
Voor je ligt een terugblik met de highlights van 2020.  
Het geeft je een goed beeld van wat het regiokantoor,  
samen met de bestuurders en leden, heeft neergezet.
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Ons team vormt in regio Noord - vanuit Koninklijke Bouwend Nederland - het 
gezicht van de bouw en infra. Wij streven naar een vitale en vooruitstrevende 
bouwsector. Wij zetten ons maximaal in voor elkaar en de individuele,  
collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden. Onze kernwaarden  
zijn samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en klantgerichtheid.

Regiodag

Het team van  
BNL Regio Noord

Alja Vos, 
adviseur Sociale Zaken 

en Arbeidsmarkt
06 20 43 53 58

Sander Wubbolts, 
regiomanager
06 51 67 73 10

Willemijn Visscher, 
verenigingsmanager 

06 15 50 63 49

Annette Korving, 
office-assistent
06 83 17 85 94

Goitzen Veenstra, 
adviseur Markt en Overheid 

06 21 31 51 32

Kees Vianen, 
adviseur Onderwijs 
en Duurzaamheid

06 13 06 18 28 

Tonny Grotenhuis, 
adviseur Social Support 

(bedient alle regio’s) 
06 53 15 29 67

Op de online  Regiodag  op 24 november - met als 
thema Bouwbrein - werd gebruikt gemaakt van het 
platform  Let’s  Get Digital, zodat men interactief kon 
deelnemen. De leden werden welkom geheten in de 
digitale lobby. Gastheer Sander en gastvrouw Willemijn 
vermaakten hen met een anagram en  feitjes over de 
werking van het brein. Algemeen directeur Fries Heinis 
deed het openingswoord.  
De bouwsector wordt gedomineerd door technologie 
en deadlines. Maar hoe goed zijn onze hersenen daar 
eigenlijk op berekend? In de lezing  Brain Balance 
in de bouw  besprak Charlotte  Labee  de disbalans 
in onze hersenen die ten grondslag ligt aan de 
toenemende werkdruk en burn-outpercentages in 
de bouw. Vervolgens werd er afscheid genomen van 

regiovoorzitter  Jaring  Feenstra. Regiomanager Sander 
Wubbolts sprak hem toe en benadrukte zijn betrokkenheid 
bij de sector en zijn tomeloze inzet. Ook Maxime Verhagen 
sprak een dankwoord uit. Dit programmaonderdeel werd 
afgesloten met enkele afscheidswoorden van Jaring zelf. 
Na de pauze kregen de leden de mogelijkheid om 
te netwerken via een netwerkcarrousel. De leden 
werden om de 3 minuten gekoppeld aan een nieuwe  
gesprekspartner, waardoor het toch mogelijk was om met 
enkele leden kort bij te praten.  
Afsluitend gaven prof. dr. Rick van  Baaren  en 
drs. Gert Slob een interactieve workshop over  
gedragsverandering. Ze lieten zien wat we al weten over 
het effectief sturen van menselijk gedrag en hoe je dit 
concreet toe kan passen in jouw eigen werk. 

Koninklijke Bouwend Nederland
Regio Noord    
Laan Corpus den Hoorn 101-B (3e etage)
9728 JR  GRONINGEN

T: +31 (0)50 524 04 14
E: regionoord@bouwendnederland.nl
I:  www.bouwendnederland.nl

CONTACTGEGEVENS VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA:

@bouwendnl

@bnlrn

/bouwend-nederland-regio-noord
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Er waren  diverse  wisselingen in het regiobestuur.  Joost 
Coolegem, Wim Dijkstra,  Jaring  Feenstra,  Harke  Hartmans 
en  Fré  Kooi zijn  afgetreden.  Jaring  Feenstra  was  13 
jaar  lang  regiovoorzitter.  Zijn betrokkenheid bij de sector en 
zijn tomeloze inzet zullen ons zeker bijblijven. Klaas Graveland  
volgt hem  op  als regiovoorzitter. Verder zijn  aangetreden  Rik 
Alsema, Roel van den Berg, Mariska Mulder en Roelof Faber.  
In december 2020 heeft het regiobestuur het Jaarplan 2021 
goedgekeurd. We zetten vooral in op ledenbinding en een 
toekomstbestendige bouwsector, met thema’s als digitalisering, 
innovatie, duurzaamheid en veiligheid. 

Samenstelling regiobestuur per  2021: Klaas Graveland 
(vz), Rik Alsema, Roel van den Berg,  Roelof Faber,  George 
Kempenaar, Mariska Mulder, Jan Notebomer en Rolf Vuurboom. 

De AB-leden Harm Beerda (Infra Midden) en Fedde Kingma  
(Bouw Klein) zijn afgetreden. Gerard Hoiting heeft Harm Beerda 
opgevolgd.  

Social Support

Social Support is er voor werkgevers en werknemers in de bouw- 
en infrasector. Onze maatschappelijk werker Tonny Grotenhuis 
heeft het afgelopen jaar 19 medewerkers bijgestaan in zaken als 
schulden, scheiding, ziekte, overlijden en traumaverwerking. 

Regiobestuur en Algemeen Bestuur

Roel van den Berg Klaas Graveland Rik Alsema Mariska Mulder Roelof Faber

Nieuwe regiobestuursleden
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De commissie van het Platform Infra Noord  werkt nauw samen 
met het regiokantoor om marktuitdagingen aan te pakken. Samen 
lobbyen ze hard op verschillende niveaus. Het platform biedt haar 
leden de mogelijkheid om kennis bij te schaven en te netwerken. In 
2020 waren er twee ledenbijeenkomsten. De overige activiteiten, 
waaronder de technische excursie en het culturele uitstapje, 
kwamen vanwege corona te vervallen.   
In samenwerking met het regiokantoor is een  publicatie 
samengesteld, genaamd  ‘Op weg naar een gezonde bouw- en 
inframarkt’,  met aandacht voor o.a. EMVI, uitnodigingsbeleid, 
werken in bouwteams, bankgaranties en  veiligheid.  De leden 
kregen in december een eindejaarsgeschenk aangeboden. 
Voor 2021 is de commissie op zoek naar 2 nieuwe bestuurders. 
Kandidaten kunnen zich melden bij Sander Wubbolts. 

