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VoorwoordWIE BOUWT GRAAG 
AAN EEN GOEDE
RELATIE?

Tijdens het hele bouwproces 
staan onze specialisten voor 
u klaar. Met verzekeringsadvies 
op maat, preventietips en een 
efficiëntebehandeling van uw 
schades. Als lid van Bouwend 
Nederland profiteert u van unieke 
verzekeringsoplossingen die zijn 
toegespitst op úw risico’s.

Meeùs Alkmaar
Bram Piersma helpt u graag verder
T 06 25 08 62 79
a.piersma@meeus.com
meeus.com/bouweninfra

Meeùs is onderdeel van Aegon.
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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. 

 

 

PRIMEUR VOOR BOUWSOCIËTEIT 
BOUWEND NEDERLAND NHN
 

Een avond met een geweldig Blok
 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen 
voor de eerste sociëteit op

Dinsdag 7 oktober 2014
Van 19.30 tot 21.30 uur

Restaurant Babylon aan de Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard
 
Als enige afdeling in Nederland heeft afdeling Noord-Holland 
Noord een maandelijkse sociëteit. En we starten direct goed. We 
krijgen een minister op bezoek. Onze bouwminister Stef Blok, 
minister voor Wonen en Rijksdienst, komt ons informeren over 
zijn ambities en de uitwerking van zijn plannen. Aansluitend is er 
gelegenheid voor het stellen van vragen en om in gesprek te gaan 
met de minister.
 
Komt u ook? Natuurlijk mag u uw partner meenemen, alsook uw 
persoonlijke relaties. 
 
Hopelijk tot ziens op 7 oktober.
 
Met vriendelijke groet,
Evenementencommisie Bouwend Nederland 
afdeling Noord-Holland Noord



het de enige basis waarop u met de 
opdrachtgever en alle partners in de bouw-
kolom een werk succesvol kunt afronden. 
Maar u moet ook vertrouwen hebben in uw 
eigen ondernemerschap, waarbij creativiteit 
en flexibiliteit belangrijke sleutels zijn voor 
succes.

Tenslotte zou ik u allen willen oproepen 
de voordelen van vertrouwen in collegiali-
teit eens op een rij te zetten. Samenwerken 
heeft zoveel meer voordelen dan de 
concurrentiestrijd. Dat leidt meestal tot 
prijsbederf en negatieve bedrijfsresultaten. 
Zeker in de nabije toekomst, wanneer onze 
kleinere bedrijven zullen worden gecon-
fronteerd met oneerlijke concurrentie van 
ZZP-combinaties.

Als voorzitter van uw afdeling Noord-
Holland Noord ben ik er dan ook met mijn 
bestuur van overtuigd dat wij in moeten 
zetten op drie kerntaken:

1. Het stimuleren van de vertrouwensrelatie 
met lokale en regionale overheden door 
middel van regulier bouwoverleg met 
wethouders en beleidsambtenaren, waarbij 

Vertrouwen als we aan een 
betere toekomst willen bouwen!
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Allereerst is daar natuurlijk het vertrouwen 
dat we moeten hebben in de eerste tekenen 
van een, weliswaar broos, maar onmisken-
baar herstel van de crisis waarin wij ons al 
sinds 2008 bevinden. Natuurlijk gaat het in 
onze regio nog niet zo florissant als in de 
Randstad, maar toch zijn er een aantal posi-
tieve impulsen die het einde van de crisis 
lijken aan te kondigen. Helaas kunnen de 
vele brandhaarden in de wereld weer een 
terugslag veroorzaken, maar vooralsnog 
lijken de beurzen hierop niet te reageren.

Daarnaast verdient het initiatief  
“Vernieuwend Verbinden” van onze lande-
lijke organisatie uw vertrouwen, want er 
wordt hard gewerkt aan een open structuur 
met een platte en zeer efficiënte organisa-
tie, die inmiddels erkent dat zij er voor de 
leden is en niet de leden voor haar. 
Besparingen door opschaling van afdelin-
gen en inkrimping van de landelijke organi-
satie, meer inspraak en een actievere lobby 
van onze belangen zijn maar enkele speer-
punten van het nieuwe beleid.

Vertrouwen is eveneens onmisbaar bij het 
uitvoeren van uw opdrachten. Allereerst is 

wij onze leden kunnen presenteren als de 
aangewezen partners bij het realiseren van 
hun bouwplannen.

2. De kwaliteit van onze lidbedrijven in 
Noord-Holland onder de aandacht te 
brengen van potentiële opdrachtgevers 
middels gerichte PR-activiteiten.

3. Het versterken van de collegiale contac-
ten zodat ook onderlinge uitwisseling van 
mensen en materieel meer vanzelfsprekend 
en soepeler verloopt.

Het bestuur wil graag  met u van gedachte 
wisselen op onze eerste inloopavond annex 
sociëteit op 7 oktober a.s. in Babylon te 
Heerhugowaard of op onze ledenvergade-
ring in de Broekerveiling op 25 november a.s.      

Ik heb er wel vertrouwen in, u ook ?

Klaas de Leeuw, voorzitter
k.deleeuw@deleeuwbv.nl

Deze koptekst is natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar.  Daarom wil ik mijn 

voorwoord wijden aan de betekenis van dit woord, dat meer dan eens de 

sleutel is voor succesvol ondernemen in onze bedrijven.
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Siem Bijman: gesprekken zijn basis wederzijds vertrouwen

“Bouwoverleggen belangrijk”

Een belangrijke informatiebron. Zo noemt adviseur Markt en Overheid Siem Bijman van Bouwend Nederland 

regio Randstad Noord de bouwoverleggen zoals die in Noord-Holland periodiek met gemeenten op de rol staan. 

De terugkerende dialogen met wethouders en ambtenaren leggen volgens hem een fundament van vertrouwen.

