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Inhoudsopgave

Voor u ligt het jaarplan van 2021, waarbij de belangrijkste thema’s voor 2021 in
kernwoorden worden uitgelicht. We gaan uit van een situatie waarbij COVID-19 vrijwel
geen rol zal spelen, maar ook in een samenleving waarbij iedereen zich moet aanpassen
volgen wij dit jaarplan en zetten wij de geplande activiteiten zoveel mogelijk om naar wat
wel mogelijk is.

Uitgelichte thema’s
2021:

1.
2.
3.
4.
5.

Regio Noord
Toekomstvisie 2030
Verenigingszaken
Social Support
Toekomstbestendige bouwsector
• Onderwijs en Arbeidsmarkt
• Sociale Zaken en Veiligheid
• Innovatie en Duurzaamheid
• Markt en Overheid
• Digitalisering

• Toekomstbestendige
bouwsector met focus
op innovatie,
duurzaamheid en
digitalisering
• Ledenbinding

6. Regio Noord in cijfers
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1. Regio Noord

De regio Noord omvat de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en telt
per 1 oktober 2020 383 leden. De leden kunnen onderverdeeld worden per sectie in
bouw klein, bouw midden, bouw middelgroot, infra klein en infra midden.

Afdeling Friesland
Het bestuur van
afdeling
Friesland bestaat
uit 7 personen.
De afdeling
Friesland telt 143
leden.

Regiobestuur

Jong Bouwend
Nederland (JBN)
Het bestuur van
JBN Regio
Noord bestaat uit 6
leden.
JBN Regio Noord
telt 48 leden.

Het regiobestuur
bestaat uit 8
personen.

Afdeling Drenthe
Het bestuur van
afdeling
Drenthe bestaat
uit 5 personen.
De afdeling
Drenthe telt 22
leden.

Platform Infra
Noord (PIN)
De commissie van
het Platform Infra
Noord bestaat uit 5
personen.
Het Platform Infra
Noord heeft 35
leden.

Afdeling Groningen
Het bestuur van
afdeling
Groningen bestaat
uit 6 personen.
De afdeling
Groningen telt 80
leden.
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Regiokantoor
De samenstelling van het team is als volgt:
•
Sander Wubbolts, regiomanager
•
Kees Vianen, adviseur Onderwijs en Duurzaamheid
•
Willemijn Visscher, verenigingsmanager
•
Alja Vos, adviseur Sociale Zaken en Arbeidsmarkt
•
Goitzen Veenstra, adviseur Markt en Overheid
•
Annette Korving, office-assistent
•
Tonny Grotenhuis, sociaal bemiddelaar

.

Van links naar rechts: Alja, Willemijn, Sander, Annette, Goitzen, Kees en Tonny

Contactgegevens
Bouwend Nederland Regio Noord

Laan Corpus den Hoorn 101-b

T: +31 (0)50 524 04 14

E: regionoord@bouwendnederland.nl

9728 JR Groningen

I: https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-noord

Volg ons ook op social media:
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2. Toekomstvisie
2030 –
regio Noord

De bouwsector in regio Noord is vitaal, vernieuwend en draagt bij aan een aangenaam woon-,
werk-, en leefklimaat. Naast dat er zoveel mogelijk duurzaam én circulair wordt gebouwd, blijft
de sector zich ontwikkelen. Er is doorlopend aandacht voor veilig werken, vakmanschap en
optimalisatie van het bouwproces door innovatie en digitalisering. Er zijn volop lokale
innovatiehubs van waaruit markt, overheid, onderwijs en kennisinstellingen samenwerken aan
programma’s die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven.
De sector is bezig met het doormaken van een transformatie naar een meer hightech sector. Bij
dit alles biedt Bouwend Nederland meerwaarde voor de leden en het streven is dat de regio
inmiddels is doorgegroeid naar 500 leden. De afdelingen zijn de spil in de ledenbinding en
werken nauw samen met het regiokantoor, dat de belangen van leden proactief behartigt.
Samenwerking tussen afdelingen en leden onderling wordt vanuit het regiokantoor gefaciliteerd
en aangejaagd.
In de bouwsector in regio Noord heerst een veiligheidscultuur, voor het on top of mind houden
van deze veiligheidscultuur wordt hier ook volop in het onderwijs aandacht aan gegeven. De
bouwsector is naast de motor van de economie, in het Noorden ook zeker een vooruitstrevende
sector die volop werkgelegenheid biedt op verschillende niveaus. Hier profiteert de economie van
met als gevolg dat de leefkwaliteit voor iedereen verbetert in het Noorden.
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3. Verenigingszaken