Samenstelling PIN commissie: George Kempenaar (vz), Roel van 
den Berg, Marcel Eilering, Gerard Hoiting en Peter Westra. 

Platform Infra Noord (PIN) Jong Bouwend Nederland Regio Noord

Afdeling GroningenAfdeling Drenthe

Na de Nieuwjaarsbijeenkomst  in januari 
vervielen alle  ledenactiviteiten.  Het bestuur 
kwam gedurende het jaar wel (online) bijeen. 
Om de leden een hart onder de riem te steken, 
ontvingen zij een mand met Groningse 
streekproducten. De ALV werd schriftelijk 
georganiseerd. Het jaar werd afgesloten met 
een kerst-kaartactie. 

In 2021 treden  Kees van Lessen en Dirk   
Notebomer uit het bestuur. 
Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Meld 
dit dan aan het bestuur via een  e-mail aan   
afdelinggroningen@bouwendnederland.nl.  

Samenstelling bestuur: Jos Bruining (vz),  
Kees van Lessen,  Hindrik Mulder, Dirk 
Notebomer, Jack Paas en Henk Schipper.  
 

In januari werd Willemijn Visscher aangesteld als 
verenigingsmanager. Zij werkt een dag per week 
voor de afdeling Drenthe met als doel de leden te 
verenigen en optimaal te ondersteunen. Zij neemt 
de plaats in van  ambtelijk secretaris  Lizette 
Klaassen.  In het najaar  organiseerde het 
bestuur een ledenexcursie naar de Hondsrugtoren 
in Emmen.  Aansluitend was de ALV bij Hotel 
Ten  Cate.  Hier werd een oproep gedaan voor 
een nieuwe bestuurder  vanwege het aftreden 
van Klaas Graveland  in 2021.  Verder was er  dit 
jaar voor leden een online informatiebijeenkomst 
over BENG (Bijna Energieneutraal Gebouwd). 
Om de leden te laten weten dat ze niet  
vergeten worden, ontvingen zij  in december een 
eindejaarsgeschenk. 

Samenstelling bestuur: Erik Buursema (vz), Henk 
de Boer,  Klaas Graveland,  Johannes Noor  en   
Erik Wolbers. 

Afdeling Friesland

In Friesland bleef het bij die ene Nieuwjaars-
bijeenkomst. Het bestuur kwam wel  meerdere 
keren  (online) bijeen. De ALV werd schriftelijk 
gehouden. Klaas Herman Postma trad toe als 
nieuwe afdelingsbestuurder, waarmee  hij  de 
plaats heeft ingenomen van Jan Theo Hoekstra. In 
december verraste het afdelingsbestuur de leden 
met een eindejaarsgeschenk. 

Vanwege het aftreden in 2021 van Kees Jelsma en 
Bouwe Stiemsma zijn we op zoek naar kandidaten.  
Interesse? Stuur een e-mail naar 
afdelingbouwendfriesland@bouwendnederland nl. 
Ook algemeen secretaris Cees Udinga neemt in 
2021 afscheid. 

Samenstelling bestuur:  Kees Jelsma  (vz),  Hidde 
van der Galiën,  Catrinus van der Hauw, Klaas 
Herman Postma, Bouwe Stiemsma en Harry de Vries.  

Het coronavirus gooide roet in het eten. Vanaf medio maart werden bijna alle ledenbijeenkomsten voor 2020 geannuleerd. 
In de loop van 2021 hopen de afdelingsbesturen u weer fysiek te kunnen ontmoeten. 

JBN Regio Noord en de Kern Fryslan hebben een belangrijke 
stap gezet. In de zomer 2020 is besloten om per 1-1-2021 te gaan 
fuseren. Beide verenigingsonderdelen werkten al veel samen op 
het gebied van bijeenkomsten en jaarplan. Om hier het maximale 
uit te halen is onder het motto ‘samen staan we sterk(er)!’ 
besloten om als één verenigingsonderdeel door te gaan. Het 
nieuwe JBN bestuur bestaat uit Arjan Mulder (voorzitter), 
Arnoud Haitsma (penningmeester), Jacco Jongejan (secretaris), 
Harm Bijland, Richard Roffel en Arend Talsma. In 2020 moest 
helaas een aantal bijeenkomsten geannuleerd worden, maar 
de workshop Gedragsverandering heeft met onverminderd 
enthousiasme online plaatsgevonden. 

Voor 2021 ligt weer een keur aan ideeën op de plank. Zowel fysiek 
(technische excursie naar de Ring Zuid, meerdaagse excursie 
naar Duitsland) als online (pubquiz en workshops) zal er weer 
een ruim aanbod zijn voor de leden van JBN Regio Noord.

Afdelingen
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Tijdens het online congres op 7 december 
gingen deskundigen, leden en stakeholders van 
Bouwend Nederland tijdens de debatten met 
elkaar in gesprek over de vier thema’s waaruit de 
toekomstverkenning bestaat: Ruimtelijke spreiding van 
functies, Energietransitie en -infrastructuur, Toekomst 
van werk  en  Waarde van Bouwen. Met welke 
ontwikkelingen moet je rekening houden? Welke 
kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als 
bedrijf voorbereiden? Zonder uitzondering leverden 
de debatten interessante inzichten, antwoorden 
en doorkijkjes naar de toekomst op.  Het online 
congres was het startschot om de dialoog over de 
resultaten van de toekomstverkenning aan te gaan 
met leden én stakeholders in het hele land. Houd 
onze website in de gaten voor de laatste updates:   
www.bouwendnederland.nl/nu-bouwen-aan-morgen. 