“Gemeenten zijn een belangrijke opdracht-
gever, maar ook kadervormend”, zegt 
Bijman. “Ze zijn verantwoordelijk voor het 
speelveld waarop onze lidbedrijven zich 
bewegen. Uit de bouwoverleggen komt 
enorm veel informatie naar voren die van 
belang is voor onze leden. Dat varieert van 
concrete bouwprojecten die gaan lopen tot 
kwesties rond zaken als planologische 
procedures, de selectiecriteria voor aan-
bestedingen of bijvoorbeeld social return on 
investment. Op dat punt helpen wij gemeen-
ten tot een voor onze leden werkbare invul-
ling te komen.”

Maar het belangrijkste is misschien nog wel 
dat de overleggen helpen onderling begrip te 
kweken. “En dat is noodzakelijk voor het 
wederzijdse vertrouwen”, stelt Bijman. 
“Niet bij alle ambtenaren staan de bouwers 
er even goed op. Tegelijkertijd hebben onze 
leden vaak ook weer een beeld van gemeen-
ten dat niet klopt. De gesprekken helpen die 
verkeerde beeldvorming over en weer weg 
te poetsen.”

Vastleggen
De bouwoverleggen worden altijd met een 
delegatie van plaatselijke bouwondernemers 
vanuit de B&U en GWW gevoerd. De uitkom-
sten worden vastgelegd en zijn via de website 
van Bouwend Nederland exclusief te raad-
plegen door de leden. “Er staan regelmatig 
zaken in waar bouwondernemers gebruik 
van kunnen maken”, zegt Bijman. 

In de jaren dat de bouwoverleggen bestaan, 
heeft Bouwend Nederland zich weten te 
profileren als een kennisinstituut waarop 
gemeenten kunnen terugvallen. “Landelijk 
is er overleg met zo’n 150 gemeenten, in 
Noord-Holland met 26 gemeenten. 

Als we horen dat een gemeente met 
bepaalde vragen zit en we weten dat andere 
gemeenten daar al mee bezig zijn geweest, 
dan kunnen we ze verwijzen”, zegt Bijman. 
“In die zin vervullen we ook de rol van 
informatiemakelaar.”

Wisselwerking
Die rol is noodzakelijk, benadrukt hij. 
“Om een goede partner voor gemeenten te 
zijn, moet je niet alleen vragen, maar ook 
iets kunnen leveren. De gesprekken zijn een 
wisselwerking. Vanuit onze rol zijn we soms 
ook agendavormend. Bijvoorbeeld door de 
vraag aan te kaarten of er in de toekomst 
voldoende zorgwoningen zijn. Of door te 
memoreren dat er landelijk grote zorgen 

zijn over de technische staat van veel civiele 
kunstwerken. Door gemeenten vroegtijdig te 
informeren of te bevragen, kunnen toekom-
stige hoge investeringen voorkomen 
worden.”

Door regelmatig met elkaar aan tafel te 
zitten, zijn de lijnen kort, aldus Bijman. “We 
weten elkaar snel en gemakkelijk te vinden. 
Beide partijen hebben daar baat bij. De 
resultaten zijn misschien niet altijd even 
goed meetbaar, maar ze zijn er beslist. Als je 
niet met gemeenten praat, dan weet je ook 
niet welke kant ze opgaan. Nu kunnen we in 
gevallen die daarom vragen onze standpun-
ten inbrengen. Gemeenten kunnen het 
belang van de bouwsector zo meewegen in 
beslissingen.”

 



Nieuws van Bouwend Nederland NHN
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Voor 16e keer in Techniekcampus 
Heerhugowaard:

Wonen, de spil waar 
alles om draait
Meer dan 2200 tweedejaars vmbo-leerlingen afkomstig van ruim 
twintig scholen uit Noord-Holland maken eind november in 
Heerhugowaard nader kennis met de bouw op de Bouw- en 
Techniekcampus aan de Dudokweg 66.

“Wonen, de spil waar alles om draait”, is de naam van dit bouw- en 
techniekevenement, dat dit jaar voor de 16e keer wordt gehouden.

In 100 minuten tijd maken de leerlingen kennis met allerlei beroe-
pen in de techniek. Door hen echt aan de slag te laten gaan, 
probeert de organisatie de dagelijkse bouwpraktijk zo dicht mogelijk 
te benaderen. Dit varieert van dakpannen leggen tot een  virtueel 
badkamerontwerp en zelfs het ontwerpen van een woonwijk! Maar 
leerlingen maken ook met behulp van machines een prachtige 
aluminium kandelaar en sluiten een afvoer aan de wastafel aan.

Mooi moment
Voor tweedejaars vmbo-leerlingen een mooi moment om na te 
denken over welke richting ze op willen in het derde en vierde leer-
jaar.  En dan vooral door te “doen”. Op deze manier proberen we de 
leerlingen te laten ervaren hoe leuk techniek kan zijn.

Op school hebben zij zich voorafgaand aan dit evenement al voorbe-
reid met het informatiemagazine “Wonen, de spil”. Dit magazine zit 
boordevol informatie over de verschillende opleidingen binnen de 
Techniekcampus. Dus ook na het evenement een mooi en uitgebreid 
naslagwerk voor de leerlingen die een keuze moeten maken voor de 
toekomst.

Docenten en decanen zijn zeer enthousiast over dit techniekevene-
ment, dat inmiddels een vaste activiteit is in de jaarplanning van de 
verschillende vmbo-scholen.

Eerste sociëteit op 7 oktober
Op 7 oktober is de aftrap van de eerste sociëteit die wordt georgani-
seerd door Bouwend Nederland Noord-Holland Noord. De locatie is 
restaurant Babylon aan de Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Alle leden van afdeling Noord-Holland Noord zijn van harte welkom, 
alsmede partners en introducés. Het is een nieuw initiatief dat bij 
succes maandelijks wordt herhaald op de eerste dinsdag van de 
maand. Het doel van deze bijeenkomsten is dat wij in een sfeervolle 
omgeving de gelegenheid creëren elkaar te ontmoeten en te 
spreken. Daarnaast proberen we een interessante spreker vast te 
leggen.