Inzet
verenigingsmanager
in Drenthe,
eventueel ook bij de
afdelingen Friesland
en Groningen

Organisatie
bijeenkomsten
(informatief en
sociaal),
ledenpanels,
vergaderingen
en uitstapjes

Volop
communicatie via
(regio)website,
social media,
bijeenkomsten,
telefonisch en
face to face

Leden en
bestuurders
betrekken bij
programmalijnen
lokaal en
landelijk

Ledenbinding
•
•
•
•

Verbondenheid
Betrokkenheid
Actieve deelname
Netwerken

Acquisitie, de
regio groeit
met minimaal
15 leden

Ledenbezoeken
intensiveren
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4. Social Support

Social Support ondersteunt werknemers van leden Bouwend Nederland bij problemen in de
privésfeer. Hierdoor levert Social Support een bijdrage aan een gezonde, sociale en duurzame
bouw- en infrasector, waarbij het welzijn van de werknemers centraal staat.
Dit doet Social Support met het in dienst hebben van een adviseur Social Support die na
aanmelding de werknemers adviseren, ondersteunen en begeleiden in zaken als o.a. financiën,
budgetadvies, echtscheiding, ziekte, overlijden, rouwverwerking, traumahulpverlening en sociale
wetgeving.
Dit wordt mede ingevuld door naast de rechtstreekse hulpverlening aan klanten, deel te nemen
aan de contactgroep Personeel & Financiën, verenigingsmanagers- en regioteambijeenkomsten.
Hierdoor blijven de contacten met zowel de collega’s en bedrijven in stand en worden ze verder
uitgebouwd.
Specifiek is vanuit het aandachtsveld Veiligheid de betrokkenheid met de nieuw opgestarte c.q.
te starten KAM bijeenkomsten in regio Noord het vermelden waard. In 2021 proberen we hier
verder vorm aan te geven.
Ook in het kader van Veiligheid is het onderzoek om mogelijk eigen Bedrijfsopvangteams (BOT)
bij bedrijven na traumatische ervaringen op het werk te gaan inrichten een activiteit die door de
adviseur Social Support onderzocht gaat worden.
Tot slot is nog van belang om te noemen dat de adviseur Social Support in de noordelijke regio
ingeschakeld zou kunnen worden bij het 1000-banenplan.
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Tonny Grotenhuis

Onderwijs en Arbeidsmarkt
In 2021 dragen we bij aan de doelstellingen
geformuleerd in de strategische agenda van
Onderwijs en Arbeidsmarkt en vertalen dit
naar regionaal niveau:

5. Toekomstbestendige
bouwsector

•

Wij zijn een aantrekkelijke sector

•

Wij zijn een toekomstgerichte
sector

•

Wij zijn een lerende sector

•

Wij zijn een sector die met
betrekking tot sociale wetgeving
randvoorwaardelijk aantrekkelijk is
voor ondernemers

•

Wij zijn een sector die adviseert,
faciliteert en participeert in
onderwijs en arbeidsmarkt

Doel is het bevorderen van instroom, behoud/doorstroom en verbetering van kwaliteit van
opleidingen (HBO/MBO/VO), aansluitend op de toekomstige vraag vanuit de sector. Daarnaast het
stimuleren van de instroom van vakbekwaam personeel en het kwalitatief en kwantitatief
afstemmen van opleidingen met de vraag vanuit de bouwbedrijven. Tevens zetten we in op het
scholen van zittend personeel en signaleren we arbeidsmarktontwikkelingen.