Onze vereniging heeft op 7 december 2020 de 
oorkonde die hoort bij het Predicaat Koninklijk 
ontvangen uit handen van de Commissaris van de 
Koning in Zuid-Holland. Dit gebeurde tijdens het 
online congres  Nu Bouwen aan Morgen  waar met 
leden en stakeholders het 125-jarig bestaan vierde. 
Bouwend Nederland is door deze  bijzondere blijk 
van waardering buitengewoon vereerd en zal vol 
trots Koninklijke toevoegen aan haar naam. 

Toekomstverkenning 
Nu Bouwen aan Morgen

Koninklijk predicaat, 
kroon op ons werk
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De contactgroep Personeel en Financiën is uitgegroeid tot een groep 
van ca. 20 vaste deelnemers met wie we 4 keer per jaar bijeenkomen 
om te sparren over HR gerelateerde onderwerpen. Dit jaar waren 
we gedwongen om elkaar digitaal te treffen. Voor een deel is dit 
praktisch en fijn, anderzijds is juist het sociale aspect prettig aan een 
netwerkgroep. Waar we in maart nog een mooie netwerksessie in de 
Rietschans te Haren hadden, waar we bijgepraat zijn door het UWV 
en Volandis, zijn we in  juli overgestapt op digitale ‘koffiesessies’ 
waarin we het over leiderschap en over het protocol ‘Samen veilig 
doorwerken’  hebben gehad.  Ook in oktober hebben we digitaal 
bijgepraat over de actualiteiten. En ondanks dat netwerken in real 
life prettiger is dan digitaal, was het goed elkaar een aantal keer te 
spreken en te delen wat er leeft. We hopen in 2021 elkaar weer zonder 
beeldscherm in de ogen te kunnen kijken, waarbij we verder gaan 
met thema’s als leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, 
maar ook het nieuwe werken! 

Uitleg cao-akkoord 
In 2020 hebben we een nieuw cao-akkoord behaald. Dit akkoord 
bevatte naast een aantal wijzigingen en een loonsverhoging 
ook een geheel nieuwe ‘zwaar werkregeling’. We zijn gewend 
om een  cao-akkoord middels een bijeenkomst uit te leggen aan 
onze leden. Door de Covid-19 pandemie was dit nu niet mogelijk. 
Daarom hebben we deze voorlichting digitaal georganiseerd. Voor 
de collega’s sociale zaken een uitdaging om in 1,5 week 10 digitale 
sessies,  waarin groepen vragen konden stellen, te organiseren. 
Gelukkig zijn we hierin geslaagd. In onze geïmproviseerde 
studio konden we met behulp van teams een video delen en live 
vragen over de nieuwe regels beantwoorden. ‘Voor herhaling 
vatbaar’, ‘kort en krachtig’ en ‘duidelijk verhaal’ waren reacties die 
we van onze leden mochten ontvangen. 

Campagne #doorbouwers – protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ tijdens corona 

Voorlichtingen en trainingen – over naar 
digitale vormen  Contactgroep Personeel en Financiën

SOCIALE ZAKEN EN VEILIGHEID

Aan het begin van de coronacrisis is  meteen gestart met een protocol over 
veilig werken in coronatijd. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is volgens 
de richtlijnen van het RIVM opgesteld en biedt duidelijkheid aan bedrijven, 
alle werkenden, bewoners, opdrachtgevers en klanten. Ook de wijze waarop 
werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden,  komt aan 
bod. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan 
het Ministerie van BZK  aangeboden en in overleg met de ministers van BZK 
en I&W met diverse andere brancheorganisaties en vakbonden aangevuld en 
vastgesteld. Ook is er vliegensvlug een Helpdesk ingericht bij Volandis, waar 
men met alle vragen over werken in de bouw tijdens corona, terecht kan. Op 
de website zijn allerlei hulpmiddelen en inspiraties te vinden hoe bedrijven 
en medewerkers veilig werken. Onder de campagne  #doorbouwers  wordt dit 
blijvend onder de aandacht gebracht. 
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Bouwend Nederland is van start gegaan met het programma van hein en 
guus. Het veiligheidsprogramma dat niet over veiligheid gaat, maar over 
gedrag. Door hein gaan mensen anders kijken naar hun eigen gedrag en 
dat van hun collega’s. Daarover ontstaan open gesprekken, die bij iedereen 
– van directie tot de werkvloer – tot nieuwe inzichten leiden. Die inzichten 
zorgen ervoor dat mensen sneller hun verantwoordelijkheid nemen in 
de praktijk. Dat is het begin van een plezierige veiligheidscultuur, die 
uiteindelijk leidt tot blijvende verbetering. Binnen dit programma worden 
verschillende producten aangeboden. Kennismakingsbijeenkomsten, maar 
ook trainingen of in-company bijeenkomsten.  Op  www.veiligmethein.nl 
 is alle informatie over dit programma te vinden.

Op 10 maart kwamen zo’n 35 deelnemers bij elkaar in het Forum in Groningen. 
Renske Hotting, Inspectie SZW, deelde met de aanwezigen wat de Inspectie 
SZW zoal doet om de arbeidsveiligheid in Nederland naar een hoger niveau 
te tillen. Naast het onderzoeken van arbeidsongevallen wordt er gewerkt 
aan het verhogen van het kennisniveau en bewustzijn rondom veiligheid, 
gedrag en cultuur via diverse programma’s, waaronder de samenwerking in 
de Gebiedsgerichte Aanpak Groningen met de Stichting Vlink. 
Tijdens de bijeenkomst volgden de deelnemers twee workshops.  Gerard 
Werkhoven (Bouwend Nederland) behandelde de eerlijke kant van 
werken, bezien vanuit de wettelijke kant en de keuzes die daarbij gemaakt 
worden door opdrachtgever en opdrachtnemer. Stichting Vlink dook de 
diepte in om de morele aspecten van verantwoord opdrachtgeverschap te 
verkennen. Aan de hand van een casus werden de deelnemers uitgedaagd 
om te reflecteren hoe zij in de dagelijkse praktijk hun positie op de wip 
bepalen: het vinden van de balans in de economische realiteit tussen de 
juridische aansprakelijkheid en morele verantwoordelijkheid. 