Najaarsvergadering
Op 25 november a.s. houdt de afdeling Noord-Holland Noord voor 
haar leden de najaarsvergadering in het Museum Broeker Veiling in 
Broek op Langedijk. De partners zijn hierbij van harte welkom en de 
dagindeling is als volgt: 

17.00 uur: inloop van de leden met partners
17.45 uur: 3-gangendiner
19.00 uur: bijeenkomst in het Afmijnlokaal
20.30 uur: aangeklede borrel in het restaurant
22.00 uur: einde avond 

De uitnodiging volgt nog, maar u kunt de datum alvast 
in uw agenda zetten.

Agenda Bouwend Nederland NHN
t/m november 2014

  7 okt   Vergadering KOB
  Sociëteit afdeling Bouwend Nederland Noord-Holland
  Noord in Heerhugowaard
16 okt Spreekuur S@les in de Bouw
  Vergadering commissie automatisering/educatie
20 okt Gesprek Aanbesteden Alkmaar
22 okt Bouwoverleg gemeente Schagen
  VMBO-overleg
  Vergadering PR-commissie + redactiecommissie
 23 okt Personeelsmanagementoverleg
 28 okt HBO-overleg
25 nov Najaarsvergadering in Broek op Langedijk
  

Nieuwjaarsreceptie
op 8 januari
De nieuwjaarsreceptie van Bouwend Nederland afdeling Noord-
Holland Noord is op 8 januari 2015, opnieuw in het Horizon College 
in Heerhugowaard. De uitnodiging volgt later nog, maar u kunt de 
datum alvast in uw agenda zetten.



Voorzitter Ed Diepenmaat van Alkmaars architectuurcentrum:

“Architect en aannemer  
moeten meer samen 
optrekken”

De posities in de bouw verschuiven als gevolg 

van de crisis in hoog tempo. Alle reden voor 

aannemers en architecten elkaar nadruk-

kelijker op te zoeken dan nu gebeurt, meent 

voorzitter Ed Diepenmaat van het Architectuur 

Informatie Centrum Alkmaar (AIA).  

“De traditionele rolverdeling is aan sterke  

verandering onderhevig.”

AIA legt zich in belangrijke mate toe op het 
koppelen van partijen in de bouw, zegt 
Ed Diepenmaat halverwege het gesprek. 
“Dat is niet zozeer onze missie. Het is 
vanzelf ontstaan. Wij kijken naar de archi-
tectuur en de aannemerij, maar ook naar 
het publiek. We leggen verbindingen naar 
alle kanten. Van gerichte vakbijeenkomsten 
voor professionals in de bouw tot bijvoor-
beeld de Dag van de Architectuur, waarbij 
we ons veel meer op het brede publiek 
richten.”

De vakinhoudelijke bijeenkomsten trekken 
traditioneel weinig ondernemers uit de 
bouw. Een gemiste kans, denkt Diepenmaat. 
“We zien wel met regelmaat ontwikkelaars 
en zelfontwikkelende aannemers, maar niet 
de ondernemers die zich ‘sec’ toeleggen op 
de bouw. Eigenlijk is dat een beetje jammer. 
Want architect en aannemer krijgen op 
steeds andere manieren met elkaar te 
maken.”

Trend
Volgens Diepenmaat is bijvoorbeeld sprake 
van een ontwikkeling waarin de aannemerij 
in een steeds vroeger stadium in 

bouwplannen wordt betrokken. “De bouw-
materialenhandel signaleert nadrukkelijk 
een trend dat de aannemerij eerder wordt 
opgezocht én in toenemende mate beslist 
over de materialen die bij een project 
worden gebruikt. Daarin zie je hoe de tradi-
tionele rolverdeling verschuift en hoe 
belangrijk het is dat aannemer en architect 
nauwer met elkaar optrekken, bijvoorbeeld 
om opdrachtgevers maximaal te kunnen 
bedienen.”

Vorig jaar hield AIA in de Alkmaarse 
Telefooncentrale een symposium over de 
verschuivende posities in de bouw. Het was 
een bijeenkomst die druk werd bezocht, 
vertelt Diepenmaat. “Daar kwam het feno-
meen ketensamenwerking en ketenintegra-
tie aan de orde en dan zie je dat er tal van 
ontwikkelingen zijn die intensievere samen-
werking tussen architectuur en aannemerij  
rechtvaardigen. De aanhoudende crisis 
versterkt de noodzaak daarvan alleen maar 
verder.”

Netwerken
Hij nodigt bouwondernemers in Noord-
Holland Noord van harte uit zich vaker te 

laten zien bij de AIA-thema-avonden in 
theater De Vest in Alkmaar of AIA- film-
avonden bij Cinebergen in Bergen. “Rondom 
de lezingen en filmvoorstellingen is er altijd 
de gelegenheid met elkaar in gesprek te 
gaan en te netwerken. De vakinhoudelijke 
bijeenkomsten zijn altijd architectuur- en 
bouwgerelateerd en hebben altijd relevan-
tie. Eind september hebben we in Bergen 
een speciale film getoond over het ontwer-
pen en bouwen met 3D-printers. Een inte-
ressant thema, dat de sector in zijn geheel 
aangaat en waarover heel wat standpunten 
zijn uit te wisselen.”

AIA houdt gemiddeld eens per maand een 
activiteit. Dat kan een lezing of een filmver-
toning zijn, maar kan ook zijn gerelateerd 
aan een expositie. Daarnaast houdt AIA 
excursies. Over het programma en alle acti-
viteiten is alles te lezen op www.aia-
alkmaar.nl

AIA-voorzitter Ed Diepenmaat: “De traditionele rolverdeling verschuift.”

Interview
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BedrijfsprofielInterview

Frank Castricum: nieuwe start met Kennemer Beton Bouw

“Niet elke fusie werkt”

Een reddingsboei was het, de fusie. De crisis had hard toegeslagen 
in de bouw – en zeker in de betonbouw was er écht geen ontkomen 
aan. De seriematige woningbouw ging plat, de utiliteitsbouw even-
zeer. De samenvloeiing begin 2013 was er een die zowel BPIJ als 
Betonbouw Nederland op papier perspectief leek te bieden. Maar de 
praktijk was weerbarstig, zo bleek. In de fusie die aan de gespreks-
tafel zo kansrijk bleek, bleek nauwelijks muziek te zitten.