•

•

•
•

SER Noord (LLO
energietransitie) pilot levert
eerste actieonderzoek bij
ondernemers
Techniek Coalitie - 1 mio is
toegekend door Noordelijke
overheden ihkv de
Scholingsalliantie Noord
Project met UMCG ihkv DI –
PvA gereed
Zitting in bovenregionale
stuurgroepen STO, actief
betrokken ondernemers bij
STO regio’s

Q1

•

•

•
•

Q2
•

•
•

•
•

SER Noord eerste
trainingen zittende
werknemers gestart
Inhoudelijke plannen
Techniek Coalitie klaar
Eerste deelnemers hebben
doorlopende leerlijn BIM
afgerond
Rol social support irt
1000-banenplan is helder
Start uitrol project met
UMCG

Fusie Stichting Bouwopleiders
Friesland inclusief MBO is
definitief. BNL neemt zitting in
stuurgroep
Om- en bijscholingstrajecten
voor de bouwsector zijn
succesvol gestart ihkv
Scholingsalliantie
Landelijke BIM Battle Groningen
Alle niveaus van de BIM matrix
hebben een eigen module voor
zittend personeel bouwsector

Q4

Q3
•

•

•

Human Capital
agenda ihkv
waterstof voor de
bouwsector is gereed
Werken naar
afronding SER pilot
en geleerde lessen
vastleggen
Evaluatie project
UMCG
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Sociale Zaken en Veiligheid
In 2021 zetten we de volgende activiteiten door:
•
•
•

5. Toekomstbestendige
bouwsector

•

•

Bijeenkomsten contactgroep Personeel &
Financiën
Individueel advies aan leden bij (personeels)
vraagstukken
Collectieve voorlichting en advies over o.a.
cao, sociale zekerheid, arbeidsrecht, FUWA
(functiewaarderingstraject), duurzaam
inzetbaarheid (in samenwerking met
Volandis), Wet DBA, AVG, pensioenen, Wet
Arbeidsmarkt in Balans en overige nieuw te
implementeren wet- en regelgeving
Overleggen met stakeholders als UWV,
vakbonden, APG/bpfBouw en Volandis
Overleggen met regionale netwerkgroep
voor veiligheidskundigen/ KAM-coördinatoren,
waar het leren van elkaar en delen van
ervaringen centraal staat

Het doel is om de bedrijven te ondersteunen in de bedrijfsvoering en ze te inspireren om te
innoveren; in het verlengde van brancheontwikkeling vanuit het hoofdkantoor van Bouwend
Nederland. We zetten dit jaar extra in op:

•

•

Q1

•
•
•

Trainingen Academy
onder aandacht brengen
Plan voor Veiligheidstafel
opzetten
Opstarten gesprekken
onderwijs over veilig
werken in de bouw

Start Veiligheidstafel
om te leren van
ongevallen en
veiligheid in de
breedste vorm te
bespreken
Inventarisatie
curriculum aandacht
veiligheid in de
opleidingen

•
•

Q2

Q3
•

•

Opdrachtgevers nemen
deel aan de veiligheidstafel
Concreet project of
seminar met
jongeren/scholieren over
veiligheid in de bouw al
dan niet samen met JBN

Q4

Uit inventarisatie
gesprekken Plan
van Aanpak
Veiligheid
Ervaringen
inventarisatie via
landelijk verder
brengen
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Innovatie en Duurzaamheid
In 2021 zetten we de volgende activiteiten
door:
•

Continueren van het Innovatieatelier
en het actief blijven verspreiden van
het gedachtegoed
Energieloketten in Groningen en
Drenthe volgen
Continueren van onze inzet bij de
Expeditie Energieneutraal Drenthe
Met provincie Fryslân en provincie
Groningen vormgeven aan duurzaam
aanbestedingsbeleid i.s.m. de leden
Vertalen programma Groene Koers
naar de regio

•
•

5. Toekomstbestendige
bouwsector

•

•

We willen innovatie in de sector stimuleren en faciliteren, met als doel leden te helpen verder te
komen met hun product-, proces- en marketinginnovatie. Daarnaast (markt)condities helpen te
creëren, waarmee de bouwsector in staat wordt gesteld versnelling te realiseren in het
verduurzamen van de gebouwde omgeving conform de afspraken in het Klimaatakkoord en
het verduurzamen van eigen (zwaar) materieel. Gestreefd wordt naar het
toepassen van eenduidige duurzaamheidsinstrumenten. In 2021 zetten wij extra in op:

•

•
•

•
•

De werkwijze van het InnovatieAtelier
duidelijk via de website weergegeven
en meer ‘traffic’ genereren
Start opzetten waterstofgesprekken
t.b.v. Waterstofagenda regio Noord
Expeditie Drenthe plannen
concretiseren i.s.m. corporaties
regionaal afspraken maken over
samenwerking met bouwbedrijven (o.a.
door Renovatieversnellers en Drenthe
Woont Circulair).
Meer kennis Groene koers en werking
vergaren

Q1

Q2
•

•

•

•

Eerste gemeente
maakt gebruik van
InnovatieAtelier route
Eerste concept plan
afronden
waterstofagenda
Werkgroepen
waterstof met
bestuurders zijn
gevormd
Plannen uit offerte
Expeditie Drenthe zijn
in werking gezet

•

•
•
•
•

•

Route om InnovatieAtelier op te
loeven naar grotere projecten is
concreet
InnovatieAtelier oploeven naar
andere regio is geslaagd
Innovatie in aanbestedingsmarkten
Eerst projecten met Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe lopen
Groene Koers uitwerken bij
waterstofplatform met Noordelijke
overheden
Aangehaakt bij PAW in regio

Q3

Q4

•
•

•
•

Innovatie in aanbestedingsmarkten
Vervolgopdracht provincie Drenthe
wordt over nagedacht en
contouren worden op papier gezet
Plan van aanpak Groene Koers ligt
klaar
innovatie en duurzaamheid in
aanbestedingen aanjagen d.m.v.
best practices (flyer?)
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Markt en Overheid
In 2021 zetten we de volgende activiteiten
door:
•
•

•

5. Toekomstbestendige
bouwsector

•

•

•

Afschaffing bankgaranties en
verbetering RAW betalingscondities
Mede vormgeven aan het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van partijen in het
aardbevingsdossier
Banden (verder) aanhalen met
gedeputeerden, Rijkswaterstaat en de
Initiatiefcommissie
Initiëren en onderhouden van
overleggen met gemeenten (gbio’s,
gemeentelijke bouwen infraoverleggen), netbeheerders, de
waterschappen, Rijkswaterstaat Noord
en de provincies
Evenementen voor de infra organiseren
binnen de bestaande gremia, zoals Infra
Innovatie Marktdag
Voorbereidingen
Tweede Kamerverkiezingen

We werken toe naar een aanbestedingsbeleid van lokale overheden en woningcorporaties waarin
meer rekening wordt gehouden met de belangen van bouwbedrijven. Daarnaast positioneren wij de
bouwsector als een sector die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
We proberen in de bouwketen gunstige condities voor de sector te realiseren. Ook blijft het
aardbevingendossier onze prioriteit houden, de gaswinning in Groningen zal n.a.w.
in 2022 beëindigd worden. In 2021 zetten wij extra in op:

•
•
•

•
•

Uitkomsten Tweede
Kamerverkiezingen
(regionale) innovatie monitor
Analyse/onderzoek naar
samenwerkingsvormen kleine
infrabedrijven
Toekomstverkenning Nu Bouwen aan
Morgen uitrollen in de regio
De invoer van de nieuwe
Omgevingswet per 1 januari 2022

•

•

Start uitrol + planning
Academytrainingen gericht
op Toekomstverkenning
i.s.m. Academy
Evalueren totale
versterkingsopgave 2021

•

Q1
•
•

•

•
•

•
•

Informatieverschaffing rondom
Tweede Kamerverkiezingen
Vervolg geven aan het
Bouwakkoord i.r.t.
aardbevingsproblematiek,
monitoring uitvoer/start
bouwpool
Kennis m.b.t. bouwteam, EMVI
en nieuwe contractvormen
verhogen
Koers/inzet Stikstofdossier delen
met alle leden
Lobby Drentse corporatie
Drentse Bouwstroom DWC
oppakken i.s.m.
bestuurders/leden
Taskforce/werkgroep continuïteit
Betalingscondities bij CROW