Eind 2019 zijn we gestart met een aantal bijeenkomsten voor 
veiligheidsdeskundigen en KAM  coördinatoren. Deze gingen toen over 
de Toolbox Veiligheid die Bouwend Nederland geïntroduceerd had. Begin 
2020 is dit opgevolgd door de bijeenkomst in het Forum in samenwerking 
met ISZW en ook de ‘hein’ sessies en een koffiesessie over het protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ zijn voor deze doelgroep georganiseerd. 
Helaas was er geen mogelijkheid meer om fysiek tafels in te richten om als 
deskundigen onder elkaar te sparren over dit thema. In 2021 wordt actief 
gezocht naar online of fysieke vormen om dit onderlinge contact te borgen. 
Doel hierbij is om kennis en ervaring te delen en op te doen. 
Gesprekken met opdrachtgevers horen hier ook bij.

Verantwoord Opdrachtgeverschap: 
samen verantwoordelijk voor Veiligheid 

Wat zou hein zeggen?

Veiligheidsdeskundigen/KAM coördinatoren 
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In de zesdelige tv-serie ‘Je gaat het maken’  werden 
diverse werkzoekenden en werkenden gevolgd tijdens 
hun zoektocht naar een mogelijke carrière in de wereld 
van de bouw en infra. In de uitzendingen onderzocht een 
loopbaancoach de competenties en vaardigheden van de 
kandidaten. Tijdens de opdrachten werden ze begeleid en 
beoordeeld door een expert uit de praktijk. 
Het TV-programma was o.a. te gast op de bouwplaats 
van het Stadhuis van Groningen, waarvan Rottinghuis 
de renovatie deed. Het programma volgde zij-instromer 
Jennifer, die als kunstenaar de overstap naar de bouw wil 
maken, bijvoorbeeld als BIM-modelleur. 
 

Van 4 tot 6 maart vond Skills The  Finals  plaats 
in het FEC in Leeuwarden. The  Finals  is een  
evenement vol superspannende vakwedstrijden. 
Zo’n 1.000 finalisten van Skills  Talents  (vmbo) 
en Skills  Heroes  (mbo) streden  om de beste van 
Nederland te worden in hun vakgebied. Zo werden 
er ook wedstrijden georganiseerd voor bouw-  en 
infraberoepen.  

Tevens  was er tijdens Skills  the  Finals  een 
Loopbaan  Oriëntatie  Begeleiding  (LOB)  experience. 
Doen, beleven, ervaren. Daar ging het om bij de LOB-
Experience. Met meer dan 50 activiteiten konden 
jongeren zichzelf op een leuke, uitdagende manier 
oriënteren op hun toekomst. Net als in de echte 
wereld werd de praktijk van beroepen nagebootst, 

zodat jongeren blijvende ervaringen opdoen die te 
gebruiken zijn voor hun school- en studiekeuze en 
loopbaandossier.
  
In het kader van de LOB-Experience  hebben we, in 
samenwerking met ‘Groen’ invulling gegeven aan 
een bouwplein. Hier waren allerlei activiteiten te 
doen, zoals bouwen aan het circulair modulair huis 
van Bouwmensen FNZ, bouwen met een robotarm (bij 
Bouwgroep Dijkstra  Draisma), blokken verplaatsen 
met een elektrische  graafmachine, ondergrondse 
leidingen aanleggen, een insectenhotel bouwen van 
pallets en een tuinontwerp maken. Ook hadden we er 
een win-actie aan gekoppeld. Wie 5 activiteiten op het 
plein had gedaan, maakte kans op een iPod. 

Instroomprogramma 
Je gaat het maken in de bouw

Skills The Finals

ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT
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Een mooi noordelijk lobbyresultaat is het actieplan  ‘Kansen 
verzilveren’,  waarin we samen met de technische sectoren  
€ 1,1 miljoen subsidie hebben kunnen vrijspelen om in 
te zetten voor trajecten van werk naar werk, scholing van 
zittend personeel en ontwikkelen van leercultuur bij bedrijven 
en medewerkers.  
In 2021 gaan we concreet aan de slag met de uitwerking 
hiervan. We kunnen een mooie koppeling leggen met de 
uitkomsten van het onderzoek leercultuur en kunnen zo 
concreet acties verbinden aan de wensen van bedrijven 
en werknemers. Daarnaast kunnen we met dit geld 
loopvermogen organiseren, waardoor meer bedrijven 
betrokken raken bij kansrijke projecten en meer mensen in 
onze sector kunnen instromen. 
 

Actieplan Kansen verzilveren

Regio Noord stimuleert Leven Lang Ontwikkelen, startend 
met de energietransitie.  Wij doen dit door te participeren in 
de Pilot Energietransitie Groningen. Dit is een project waarin 
we samen met de technische sectoren, VNO-NCW, sociale 
partners, overheden en de SER Noord-Nederland op basis van 
de door SER ontwikkelde routekaart Leven Lang Ontwikkelen 
Groningen kijken hoe we bedrijven, zittende werknemers en 
aankomende werknemers (verder) kunnen voorbereiden op de 
energietransitie. 
Binnen dit project is een concreet onderzoek uitgevoerd naar 
hoe bedrijven én medewerkers in bouw en installatie een 
lerende houding kunnen aannemen. We hebben dit gedaan 
onder begeleiding van het bedrijf Cross-over. Door middel van 
interviews en gezamenlijke co-creatiesessies komen we op 
een aantal concrete wensen waar we in 2021 mee aan de slag 
gaan. Een daarvan is het inrichten van tafels waar bedrijven op 
thema’s,  zoals duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling 
en opleiding, sparren over leren in ondernemingen en op deze 
manier elkaar verder kunnen helpen. Inspireren, delen en 
samen ontwikkelen van manieren om als bedrijf én individuele 
medewerkers verder te komen. 