Een cultuurkwestie, zegt Frank Castricum terugblikkend. “Het 
waren twee bloedgroepen die niet samen bleken te kunnen functio-
neren. Dat kun je nog proberen bij te sturen, hebben we ook volop 
gedaan, maar er komt een moment dat je moet constateren: het zit 
er domweg niet in. Daar is geen schuldige voor aan te wijzen, het is 
hoe dingen kunnen gaan. Ik constateerde in de eerste maanden van 
dit jaar: deze fusie gaat niet werken. En ik was persoonlijk niet 
happy in de nieuwe setting. Dan is het een kwestie van keuzes 
maken.”

Gewaagd
Castricum besloot de fusieonderneming te verlaten en van ‘scratch’ 
te starten met een nieuwe, eigen onderneming. Een gewaagde stap, 
maar wel een die ‘het goede gevoel’ geeft, zegt hij. Kennemer Beton 
Bouw (KBB) startte per 1 juli dit jaar met een klein kernteam van vijf 
man, bij wie net als bij Castricum zelf het BPIJ-bloed nog altijd door 
de aderen stroomt. Inmiddels zijn de eerste opdrachten een feit: een 
datacenter en de bouw van circa 125 woningen in Hoofddorp. 
Onderhandelingen over volgende projecten zijn nagenoeg afgerond.

“Daarmee kunnen we voorlopig voort”, zegt Frank Castricum.  
Hij mikt met zijn nieuwe betonbouwbedrijf – gespecialiseerd in  
gietbouw, bekistingen, bewapeningen en de montage van prefab 
beton - op de markt in Noordwest- en West Nederland, “ruwweg  
de driehoek Kop Noord-Holland – Amersfoort – Den Haag”, zegt hij. 
‘Ongebreidelde groei’ zit niet in het ambitiepakket. “We willen goed 
draaien, kwaliteit bieden en een goed rendement realiseren. 
Natuurlijk willen we groeien, maar groei is niet alleen meer omzet. 
Groei is ook: beter worden.”

Scope
En in dat opzicht heeft hij een missie. Zo wil hij in de onderaanne-
merij proactief werk maken van social return on investment door 
daarover met zijn opdrachtgevers in gesprek te gaan. 

Daarnaast staat ‘vooruit integreren’ met hoofdletters in het onder-
nemingsplan. Hij heeft een verhaal, zegt hij. “Want de bouw heeft als 
sector nog een hoop stappen te maken. En in essentie is de tunnel-
gietbouw al 40 jaar ‘lean’.” 

“Ik wil onze kennis delen met klanten”, zegt Frank Castricum. 
“Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Wij maken de ‘back-
bone’ van een gebouw. De andere bouwpartijen komen na ons. 
Daarom vragen wij altijd een stap verder. Dat gebeurt over de hele 
linie nog te weinig. In de bouw wordt nog altijd te veel nagedacht in 
plaats van voorgedacht. Gevolg: er is geen tijd om het goed te doen, 
maar wél om het over te doen. Dat is niet meer van deze tijd. Daar 
moeten we als sector écht vanaf.”

Fusies zijn geen Haarlemmerolie, ook niet in crisistijd, ontdekte Frank Castricum. Op 1 januari 2013 liet hij 

Beton- en Prefabbouw IJmond (BPIJ) in Beverwijk samenvloeien met Betonbouw Nederland. Anderhalf jaar later 

stapte hij een ervaring rijker en een illusie armer uit het fusiebedrijf en maakte hij een nieuwe start met de op-

richting van Kennemer Beton Bouw BV. “De culturen botsten.”

“Wij maken de ‘backbone’ 
van een gebouw”
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Meer verantwoordelijkheid voor zieke (ex)werknemers (Wet BeZaVa)

In of uit het publieke stelsel?
De Wet BeZaVa regelt het verzuimrisico voor flexwerkers. Bedrijven doen er met het oog op deze wet goed aan 

zich te verdiepen in de verzekeringsvormen die er binnen en buiten het publieke domein zijn, aldus risico-advi-

seur Bram Piersma van Meeùs Bouw & Infra.

Stel: u heeft een verzekering met een jaar-
premie van € 3.500,-. 
U krijgt een schade van € 10.000,-. De 
verzekeraar betaalt de schade, maar 
verhoogt uw premie daarna met € 12.300,- 
tot wel € 15.800,-! Wat doet u dan? We 
kunnen ons voorstellen dat u de verzekering 
in zo’n geval stopzet.

Absurd voorbeeld blijkt vaak realiteit
Een absurd en theoretisch voorbeeld? Nee 
hoor! Dit is ook anno 2014 bestaande prak-
tijk. Sterker nog: de kans is groot dat u zo’n 
verzekering heeft! De verzekeraar heet het 
UWV en wanneer u geen eigenrisicodrager 
bent, heeft u het verzuimrisico voor uw flex-
werkers (BeZaVa) verzekerd via het UWV. 
Tegenvallende verzuimcijfers zorgen er 
onvermijdelijk voor dat de premie bij het 
UWV onevenredig snel stijgt.

Waarom betaalt u deze kosten eigenlijk?
Nog vreemder wordt het verhaal, wanneer 
we zien dat UWV uw bestaande situatie en 
belang niet inventariseert. Helaas weten 
weinig bedrijven of deze verzekering via het 
UWV wel echt nodig is. En zo ja, in welke 
vorm dan. Bedrijven nemen de kosten voor 
deze voorziening over het algemeen voor 
lief als “alweer een belastingaanslag”.