Q2

Q3
•

•
•

•

Uitvoering geven aan
bijeenkomsten rondom
WKB
Kennis Omgevingswet
opbouwen
Evaluatie Bouwimpuls,
PvA, kennisdeling
en samenvoegen
bouwpool en
bouwimpuls
PVA vervolg na
kennismaking regio
Toekomstverkenning Nu
Bouwen aan Morgen
opstellen i.s.m.
Academy

Q4
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5. Toekomstbestendige
bouwsector

Digitalisering
Het thema digitalisering is een rode draad binnen al onze programmalijnen. We zijn nauw
betrokken bij BuildinG (het onafhankelijk kennis- en innovatieplatform voor
toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland).
BuildinG focust zich op de bouwketen en aanverwante stakeholders die iets
voor de keten kunnen betekenen. Dat doet BuildinG langs vier lijnen/kerntaken:

We zijn nauw betrokken bij het project BRAINR, het hoofddoel van het programma
BRAINR is een lerend netwerk voor intelligente bouw te creëren waarbij versnelling van
innovaties en kennisuitwisseling centraal staat. Vanuit dit project zullen er in 2021
diverse kennistafels georganiseerd worden i.s.m. partners NICE en Bowinn.
Voortbouwend op deze kennistafels werken wij toe naar een regionale tafel op het gebied
van digitalisering. In 2021 zetten wij extra in op de samenwerking met leverancier Fanuc
i.h.k.v. robotisering, ook zijn wij voornemens om een symposium te organiseren over
digitalisering en robotisering in de bouw.
Daarnaast worden er modules ontwikkeld op het gebied van digitalisering in de bouw, in
het eerste kwartaal van 2021 zullen deze aangeboden worden aan professionals in
samenwerking met Hanzehogeschool Groningen als onderdeel van de doorlopende
leerlijn ‘Integraal Samenwerken met BIM’ dat een initiatief is van Bouwend Nederland,
Alfa College, Hanzehogeschool Groningen en BuildinG.
In samenwerking met de landelijke beleidsmedewerkers zetten we de Academy training
omtrent Cybercrime op in regio Noord.
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6. Regio Noord in
cijfers

regio
NOORD

Bouwproductie
Bouwproductie: totaal
2018

2019

2020

2020 t.o.v. 2019

mln euro

%

Groningen
Friesland
Drenthe

2.195
2.405
1.580

2.495
2.495
1.670

2.270
2.230
1.450

-225
-265
-220

-9
-10,5
-13

Regio Noord

6.180

6.660

5.950

-710

-10,5

Nederland

70.850

73.625

68.600

-5.025

-7
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Woningbouw
2018

2019

2020

2020 t.o.v. 2019

mln euro

%

Groningen
Friesland
Drenthe

920
1.045
700

980
1.060
755

930
935
635

-50
-125
-120

-5
-12
-16

Regio Noord

2.665

2.795

2.500

-295

-10,5

Nederland

29.275

29.875

27.475

-2.400

-8

2018

2019

2020

Utiliteitsbouw
2020 t.o.v. 2019

mln euro
Groningen
Friesland
Drenthe

%

745
825
410

955
880
435

815
785
370

-140
-95
-65

-14,5
-11
-15

Regio Noord

1.980

2.270

1.970

-300

-13

Nederland

21.100

22.700

21.250

-1.450

-6,5

2018

2019

2020

Infrastructuur
2020 t.o.v. 2019

mln euro
Groningen
Friesland
Drenthe

%

415
410
385

430
425
395

410
400
370

-20
-25
-25

-4,5
-6
-6,5

Regio Noord

1.210

1.250

1.180

-70

-5,5

Nederland

16.825

17.250

16.350

-900

-5

Bron: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) - raming april 2020
BouwActueel
Op onze website vindt u overzichten van de regionale bouwcijfers per kwartaal. Scroll
hiervoor naar het einde van de pagina (PUBLICATIES).
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