Leven Lang Ontwikkelen

Arbeidsmarkt
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MARKT EN OVERHEID

Op 1 januari 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging 
voor het Bouwen (WKB) in. De wet heeft 
grote consequenties voor de organisatie van 
de kwaliteitsborging bij bouwwerken. Het is 
belangrijk tijdig te starten met de voorbereidingen 
voor de WKB, vanwege de grote impact op de 
bedrijfsvoering.

Onze voorbereidingscampagne startte in 2019. 
In 2020 zijn er informatiesessies geweest om 
leden te informeren over de WKB.  In onze regio 
hebben ruim 90 leden deelgenomen. De BNL 
Academy heeft als vervolg een training ontwikkeld 
om kennis te vergaren over de belangrijkste 
aspecten van de WKB. Bedrijven kunnen zich zo 
voorbereiden en inzicht krijgen wat dit voor hun 
bedrijfsvoering gaat betekenen. Deze training is al 
door meer dan 60 leden gevolgd.

Meer informatie over de wet kunt u vinden op 
www.bouwendnederland.nl/kwaliteitsborging.
In 2021 verzorgt de Academy nieuwe WKB-
trainingen. Deze zijn toegespitst op het klein-, 
midden- of grootbedrijf. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Goitzen Veenstra.

Naar verwachting zal op 1 januari 2022 de nieuwe 
Omgevingswet (OW) in werking treden. Hiermee 
wil de overheid de regels voor ruimtelijke 
ontwikkeling versimpelen. Er worden 26 wetten 
of onderdelen hiervan samengevoegd. De wet 
heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en 
activiteiten die gevolgen kunnen hebben op de 
omgeving.

Het doel van de wet is:
•  Vergroten van de inzichtelijkheid, de 

voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht

•  Een samenhangende benadering van de fysieke 
leefomgeving in beleid, besluitvorming en 
regelgeving

•  Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte 
door een actieve en flexibele aanpak mogelijk 
te maken voor het bereiken van doelen voor de 
fysieke leefomgeving

•  Versnellen en verbeteren van besluitvorming 
over projecten in de fysieke leefomgeving.

In 2020 hebben we de eerste voorbereidingen 
getroffen. In 2021 gaan onze leden hierover in 
gesprek met gemeenten tijdens de gemeentelijke 
bouw- en infra overleggen. Ook onderzoeken we 
of de BNL Academy een training kan ontwikkelen 
over de OW.

Wet Private Kwaliteitsborging Projectbezoek Groninger gedeputeerdenOmgevingswet

In februari bezochten gedeputeerden Wulfse en 
Homan en een delegatie van BNL het project de 
Loskade in Groningen van Van Wijnen Groningen. 
Doel was het versterken van de contacten tussen 
politiek en BNL en het agenderen van de thema’s 
verduurzaming, circulair bouwen en digitalisering.
 
Het bezoek startte met een kennismaking tussen 
de bestuurders vanuit regio en afdeling Groningen, 
Victorine de Graaf, vestigingsdirecteur en Noor Wit, 
projectontwikkelaar Van Wijnen en medewerkers 
van ons regiokantoor. Sander Wubbolts gaf een 
uiteenzetting van de geleverde inspanningen 
op het gebied van digitalisering. Er liggen legio 
kansen die we onder meer met het project 
Brainr willen verzilveren. Na de inspirerende 
presentatie, waarbij een goede discussie ontstond 
over hergebruik van materialen, circulair bouwen, 
verminderen van afval en wat de politiek kan 
doen om deze projecten te stimuleren, ging het 
gezelschap de bouwplaats op. Dank aan Van 
Wijnen voor de gastvrijheid en de medewerking.
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Gemeentelijke bouw- en infra overleggen

Versterken en verduurzamen van zorgvastgoed Groninger Bouwakkoord

Op 10 september spraken zorgorganisaties en gemeenten over de grote opgave 
die voor hen ligt. Meer dan 40 noordelijke zorglocaties zijn toe aan versterking, een 
uitgelezen kans om tijdens het versterken te verduurzamen.
Betrokken partijen waren uitgenodigd om de koppelkansen qua verduurzaming in 
kaart te brengen. Nadat de bijeenkomst werd afgetrapt door de NCG, nam TNO de 
aanwezigen mee in de ambities, aanpak en tijdslijnen van de operatie. Vervolgens 
deelden projectorganisatie VIIA en BORG hun ervaringen met het versterken van 
(zorg-)gebouwen en werden aanwezigen geïnspireerd door het verhaal achter ‘het 
groenste gebouw van Assen’. Doel van het Zorgakkoord is om te waarborgen dat 
Groningers, ook later, in het aardbevingsgebied kwalitatief goede zorg en begeleiding 
krijgen. Vernieuwen, samenwerken, nieuwe partnerschappen, sneller investeren in 
(zorg)vastgoed en grote urgentie zijn sleutelwoorden. Bij de ontwikkeling van nieuwe 
vastgoedconcepten voor deze zorgcomplexen wordt samenwerking en verduurzaming 
gestimuleerd. Einddoel is om toekomstbestendige zorggebouwen te realiseren.
Tijdens de gegeven workshop door Sander Wubbolts werd specifiek aandacht gegeven 
aan hoe, en wanneer de bouwsector het beste kan aanhaken om zoveel mogelijk het 
gewenste resultaat te behalen. Vanuit ervaringen met het InnovatieAtelier kunnen wij 
een nieuwe manier van samenwerken stimuleren, waarbij innovatie centraal staat. Er 
is ook aan de deelnemers gevraagd hoe ze er enerzijds voor gaan zorgen dat innovatie 
de ruimte krijgt en anderzijds dat er zoveel mogelijk budget besteed kan worden aan 
de kwaliteit van het gebouw en zo min mogelijk aan het ‘proces’.