Maar let op: veel bedrijven hebben geen 
flexwerkers maar betalen toch klakkeloos 
de premie aan het UWV voor een risico dat 
ze helemaal niet lopen. Zonde van het geld! 
Groter is echter de groep die juist wel een 
risico op dit vlak loopt en daarvoor flink 
aangeslagen wordt. Voor velen van hen is 
het zeer aantrekkelijk om uit te treden uit 
het publieke stelsel. Dit kan op twee 
momenten in het jaar. Dit “eigenrisicodra-
gerschap” zal voor behoorlijk wat werkge-
vers veel geld opleveren. Zeker wanneer zij 
hun zaken rondom verzuimbeperking en 
verzuimbegeleiding goed organiseren. 
Nuttig dus om hier eens wat langer bij stil 
te staan. 

Wat kunt u doen? 
Laat uw situatie goed analyseren. Dan weet 
u waar u aan toe bent en wat uw opties zijn. 
Realiseert u zich daarbij dat dit onderwerp, 
binnen het snel veranderende arbeidsrech-
telijke landschap, begrijpelijkerwijs nog niet 
bij alle partijen volledig in hun advisering is 
of zal worden opgenomen. Het is bovendien 
voor commerciële dienstverleners en 
partijen, zoals verzekeraars, geen onder-
werp waarmee mooie omzetten kunnen 
worden gerealiseerd. De mate waarmee u 
met dit onderwerp geconfronteerd zult 
worden, blijft dan ook beperkt. Dit doet wat 
ons betreft geen recht aan het feit dat er 
voor u mogelijk geld te besparen valt. Wij 
helpen daarom graag! Een specialist van 
Meeùs is goed in staat uw situatie te analy-
seren en levert een uitgebreide rapportage 
met daarin: 
-  Een berekening van het verschil in sector-

premie incl./excl.Ziektewet
-  Een inschatting van de kosten van private 

uitvoering incl./excl. verzekeren van 
uitkering

VBK Groep behaalt hoogste trede CO2-Prestatieladder
VBK Groep heeft als eerste bedrijf in Hoorn de hoogste trede (5) van de  
CO2-Prestatieladder bereikt. Het bedrijf was tot dusver gecertificeerd voor trede drie.

Onderdeel van trede 5 is niet alleen dat VBK Groep de eigen medewerkers actief betrekt 
bij het terugdringen van de CO2-uitstoot, ook de leveranciers moeten jaarlijks een over-
zicht hun ‘carbon footprint’ aanleveren. 

Daarnaast wordt bij trede vijf actief gewerkt aan keteninitiatieven. Een voorbeeld van VBK 
Groep in deze categorie is het EC Garant Bouwsysteem, een prefab bouwmethode om 
duurzame (indien gewenst zelfvoorzienende) woningen te bouwen. Zowel in Enkhuizen als 
in Zwaag worden momenteel EC-Garantwoningen gerealiseerd.

De CO2-Prestatieladder geldt als hét instrument om in de bedrijfsvoering, in projecten én 
in de keten meer winst te behalen in energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en 
duurzame energie.

www.vbkgroep.nl

-  Een prognose van uw premieontwikkeling 
bij verschillende scenario’s

-  Een overzicht van te nemen maatregelen 
en de consequenties ervan

-  Een advies om wel of niet eigenrisico-
drager te worden

-  Praktische tips en tools voor de dagelijkse 
praktijk zoals checklist en teksten voor de 
arbeidscontracten

Samen scoren? 
U hoeft niets te doen en loopt geen extra 
risico als u de UWV premie accepteert. Maar 
mogelijk laat u dan wel een zeer interes-
sante besparing liggen. De bal ligt bij u. 
Weet daarbij dat uw adviseur zich heeft vrij-
gelopen en klaarstaat om uw voorzet te 
verzilveren…  

Bram Piersma, 
Risico-adviseur Meeùs Bouw & Infra
telefoon (072) 567 14 47, 
e-mail a.piersma@meeus.com

Wet- en regelgeving
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De Vakman

BouwendNHN
@bouwendnhn

Dave van der Velden, timmerman in de renovatie

“Je moet met iedereen overweg kunnen”
In de vaste rubriek De Vakman nemen wij elke keer een ander ambacht of specialisme onder de 
loep. Dit keer stellen wij Dave van der Velden voor, timmerman in de renovatie en al 31 jaar in het 
vak. Bouwend NHN sprak hem op een groot renovatieoproject aan de Tholenstraat in Alkmaar.

 Wat is het mooiste project waaraan je hebt 
gewerkt?
“In het verleden heb ik een aantal woningen 
gebouwd, wat ik erg mooi werk vond. Je 
maakt dan echt iets vanuit niets. Het gekke 
is dat je het nieuwbouwwerk ook weer 
verleert. Soms doe ik nu wel eens een 
kleine aanbouw, waar ook alles in zit van 
het timmervak. Ook doe ik af en toe klein 
onderhoud bij huizen van woningbouwver-
enigingen of onderhoudswerk aan oude 
panden. Het mooiste aan deze oudere 
panden is dat je dan alles weer in oude stijl 
mag maken.”

Tot slot, heb je nog een specifiek een stuk 
favoriet gereedschap? 
“Nee dat heb ik niet. Ik gebruik van alles, 
van hamer en zaag tot metseltroffel en 
kitspuit. Alles heeft zijn functie bij het soort 
werk wat uitgevoerd moet worden. Heel 
praktisch dus.”

Hoe ben je in dit vak beland?
“Op mijn zestiende, via ESPEQ. Daar heb ik 
het vak geleerd. Inmiddels werk ik alweer 
zestien jaar bij Jac Tromp in Alkmaar.”

Wat is belangrijk in jouw werk?
“ Je moet met iedereen overweg kunnen. 
Zeker in de renovatie heb je met veel 
verschillende mensen te maken. Er zijn 
bewoners die meewerken, maar er zijn er 
ook die tegenwerken en klagen. Of bijzon-
dere bewoners die veel huisraad verzame-
len. En natuurlijk ook heel gewone bewo-
ners die alles keurig netjes op orde hebben.  
Het zijn steeds verschillende situaties waar 
je soms eerst vrede moet sluiten of waar je 
je werk moet aanpassen aan de stijl van de 
inrichting van het huis.”

