
Bouwend Nederland bestaat inmiddels 125 jaar. Deze mijlpaal is 
onlangs bekroond met het predicaat Koninklijk. Maxime Verhagen 
ontving uit handen van de Commissaris van de Koning in Zuid-
Holland, Jaap Smit, en in aanwezigheid van burgemeester Michel 
Bezuijen van Zoetermeer de oorkonde die hoort bij de verlening van 
het Koninklijk Predicaat aan Bouwend Nederland.   
Vanaf nu mogen we ons dan ook officieel Koninklijke Bouwend 
Nederland noemen. Een goed moment om terug te blikken op de 
geschiedenis van onze vereniging en met trots stil te staan bij deze 
mooie kroon op het werk van de hele bouw- en infrasector. 

Humor in coronatijd? Voor cabaretiers Rob Urgert en Joep 
van Deudekom was dit geen enkel probleem. In de interactieve 
show ‘Hoe word ik succesvoller dan de rest?’, gaven de mannen 
wetenschappelijke adviezen om te overleven in deze ingewikkelde 
tijden. Middels persoonlijke dilemma’s, humoristische filmpjes en 
allerlei experimenten legden Rob en Joep de leden vragen voor 
die gebaseerd waren op de harde wetenschap achter succes. 
Interessante kennis op een grappige manier gebracht. Humor, met 
inhoud op niveau.

Van de meer dan 125 deelnemers aan de quiz,  kan er natuurlijk 
maar één de beste zijn. Judith Kroese ging er met de felbegeerde 
prijs vandoor: Een geheel verzorgd diner met onze eigen 
regiovoorzitter Arjan Putter in het mooie Bergen. Partner Henk Jan 
Kroese, werkzaam bij D. Kroese BV, is ook van harte uitgenodigd 
om aan te schuiven. We gaan dit inplannen zodra iedereen weer de 
straat op mag. Judith nogmaals van harte gefeliciteerd!

125 jarig jubileum Bouwend Nederland Cabaretiers Rob Urgert & Joep Deudekom  
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Succesvolle Digitale Nieuwjaarsbijeenkomst Regio 
Randstad Noord met ruim 125 aanwezige leden! 

Joep van Deudekom

Rob Urgert

Digitale Nieuwjaarsbijeenkomst Regio Randstad Noord 
“Hoe word ik succesvoller?” 28 januari 2021 

Een interactieve bijeenkomst met een talkshow in studio BouwLab en 
cabaretiers Rob Urgert & Joep Deudekom.

Arjan Putter Vincent Zijlstra

Onze geschiedenis gaat helemaal terug tot eind 19e eeuw. Er waren 
destijds alleen lokale verenigingen voor de bouw, die overal een 
andere invulling kregen. Niet zo vreemd, want de ondernemers 
in die tijd waren erg lokaal gericht. Maar op 10 september 1895 
kwamen zo’n 100 ondernemers bij elkaar en maar liefst 87 van deze 
ondernemers wilden dat er een landelijke vereniging zou komen.  
 
Jan Overtoom, Regiomanager Regio Randstad Noord, neemt ons in 
vogelvlucht mee langs de geschiedenis van Bouwend Nederland tot 
aan de overhandiging van het Predicaat Koninklijk. 

Vandaag bouwen we aan het Nederland van morgen. Nu maken 
we keuzes over hoe Nederland er in 2030 kan uitzien. Om ons 
als sector goed voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen 
heeft Bouwend Nederland een toekomstverkenning gedaan hoe 
Nederland er in 2030 uit kan komen te zien.  
Joep Rats, directeur beleid & vereniging bij Bouwend Nederland, 
zal aan de hand van de verschillende thema’s uit deze 
toekomstverkenning uitleggen hoe we als sector hieraan richting 
kunnen geven om zo de kansen te grijpen wanneer die zich de 
voordoen.  Lees meer op onze website >

De geschiedenis van Bouwend  
Nederland in vogelvlucht 

Nu bouwen aan morgen – 
toekomstverkenning 2030

Bouwondernemer uit Uitgeest en voorzitter van de Regio 
Randstad Noord, heette alle aanwezigen welkom. Mede namens 
de 10 afdelingen (Texel, NHN, IJmond Kennemerland, Zaanstreek 
Waterland, Midden Holland, Amsterdam, het Gooi, NW Utrecht, 
Midden Nederland en Veenendaal), JBN RRN en het Infraplatform.  

“We hebben voor de kerst alle leden een doosje bonbons gestuurd 
met de beste wensen voor 2021 en de vooraankondiging voor 
vandaag. Met resultaat: we hebben een mooi aantal deelnemers! 
Laten we hopen dat we Corona snel achter ons kunnen laten 
en dat de sectoren die het nu zo zwaar hebben (met name de 
Horeca) weer snel veilig open kunnen! Veel plezier tijdens deze 
informatieve en onderhoudende bijeenkomst.” 

Vincent Zijlstra, adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt voor de 
regio, was onze host én tijdsbewaker voor deze bijeenkomst. 
Hij zat aan tafel deze middag met de heren Arjan Putter, onze 
regiovoorzitter, en Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging 
van Bouwend Nederland.  

“We zijn hier op locatie bij het BouwLab, onze regionale 
huiskamer. Vorig jaar zaten we hier nog live met 150 leden 
en toen werd er nog een beetje lacherig gedaan over het 
geen handen geven. Moet je ons nu allemaal eens zien!  
Thuiswerkend, mondkapjes, anderhalve meter afstand en 
in een ‘lockdown’ mét avondklok. Gelukkig kunnen we in de 
bouw en infra gewoon door blijven werken dankzij het Protocol 
Samen Veilig Doorwerken. Als we live waren, had ik jullie nu om 
een applausje gevraagd.”  
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