Op 2 september werd het Groninger Bouwakkoord getekend 
door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), Maxime Verhagen van BNL en Peter 
Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
Het Bouwakkoord is onderdeel van een pakket dat de 
versterkingsopgave in de provincie moet versnellen. Het moet 
zorgen voor keuzevrijheid voor bewoners en een laagdrempelige 
toetreding voor bouwbedrijven. Om voldoende bouwcapaciteit te 
organiseren, is een Bouwpool ingericht waar bouwers zich voor 
kunnen inschrijven. Zo is inzichtelijk welke bedrijven wanneer 
beschikbaar zijn voor welk type opdracht. Alle bouwbedrijven kunnen 
zich inschrijven en worden op basis van geschiktheid en capaciteit 
gekoppeld aan de eigenaar. Via de Bouwpool wordt de beschikbare 
bouwcapaciteit en dus de voortgang van de versterkingsoperatie 
voor de langere termijn gewaarborgd.
De eigenaar van de te versterken woning zal ondersteund worden 
door het bouwbedrijf en de NCG. Gemeenten zetten zich in om in 
nauwe afstemming met NCG, en ook woningcorporaties, te zorgen 
voor een goed verloop van het proces. De provincie heeft een 
regierol in de versterkingsopgave en vertegenwoordigt gezamenlijk 
met de aardbevingsgemeenten de regionale belangen.
 

Wij gaan jaarlijks in overleg met bestuurders van 25 noordelijke 
gemeenten. Actualiteiten en onderwerpen die daarbij aan de orde 
komen zijn vaak lokaal gekleurd, maar er komen ook kwesties aan 
de orde die in alle gemeenten spelen. De aanpak en klemtoon kan 
verschillen, maar het gezamenlijk belang van onze leden staat 
hierbij centraal. Belangrijk is dat onderwerpen die onze leden 
bezighouden, goed onder de aandacht van de lokale bestuurders 

komen. In 2021 zal er extra aandacht uitgaan naar de infra en het 
onderhoud in de gemeenten. Ook is er aandacht voor de nieuwe 
wetgeving, zoals invoering van de WKB en de Omgevingswet. 
Wilt u als lid graag een keer aansluiten bij een gemeentelijk 
bouw- en infraoverleg in uw gemeente? Neem dan contact op met  
Goitzen Veenstra.

Aardbevingsdossier
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Diverse partners in Noord-Nederland hebben in 
2020 een investeringsplan waterstofeconomie 
Noord-Nederland gelanceerd  en aangeboden 
aan de Tweede Kamer. In dit plan wordt 
gesproken over €  9 miljard aan investeringen 
tot 2030.  Noord-Nederland heeft de unieke 
mogelijkheid om kosteneffectief een geïntegreerd  
waterstof-ecosysteem te ontwikkelen, om een 
gamechanger te worden in de wereldwijde 
waterstofontwikkeling en om het Nederlandse 
momentum voor waterstof te versnellen.  
Naar verwachting brengen de investeringen   
25.000 (waterstof gerelateerde) banen met zich 
mee. In 2020 zijn al diverse subsidies toegekend 
aan Noord-Nederland om de waterstofeconomie 
een boost te geven en om investeringen los te 
trekken. De investeringen lopen uiteen van grote 
waterstofcentrales waar waterstof duurzaam 
geproduceerd wordt tot waterstoftankstations 

voor duurzame mobiliteit. Hier zijn ook 
investeringen mee gemoeid die relevant zijn 
voor de bouw- en infrasector.  
Koninklijke Bouwend Nederland heeft 
zich er daarom voor ingezet om tot een 
waterstofagenda voor de bouw en infra te 
komen. Samen met diverse bestuurders 
hebben we gesprekken gevoerd met relevante 
stakeholders. De uitkomsten waren dat we 
in 3 werkgroepen verder vorm gaan geven 
aan de waterstofagenda. De werkgroepen 
zijn: investeringen en marktbenadering, 
verduurzamen eigen materieel en human   
capital.  Op deze manier verwachten we 
dat we in 2021 goed zijn aangehaakt bij de 
waterstofplannen  in Noord-Nederland,  zodat 
onze sector mee kan profiteren van de nieuwe 
ontwikkelingen. 

Stikstof

Stikstof

Waterstof

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

Onze regio heeft heeft in 2020 constructieve 
gesprekken met de noordelijke provincies 
gehad over het stikstofdossier. We spraken 
met bestuurders over oplossingen voor de 
PAS-problematiek op korte en lange termijn. 
De belangrijkste inzet was om stikstofruimte 
te creëren voor economische ontwikkelingen 
voor de bouw- en infrasector. In de regio 
hebben we flink ingezet op innovatie bij boeren 
en het instrument extern salderen om ruimte 
vrij te maken voor economische activiteiten. 
De provincies Friesland en Groningen zijn 
uiteindelijk meegegaan in  onze wens. In 
de provincie Drenthe lag  er nog een aantal 
gevoeligheden,  waardoor besluitvorming over 
extern salderen in 2020 uitbleef.  
Door onze constructieve houding stonden de 