Wat vind je de mooiste uitdagingen?
“In het renovatiewerk moet alles goed op 
elkaar zijn afgestemd. Er zijn veel onder-
aannemers bij het werk betrokken en dat 
betekent dat goed plannen en samenwerken 

noodzakelijk is. Ik vind het de mooiste uitda-
ging dat alles dan goed, netjes en zonder 
teveel overlast wordt afgerond. Als timmer-
man heb je meestal te maken met de instal-
lateurs, stukadoor en tegelzetter, die vaak 
tussendoor de woning in moeten. Alles 
moet dan goed op elkaar aansluiten. De 
laatste jaren merk ik ook dat het netjes 
werken binnen een strakke planning erg 
belangrijk is. Dat wordt gewoon verlangd. 
Iets wat voor mij logisch is; de bewoners 
zijn erg belangrijk en het huis is vaak hun 
alles.”
 
Waar ben je in dit project mee bezig?
“Ik doe hier verschillende werkzaamheden, 
zoals het vervangen van gipsplafonds en 
aftimmeren, maar ik neem ook het kitwerk 
van kozijnen mee. Daarbij werk ik alleen of 
met hulp van de assistent-uitvoerder. Er is 
veel afwisseling, doordat het een groot 
project is waar je echt onder de mensen 
bent. Zwaar werk is het niet en Tromp heeft 
een enorme ervaring met renovaties, want 
dat doen ze al zeventig jaar!”

Dave van der Velden: “Het mooiste aan oudere panden is 

dat je alles weer in oude stijl mag maken.”

Bouwwereld @bouwwereld 22 sep Nieuws - Veel PV-systemen niet bestand 
tegen zware storm: Een echt zware storm zal waarschijnlijk ... http://bit.
ly/1sh3FdF  #bouwnieuws

MBO Raad @mbonieuws 22 sep 
Minister heeft ‘geen goede onderbouwing aangetroffen voor stelling’ dat 
banen op #mbo-niveau 2/3 voorgoed verdwijnen: http://ow.ly/BKZWM 

NieuwbouwExpert.nl @nieuwbouwexpert  22 sep 
Onderzoek: windmolens veroorzaken lagere woningprijzen: Bewoners zijn 
over het algemeen niet blij met win... http://bit.ly/XVxanm  #nbe

Duurzaam Bouwloket @Dubo_Loket  19 sep.
Gemeente #Koggenland biedt bewoners Plan West maatwerkadvies voor 
Duurzaam Wonen http://duurzaambouwloket.nl/nieuws-gemeente-koggen-
land-biedt-bewoners-plan-west-302.html …

Bouwend Nederland @BouwendNL  19 sep.
Tweet mee met #Bouwkeet! http://www.bouwendnederland.nl/nieu-
ws/1063578/tweet-mee-met-bouwkeet … #debouwmaakthet @bouwendnl
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Een ‘marktplaats voor de bouw’: www.bouwmaterialenover.nl

         “Restanten zijn nooit waardeloos”
Ze zijn er heilig van overtuigd dat er muziek in hun idee zit. Dennis van den Berg, Patrick Berkhout en Robin 

Jansen startten dit jaar www.bouwmaterialenover.nl, een platform voor bouwondernemers waar vraag en aanbod 

van restvoorraden en gebruikt gereedschap samenkomen. “We willen helpen de verspilling tegen te gaan.”

Patrick Berkhout weet zich aan het begin 
van het gesprek nog feilloos te herinneren 
hoe hij ooit op het idee voor het internet-
platform kwam. “Ik liep door mijn loods 
en zag overal spullen die over waren. En ik 
dacht bij mezelf: het is eigenlijk zonde, het 
ligt er jaren en in negen van de tien geval-
len verdwijnt het uiteindelijk een keer in de 
container”, aldus de eigenaar van Berkhout 
Tegels en Sanitair in Noord-Scharwoude. 
“Ik ben vervolgens om me heen gaan 
informeren. Toen bleek dat eigenlijk iedere
 aannemer in dit verband hetzelfde 
‘probleem’ heeft, ben ik verder gaan 
denken. En zo ontwikkelde zich langzaam 
dit idee.”

Hij raakte over het onderwerp in gesprek 
met Robin Jansen en Dennis van den 
Berg, die beiden enthousiast waren. 
“We wisten wel meteen dat het grootste 
probleem niet de technologie zou zijn, 
maar de vermarkting”, zegt Van den 
Berg, eigenaar van internet- en reclame-
bureau Studioviv in Warmenhuizen. 
“Vanuit dat uitgangspunt zijn we aan de 
gang gegaan. Met vallen en opstaan.”

Ingewikkeld
Vallen en opstaan was het letterlijk.  
Het eerste concept kon binnen een jaar 
overboord, omslachtig en complex als  
het bewust was gemaakt om particuliere  
consumentenplaatsingen te ontmoedigen. 
In oktober dit jaar ziet versie 2.0 het 
levenslicht, een volledige vernieuwde 
website waar alle mogelijke drempels uit 
zijn weggehaald. “We kwamen erachter 
dat veel aannemers het te ingewikkeld 
vonden”, aldus Van den Berg. “Het kostte 
tijd, ze moesten wat betalen voor het 
plaatsen van een advertentie, het werkte 
niet. We zagen veel afhakers. Dus hebben 
we gezegd: we beginnen opnieuw.”
Het bijltje erbij neergooien was geen 
seconde een optie, vertelt Patrick Berkhout. 

“We hebben ons oor goed te luister gelegd 
bij aannemers. We weten zeker dat dit een 
gat in de markt is, een voorziening waar 
veel bedrijven in de bouw in principe graag 
gebruik van willen maken. Iedereen ziet 
het belang van duurzaamheid, van her-
gebruik. Dit helpt daarbij. Maar we zullen 

ze een beetje op gang moeten helpen, ze 
moeten weten dat dit net zo gemakkelijk 
is als even snel een pallet wegzetten, 
die vervolgens jarenlang blijft staan.”

