen die  
de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat”,  
aldus Bouwend Nederland. De campagne ‘Bewust Veilig,  
Iedere Dag’ helpt bedrijven veilig-
heid beter op de kaart te zetten en 
een open cultuur te creëren, 
waarin er ruimte is om incidenten 
te melden, situaties bespreekbaar 
te maken en van elkaar te leren.  
Bij de campagne hoort een website, 
waar specifieke informatie is te 
vinden en materiaal en hulpmidde-
len om binnen bedrijven vorm te 
geven aan veiligheidsbeleid:  
www.bewustveiligiederedag.nl. 

Dag van de Bouw 2019
Zaterdag 15 juni is het weer zover: opnieuw stellen bedrijven in  
de bouw en infra in heel Nederland projecten open voor het grote 
publiek. Heeft u een (regionaal) bouw- of infraproject dat perfect 
is voor deelname aan de Dag van de Bouw? Geef u dan op!  
U kunt uw project(en) aanmelden met een mailtje naar  
info@bouwendnederlandnhn.nl of door te bellen met  
(072) 540 22 99.

Ooms Bouw
Realisering van twee nieuwe school-
complexen in Zaandam: in opdracht van 
stichting Agora het IKC Roggeplein  
(basisschool, peuterspeelzaal en bso)  
en in opdracht van Stichting Zaan Primair 
het OBS Herman Gorter (voor groepen  
1 t/m 4).

Pronk Bouw
Realisering in CPO van appartements-
gebouw met acht woningen in 
Warmenhuizen.

Volledige restauratie van vijf kerkvensters 
in het zuidtransept van De Grote Kerk in 
Alkmaar, met daarin veel metselwerk en 
natuursteen en glas- in lood elementen.

onze leden bouwen 

‘Aftrapbijeenkomst’ over Klimaatakkoord en energietransitie

Dit mag u niet missen!
Op 29 oktober 2019   houdt Bouwend Nederland afdeling NHN  
een inspirerende ‘aftrapsessie’ over het Klimaatakkoord en de energietransitie.  
Tot de gastsprekers behoort onder anderen voorzitter Bernard Wientjes  
van de Taskforce Bouwagenda.

Wat kunt u verwachten?
De inleidende bijeenkomst is bedoeld om duidelijkheid en overzicht  
te verschaffen én informatie te concretiseren over het Energieakkoord  
en het Klimaatakkoord. Na 29 oktober volgen verspreid over een wat langere 
periode verschillende verdiepingsbijeenkomsten op diverse onderwerpen  
binnen dit kader. Mis de aftrap dus niet!
 
Voor wie is het?
Voor onze 150 lidbedrijven, maar ook partijen zoals woningcorporaties,  
beroepsopleidingen, installatiebedrijven, architecten, gemeenten boven  
het Noorzeekanaal en de provincie Noord-Holland.
 
Meer informatie?
We houden u uiteraard op de hoogte via de bekende kanalen. U kunt ook contact 
opnemen met het secretariaat van Bouwend Nederland Noord-Holland Noord 
via e-mail: info@bouwendnederlandnhn.nl of telefoon (072) 540 22 99.

 

Voorbij-directeur ir. Dorien Staal



Bouwend NHN wordt mogelijk gemaakt door:

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

BMN Bouwmaterialen 
ondersteunt je daar volledig 
bij. Wij zijn jouw partner in 
de regio voor het leveren 
van bouwmaterialen.

Wij beloven jou
  Beste service
  Juiste voorraad
  Flexibele logistiek
  Vakkundig advies

Jou de beste in je vak maken

Slimmer, sneller 
en beter bouwen

Bedrijfsmatige
schadeverzekeringen

Personeel en
organisatie

Logistiek en
mobiliteit

Financiële en
overige diensten

Telecom, Internet en
Automatisering

Opleidingen en
trainingen

HET LEDENVOORDEEL VAN
BOUWEND NEDERLAND

meer weten? kijk op www.bouwendnederland.nl/ledenvoordeel