provincies er wel positief tegenover om de 
verdieping op te zoeken waarom bouw-  en/of 
infraprojecten verhinderd waren door stikstof 
of zelfs stil kwamen te liggen. In 2021 gaan 
we gezamenlijk het gesprek aan om de juiste 
oplossingen te vinden. 
Parallel aan de regionale gesprekken was 
de Stikstofwet aangenomen door de Tweede 
Kamer. In deze wet staat dat er voor de 
aanlegfase van bouwactiviteiten een vrijstelling 
van stikstof afgegeven wordt. Hierdoor 
hoeven er voor bouwprojecten dus geen 
ingewikkelde AERIUS berekeningen gemaakt te 
worden. Dit bood echter nog geen soelaas voor 
structurele depositie van infraprojecten. Hier 
zullen we ons dus zowel landelijk als regionaal 
extra voor inzetten in 2021. 
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De provincie Drenthe wil dat in 2040 alle woningen 
in de provincie energieneutraal zijn. Tijdens 
het Duurzaam Gebouwd Congres  2020  sprak 
gedeputeerde Tjisse Stelpstra over dit ambitieuze 
streven. “Wij zijn niet van de onhaalbare 
voorstellen.” 
Wil  de  provincie Drenthe ervoor zorgen dat alle 
inwoners in 2040 energieneutraal wonen, dan 
betekent dat: honderden oude woningen slopen, 
ongeveer 200.000 woningen en appartementen 
energetisch renoveren en duizenden nieuwe 
woningen bouwen en dat dus in twintig jaar tijd. 
Dat is haalbaar volgens gedeputeerde Stelpstra. 
“We zijn tijdens de vorige bestuursperiode al 
begonnen.” 
In die periode werd de Expeditie Energieneutraal 
Wonen gelanceerd. De provincie heeft hierbinnen 
verschillende partijen bijeengebracht, zoals 

woningcorporaties, overheden, bouwbedrijven, 
particulieren en milieuorganisaties. “We weten 
waar we naartoe willen, maar we weten niet 
precies de weg. In zogeheten versnellingskampen 
gaan mensen met verschillende expertises 
om tafel. Ze bedenken samen energiezuinige 
oplossingen voor verschillende thema’s. Dit brengt 
nieuwe ontwikkelingen op gang.”  Ook onze regio 
is aangesloten bij het versnellingskamp van de 
marktpartijen, om enerzijds mee te denken, maar 
anderzijds ook om de marktpartijen aan te laten 
haken bij de grote opgave die voor ons ligt.  
 

Expeditie Energieneutraal Wonen Drenthe

Regiodeals

In 2020 zijn de gesprekken opgestart voor 
betrokkenheid bij de Regiodeal Zuid- en Oost-
Drenthe en Noordoost-Friesland.  Beide regiodeals 
bieden mogelijkheden voor de bouw- en 
infrasector,  deze mogelijkheden moeten in kaart 
gebracht worden, maar anderzijds ook op de juiste 
wijze landen bij onze leden.  
 
De regio Zuid- en Oost-Drenthe zet de komende jaren 
in op wonen, werken en welzijn. Hiervoor investeren 
Rijk en regio gezamenlijk € 40 miljoen. De provincie 
en zes gemeenten in de omgeving werken samen 
met onder meer bewoners, onderwijsinstellingen, 
woningbouwcorporaties en bedrijven aan 
verschillende projecten die bijdragen aan voldoende 
en geschikte woningen, perspectief op een baan en 

passende zorg.  Inmiddels zijn er diverse projecten 
opgestart  en worden er voorbereidingen getroffen 
voor een gezamenlijk symposium in 2021. 
 
Ook de economie van Noordoost-Friesland krijgt 
een forse impuls.  Een investeringspakket van in 
totaal  €  29 miljoen voor de komende vier jaren 
moet de Noordoost-Friese economie een flinke 
boost geven. Bedrijven uit de bouwsector kunnen 
aanspraak maken op geld uit de Regiodeal. De 
regionale organisatie QOP stimuleert bedrijven en 
instellingen om subsidie aan te vragen en brengt 
hen onderling met elkaar in contact. Neem vooral 
contact op met het team uit regio Noord om de 
mogelijkheden vanuit QOP te verkennen.  

Innovatie en 
DuurzaamheidVereniging Sociale Zaken 

en Veiligheid
Onderwijs en 
Arbeidsmarkt

Markt en 
Overheid

Innovatie en 
Duurzaamheid Digitalisering 



We staan samen met de bouw- en infrasector voor diverse 
maatschappelijke uitdagingen. Die maatschappelijke urgentie in 
combinatie met de onderscheidende kwaliteiten van de 
Noord-Nederlandse bouw- en infrasector, zorgen ervoor dat o.a. 
Bouwend Nederland regio Noord samen met diverse partners 
waaronder BuildinG  hun krachten en netwerk bundelen in BRAINR: 
een regionaal lerend netwerk voor intelligente bouw.

Met dit netwerk willen we ondernemers ondersteunen in de transitie 
naar digitalisering. Bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en 
opdrachtgevers kunnen zich aansluiten en deelnemen. Zo willen 
we komen tot een zelforganiserend netwerk, waarbinnen partijen 
op regionale schaal innoveren, samenwerken, kennis en ervaring 
uitwisselen en ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Want 
digitaliseren doe je niet alleen.

Op 20 oktober verscheen er in het BNL-magazine 3 een column van 
Erik Buursema, voorzitter van afdeling Drenthe e.o. Hij schrijft het 
volgende:
“Onze hele sector is bezig met digitaliseren, ook ons 
bedrijf. Onderhoudsaanvragen van de woningcorporatie, 
duurzaamheidstrajecten, tussentijdse keuringen, veiligheid- en 
milieukeuringen, VCA-keuringen: alles wordt digitaal vastgelegd. 
Allerlei bedrijven ontwikkelen software voor deze processen, maar 
het echte ei van Columbus is nog niet ontdekt. Hierdoor merk ik dat 
digitalisering in de keten eigenlijk nog uit eilandjes bestaat.”

In 2020 hebben wij veel voorbereidende werkzaamheden verricht, 
zodat wij in 2021 concreet aan de slag kunnen met het minimaliseren 
van deze eilandjes. Vanuit het project BRAINR zijn voorbereidingen 
getroffen voor het uitrollen van rondetafelgesprekken over 
digitalisering. Ook is er landelijk een ledenonderzoek gestart 
naar digitalisering, en met deze input kunnen wij in de regio nog 
beter inspelen op de behoeften van de leden. Samen met onze 
leden zetten wij in op het vloeiend uitwisselen van data in de hele 
bouwketen. “Digitalisering is een gegeven, dus laten we dan zorgen 
dat we zélf aan het stuur zitten.”