Doodzonde
“Het is natuurlijk ook dood- en doodzonde 
als je ziet wat er soms wordt weggegooid”, 
zegt Dennis van den Berg. “Als een groot 
bouwbedrijf bijvoorbeeld een paar honderd 
hardhouten planken overhoudt uit een groot 
project, dan gebeurt daar verder vaak niets 
meer mee. Maar een kleine bouwonder-
nemer heeft daar misschien wel genoeg aan 
om dat ene buitenterras aan te leggen waar 
hij net een offerte voor heeft uitgebracht. 
Restanten zijn nooit waardeloos. Maar niet 
iedereen ziet dat nog.”

De website bouwmaterialenover.nl is niet 
bestemd voor particulieren. Het is ook niet 
bedoeld als marktplaats waar uitputtend 
over prijzen kan worden onderhandeld.
“Het kan wel, maar het is niet de insteek”, 
zegt Patrick Berkhout. “Het is een website 
waar bedrijven heel eenvoudig hun overtol-
lige voorraad, restanten of gereedschap 
kunnen aanbieden en waar belangstellen-
den vervolgens op kunnen reageren. Wij zijn 
er klaar voor, nu is het zaak dat de eerste 
schapen de dam over gaan. En dan hopen 
op een vliegwieleffect, zodat we dit platform 
kunnen laten groeien. Voor ons is het duide-
lijk: hier ligt écht een win-win voor het 
oprapen.”

“Aannemers moeten weten dat dit net zo  
gemakkelijk is als even snel een pallet wegzetten”

De homepage van www.bouwmaterialenover.nl

Bedrijfsprofiel



Nieuws van Bouwend Nederland

Duizenden kinderen bouwen ruim 50 huttendorpen

Opnieuw een succesvolle timmerzomer
Bouwend Nederland kijkt opnieuw terug op een zomervakantie vol succesvolle timmerdorpen. In totaal 

deden verspreid over ruim 50 dorpen duizenden kinderen mee, die onder de begeleiding van enthousiaste 

vrijwilligers hun eigen huttendorpen bouwden.

Inmiddels zijn bijna alle timmerdorpen 
achter de rug. Er is nog één timmer-
dorp in de herfstvakantie en dat is het 
bouwdorp in Sint Pancras. Er drup-
pelen al een paar reacties bij ons 
binnen bijvoorbeeld van timmerdorp 
‘t Zand dat plaatsvond op 7, 8 en 9 juli 
en waaraan 200 kinderen meededen.

Als extraatje deed de Techniek Promotiebus 
van ESPEQ het timmerdorp aan. Kinderen 
leerden hoe leuk techniek kan zijn door 
onder meer te metselen, door het lezen van 
tekeningen en het bouwen van construc-
ties. Daarna konden de kinderen het 
geleerde toepassen in hun eigen hutten.

Gaaf
Namens Bouwend Nederland danken 
wij ESPEQ en vooral Wilfred Blom van 
ESPEQ die met de Techniek Promotiebus 
verschillende timmerdorpen heeft 
bezocht. Want één ding is duidelijk: 
techniek is leuk, techniek is gaaf! Meer 
informatie over de promotiebus kunt 
u vinden op www.techniekisgaaf.nl.

Voor de 2e keer op rij geeft Bouwend 
Nederland Noord-Holland Noord 2 

De Techniek Promotiebus doet de timmerdorpen aan.

Bouwcenter Rab
Alle timmerdorpen kregen van Bouwend 
Nederland een bouwbon ter waarde van 
€ 100,- die zij konden besteden bij een vesti-
ging van Bouwcenter Rab, dat er nog eens 
10 procent extra korting bovenop deed. Wij 
zijn blij met ESPEQ en Bouwcenter Rab en 
natuurlijk de vrijwilligers die het Bouwend 
Nederland mogelijk maken een fantas-
tisch Actie Timmerdorpen te organiseren. 
Volgend jaar kunt u weer op ons rekenen.

spacescooters weg aan degene die de 
puzzel in de techniekbrochure goed heeft 
opgelost. De winnaars van deze vette coole 
spacescooter worden na de herfstvakantie 
bekend gemaakt. Als je de gelukkige 
winnaar bent dan nemen we contact met je 
op en komt de spacescooter naar je toe.

Even voorstellen …

Even voorstellen: mijn naam is Wilfred 
Blom, promotiemedewerker Techniek 
van de Bouw- en Techniekcampus te 
Heerhugowaard. Elke dag ga ik met de 
Techniekpromotiebus op pad om of 
gastlessen te geven op vmbo- en basis-
scholen of om leerlingen op te halen 
voor een excursie naar de 
Techniekcampus. En in de zomer 
bezoeken we timmerdorpen. Op deze 
manier proberen wij leerlingen al in een 
vroeg stadium (groepen 7 en 8 van de 
basisschool) enthousiast te maken voor 
een beroep in de techniek. Niet alleen 
het ontdekken van talenten, maar ook 
alle leerlingen laten zien wat techniek 
inhoudt en hoe leuk techniek wel niet 
kan zijn. In 2012 hebben ruim  4500 
basisschool leerlingen kennis gemaakt 
met de technieklessen en excursies van 
Techniekisgaaf.nl. 
In het schooljaar 2012 – 2013 hebben 
ruim  4000 leerlingen uit  klas 1 en 2 
van het vmbo een gastles gehad en/of 
zijn op bezoek geweest op de 
Techniekcampus.

Een geslaagde 
barbecue
Wát een goed idee om vlak voor de 

bouwvak een barbecue te houden 

bij een lidbedrijf. Dit jaar stelden 

Piet Bleeker en Naas de Jong hun 

bedrijf beschikbaar en op 10 juli jl. 

waren we te gast bij aannemings-

bedrijf de Jong Ursem B.V. in Ursem.

Het weer werkte mee, de opkomst was voor 
een eerste keer redelijk en de ontvangst was 
allerhartelijkst. Naast het bijpraten onder 
het genot van een hapje en een drankje was 
er gelegenheid de diverse kantoorruimtes 
te bekijken. Daar maakte iedereen gretig 
gebruik van want wat is er leuker dan in 
de ‘keuken’ te kijken van je concullega. 

In zijn woordje zei Piet dat hij hoopte dat 
door het organiseren van een barbecue een 
traditie is geboren. Wij hopen met hem mee 
en maken gelijk van de gelegenheid gebruik 
door te geven dat we volgend jaar op 4 juni 
2015 een barbecue willen organiseren. Wie 
stelt zijn bedrijf beschikbaar of wie heeft 
dan een interessant werk waar we een 
barbecue kunnen houden? Laat het ons 
weten via info@bouwendnederlandnhn.nl. 
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Bouwend NHN wordt mogelijk gemaakt door:

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE

ONZE LEDEN BOUWEN
De leden van Bouwend Nederland Noord-Holland Noord bouwen volop. 

Hieronder een overzicht van door lidbedrijven aangenomen en gerealiseerde werken:

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

De Geus Bouw (Broek op Langedijk)
Nieuwbouw gymzaal Regio College te 
Zaandam. 

Wever Bouwgroep (Waarland)

Bouwbedrijf Th. Wever b.v.
- Nieuwbouw villa met gebogen kap te Groet
-  Verbouw pand restaurant Rain tot Hotel-

restaurant Royal Amsterdam
- Facelift automuseum Schagen
- Kozijnrenovatie 4 scholen te Schagen

Bouwbedrijf Wever v/h Lutter&Lotgering b.v.
-  Verbouw twee woonhuizen Kadoelenweg 

te Amsterdam (geen mooi fotomateriaal 
beschikbaar)

-  Restauratie grachtenpanden Herengracht 
427-429 

-  Realisatie kantoor Pernod Ricard op het 
NDSM plein te Amsterdam

Timmer- en aannemingsbedrijf Lintvelt b.v.
-  Gevelrenovatie gebouw Westhove te 

Amsterdam
-  Dakrenovatie Daniël Stalpertstraat te 

Amsterdam

Pronk Bouw BV (Warmenhuizen)

Pronk Restauratie BV
-  Restauratie/onderhoud Slot Assumburg 

Heemskerk, augustus 2014 t/m december 
2014.

-  Restauratie/herbestemming Martinuskerk 
Schellinkhout, augustus 2014 t/m februari 
2014.

Pronk Bouw BV
-  Nieuwbouw kinderdagverblijf en 

naschoolse opvang Warmenhuizen,  
maart 2014 t/m september 2014.

Pronk Leidekkers BV;
-  Restauratie dakbedekking en gevels RK 

Christoforuskerk Schagen, januari 2014 
t/m november 2014.

Wildeboer Bouw BV
-  Renovatie en verbouw 2e fase De Blinkerd 

Schoorl, januari 2014 t/m oktober 2014.

Bot Bouw (Heerhugowaard) 
Bergerveste Alkmaar
-  34 luxe appartementen met parkeerplek-

ken en bergingen in de kelder aan de 
Bergerweg i.o.v. VOF Horizon 
Ontwikkeling.  100% verkocht. Oplevering 
medio 2015.

-  12 luxe stadswoningen aan de Van der 
LIjnstraat. Waarvan reeds 9 st. zijn 
verkocht en de overige 3 woningen zijn in 
optie.

AHOED Centrumwaard in Heerhugowaard
-  Nieuwbouw ”AHOED Centrumwaard” 

(i.s.m. Kamp); een medisch centrum met 
een apotheek, huisartsenpost en overige 
medische voorzieningen. Totaal ca. 2.300 
m2 verdeeld over 3 bouwlagen. In week 
30-2014 zijn de 69 vibro palen geheid. 
Inmiddels gestart met de 
funderingswerkzaamheden.

Woonzorgvoorziening Craenenbroeck in 
Heiloo
-  Nieuwbouw van een woonzorgvoorziening 

bestaande uit 29 appartementen met alge-
mene voorzieningen zoals restaurant, 
beautysalon, fysiotherapie, film annex 
biljartzaal. Craenenbroeck ligt centraal 
aan de Kennemerstraatweg, t.o. de monu-
mentale Sint-Willibrordusstichting in 
Heiloo. Begin januari 2014 is gestart met 
de bouw. De opening zal naar verwachting 
eind 2014 plaatsvinden.

Bouwbedrijf Hollands Kroon 
(Hippolytushoef)
-  Renovatie sportcomplex in Hippolytushoef 

dat samen met vrijwilligers wordt 
uitgevoerd.

Van de Bult GWW BV (Heerhugowaard)
-  Aanleg schoolplein aangelegd in Ursem 

met daarin verwerkt allerlei soorten 
verschillende bestratingsmaterialen, 
speeltoestellen, kunstgras, hekwerken

Bouwbedrijf Groen en Wit B.V. (Sint 
Pancras)
-  Verbouw prachtige villa in Aerdenhout, 

inclusief realisering zwembad, poolhouse 
en garage

Aannemersbedrijf D. Teerenstra 
(Castricum)
-  Realisering ‘hobbit-woning’ in 

Heemskerkse duinen .

Bouwbedrijf Jac Tromp b.v. (Alkmaar)
-  Start 3e fase van een complete renovatie 

van 64 woningen voor Woonwaard in 
Hoefplan, Alkmaar. (fase I en II zijn al 
afgerond) 

VBK Groep (Hoorn)
-  Nieuwbouw 15 woningen ’t Waver in 

Grootschermer

Onderstaande projecten worden gebouwd 
volgens ons EC Garant Bouwsysteem:
- Nieuwbouw 5 woningen in Krommenie
-  Nieuwbouw 14 duplexwoningen in 

Enkhuizen 
- Nieuwbouw 5 woningen in Andijk 

- Vervangen van vier bruggen in Berkhout.