BRAINR

DIGITALISERING
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Door de snelle digitale ontwikkelingen en het toenemende gebruik 
van digitale data binnen de bouwsector, stijgt het belang van kennis 
en vaardigheden bij professionals om digitaal te kunnen werken en 
digitale methodieken te kunnen toepassen. Zo wordt het kunnen 
beheren van BIM-modellen (digitale bouwwerkinformatiemodellen) 
steeds meer een voorwaarde om goed te kunnen samenwerken 
in de keten, maar ook om voldoende inzicht te hebben in het 
aansturen van een integraal project vanuit de eigen organisatie.
Samen met het Alfa College en BuildinG bieden we een doorlopend 
programma om stap voor stap digitaal integraal werken te 

implementeren. De aspecten van digitalisering in de bouwsector 
komen samen in de verschillende cursussen op mbo, mbo+, hbo 
en hbo+ niveau.
In 2020 zijn we gestart met de introductiecursus BIM in een 
dag van Bouwend Nederland en de BIM Basiscursus van het 
Alfa College. In 2021 gaan we starten met de hbo-modules van 
de Hanzehogeschool. Naast het aanbieden van de modules aan 
de leden van Koninklijke Bouwend Nederland, nodigen we ook 
overheden en andere opdrachtgevers uit, zodat de hele keten 
bediend kan worden.

Doorlopende leerlijn BIM

Doorlopende leerlijn BIM
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Quotes van noordelijke leden in 2020

Veiligheid op de werkvloer 
“Ik wil, zeker als directie, 
veiligheidsbewustzijn overdragen 
aan iedereen binnen onze 
organisatie. Voordat ik de drempel 
over stap naar de werkplaats, 
sta ik zelf ook letterlijk stil, en 
verwissel ik mijn lakschoenen 
voor werkschoenen.”

De belangrijkste 
eigenschappen voor succes 
als directeur in de bouw
“Open , eerlijk en verbindend. 
Opgaves in de bouw kunnen 
we alleen oplossen als we met 
elkaar samenwerken en dat 
begint bij directeurschap.” 

Zij-instromers durf vragen te 
stellen
“Door je kwetsbaar op te stellen, 
leer je het meest en het snelst. 
Dat heb ik gemerkt toen ik de 
switch maakte van een HBO 
sportmanagementopleiding  
naar de bouw.”

Tegen het weglekken 
van werk naar landelijke 
aannemers
De vier aannemers (Boer, Van 
Dijken, Werkman en Wieringa) 
acquireren zelfstandig, maar bij 
grotere projecten schuiven ze 
de coöperatie De Delle in beeld 
als uitvoerder. “We merken dat 
mensen hun werk graag gunnen 
aan het regionale initiatief.” 

Mijn grootste angst als directeur
“In de toekomst een gebrek aan 
goede vakmensen, gezien er weinig 
instroom is van nieuwe en jonge 
mensen. Dit is al voelbaar doordat 
stageplekken moeilijk worden 
ingevuld.” 

Kiezen voor de aanval  
(doorwerken tijdens corona)
“Onze belangrijkste uitdaging was 
om te kijken hoe we bij huurders 
over de vloer konden blijven 
komen om ons werk te doen. De 
oplossing werd gevonden, naast 
het protocol en de ‘doorwerk-
keet’, door 1-op-1 met bewoners 
het werk vooraf goed door te 
spreken.” 

Leerlingenaanbod loopt door 
in coronacrisis 
“Persoonlijk ben ik heel blij dat 
aannemers in Friesland, Gronin-
gen en Drenthe hun verantwoor-
delijkheid nemen en praktisch 
geen leerlingen terugsturen. De 
coronaperikelen hebben onze da-
gelijkse activiteiten niet enorm 
aangetast; we tellen daarom onze 
zegeningen!”

Digitalisering biedt alleen 
maar voordelen
“Ik wist al snel dat we ons altijd 
zouden moeten onderscheiden in 
de markt. Digitalisering heeft daar 
een belangrijke rol in gespeeld. 
Wij werken volledig digitaal.” 

Doorwerken in coronatijd
“Als werkgever probeer je rekening 
te houden met de thuissituaties van 
je werknemers. Als er probemen 
zijn, proberen we die samen op te 
lossen.”

Digitalisering voelt nog als 
eilandjes 
“Ik merk dat digitalisering in de 
keten eigenlijk nog uit eilandjes 
bestaat. Vanaf 2021 vereist de 
Wet Kwaliteitsborging dat we 
een digitaal keuringsdossier gaan 
aanleggen. Het zou mooi zijn als we 
dat kunnen integreren in onze eigen 
kwaliteitsmanagement- en ICT-
systemen.”

Vooruitblik 2021
“Een goed voornemen is om nog 
meer in te zetten om jongeren te 
enthousiasmeren en motiveren 
voor de bouw. De schaarste van 
vakmensen begint toch echt wel 
lastig te worden. We moeten nog 
actiever ons steentje bijdragen  
om daar verandering in te 
brengen.”

Rik Alsema, 
Alsema

Erik Buursema, 
Buursema Bouw 

Wits Noord  
Vastgoed-
onderhoud

Mart Eerligh, 
BouwMensen 
FNZ

Bert Fledderman, 
Bouwbedrijf 
Fledderman

Wout van 
Vilsteren, Koenen 
Bouw

Victorine de 
Graaf-Peters, Van 
Wijnen

Jordy van Haag, 
Rottinghuis’ 
Aannemingsbedrijf

Vier kleine 
Groningse 
aannemers sluiten 
aardbevingspact

Klaas de Boer, 
Bouwbedrijf De Boer

Richard Roffel, 
Venema Bouw


	Vereniging
	Sociale zaken
	onderwijs
	markt
	innovatie
	digitalisering

	Knop 7: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 8: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 9: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 10: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 11: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 

	Knop 12: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 



