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Heijmans bouwt Energiekwartier Den Haag om tot groene buurt. 
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Voorwoord

Flexibeler dan ooit
Als wij 2020 in één woord moeten beschrijven, dan is dat het woord ‘raar’. En een raar jaar was het zeker. 

In het begin van het jaar deden we er alles aan om te voorkomen dat het kabinet ons in een ‘man-made’ 

crisis zou storten, omdat een oplossing voor PFAS en stikstof uitbleef. Maar vanaf half maart ging ons land 

van de ene op de andere dag op slot, en hadden we er als sector een derde probleem bij. Maar waar veel 

bedrijven door de coronamaatregelen dicht moesten, konden wij gelukkig doorbouwen. Door onze 

inspanningen konden we eind maart, in nauwe samenwerking met het Rijk, goede afspraken maken om 

een bouwstop te voorkomen. Het protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector voldoet 

aan de richtlijnen van het RIVM, wordt nog steeds breed gedragen en zorgt er al maanden voor dat wij 

veilig kunnen doorbouwen. 
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De uitbraak van corona was voor onze vereniging bij 

uitstek de gelegenheid om onze meerwaarde nog eens 

extra te laten zien. Onze kantoren in Groningen, 

Apeldoorn, Tilburg, Amsterdam en Zoetermeer waren 

weliswaar leeg, maar we gingen vanuit huis volle 

kracht vooruit. De fysieke afstand tussen medewerkers 

en leden werd groter, maar de verbondenheid binnen 

de vereniging groeide. We stuurden leden dagelijks 

corona-updates, de afdeling advies ontving een 

recordaantal vragen en we gingen zowel landelijk als in 

de regio het gesprek aan met opdrachtgevers om de 

sector aan de gang te houden. Over het algemeen 

vonden we bij hen veel medewerking om te komen tot 

goede afspraken.

Werken via Teams, Zoom of Webex raakte steeds meer 

ingeburgerd, al groeide het gemis van elkaar fysiek 

ontmoeten. Noodgedwongen besloten we juist die 

fysieke bijeenkomsten uit te stellen of online te 

houden. Een voorbeeld daarvan is de Dag van de Bouw, 

het feestje van de sector waar we ieder jaar erg naar 

uitkijken. In plaats van de bouwhekken open te zetten, 

startten we samen met leden de #doorbouwers 

campagne. Ook onze opdrachtgevers werden 

geïnterviewd over hoe zij zorgen dat de sector kon 

#doorbouwenaanNederland. Prachtige verhalen en 

bouwfoto’s werden massaal gedeeld op de social 

media-kanalen.

In juli leek de PFAS-problematiek grotendeels opgelost 

toen staatssecretaris Van Veldhoven gehoor gaf aan 

onze herhaaldelijke oproep om het Tijdelijk Handelings-

kader wederom te verruimen. We vroegen leden in 

2020 daarom regelmatig om een vragenlijst in te 

vullen. Deze data is voor ons cruciaal om onze 

standpunten kracht bij te zetten bij bestuurlijk 

Nederland. Zo concludeerden we in 2020 uit één van  

de enquêteresultaten dat achterblijvende vergunning-

verlening nog steeds een belangrijk punt van zorg blijft. 

Maar ondanks dat een kwart van de respondenten een 

afname ziet van omzet en orders, geven leden aan 

keihard nieuwe vakkrachten nodig te hebben voor de 

toekomst. 

En dat stemt ons positief. Minister Ollongren 

verwoordde het tijdens ons online congres Nu Bouwen 

aan Morgen op 7 december als volgt: “De bouw kent 

een rijke geschiedenis met ups en downs. Nu is de 

opgave voor de sector zo groot dat er de komende tien 

jaar geen downs inzitten.” En juist die rijke 

geschiedenis van 125 jaar zorgde voor een kroon op 

ons werk. We zijn erg trots dat we dankzij jullie 

ondernemerszin vanaf nu Koninklijke Bouwend 

Nederland heten. Met trots bouwen we samen met 

jullie door aan het Nederland van morgen. 

Eén ding hebben we in ieder geval geleerd van dit rare 

jaar, dat we flexibeler moeten zijn dan ooit. Ook onze 

vereniging zal zich verder aanpassen door naast 

fysieke meer online en hybride bijeenkomsten aan te 

gaan bieden. We moeten daarom een mix vinden 

tussen elkaar fysiek ontmoeten en online vergaderen. 

Veel medewerkers van onze vereniging kunnen niet 

wachten om leden weer te mogen bezoeken. 

Maxime Verhagen

Voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland

Fries Heinis

Algemeen directeur Koninklijke Bouwend Nederland
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COVID-19 aanpak

Vanaf half maart 2020 ging ons land van de ene op de 

andere dag op slot. Werk achter de voordeur werd 

opgeschort en er was onduidelijkheid of er doorge-

bouwd kon en mocht worden. Bouwend Nederland 

heeft focus gehouden op hoe er wel doorgebouwd kon 

worden. Mede dankzij de volgende activiteiten die 

samen met leden, partners, stakeholders en overhe-

den zijn uitgevoerd, is de schade voor de sector 

redelijk beperkt gebleven.

Laat de bouwsector niet stilvallen
Binnen de vereniging is direct na de lockdown een 

crisisorganisatie opgezet. Diverse teams zijn gestart 

met een breed scala aan activiteiten zoals opschalen 

van advies, inventarisatie van problemen en intensive-

ren van (leden)communicatie. Door onze inspanningen 

konden we eind maart, in nauwe samenwerking met 

het Rijk, afspraken maken voor het protocol ‘Samen 

veilig doorwerken voor bouw- en technieksector’. 

Steeds als er nieuwe coronamaatregelen werden 

aangekondigd, dan werd het protocol aangepast. 

Bouwend Nederland bleef het belang van naleving van 

de afspraken benadrukken. De Helpdesk Corona Bouw 

& Techniek is als onderdeel van het protocol gestart.

Vanuit het kabinet kwamen er Steunmaatregelen, zoals 

de NOW-regeling, verruiming BMKB-regeling en uitstel 

van betalingen en heffingen. Bouwend Nederland heeft 

daarnaast publieke en private opdrachtgevers opgeroe-

pen om lopende werkzaamheden door te laten gaan en 

zoveel als mogelijk naar voren te halen. 

Houd de bouw- en infrasector aan het werk
In een gemeenschappelijke verklaring ‘Samen door-

bouwen’ lieten we met onze opdrachtgevers online op 

radio en televisie trots zien dat we #doorbouwers zijn 

en #doorbouwenaanNederland. In de Taskforce Infra 

werkten de infrabranche, het ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen om te 

voorkomen dat het werk door stikstof en corona stil zou 

vallen. Met deze gezamenlijke aanpak zette de Taskfor-

ce de eerste stappen om projecten naar voren te halen 

en werkgelegenheid te behouden. Vanuit het kabinet 

kwam een steun (nood)pakket voor de woningmarkt, 

door onder meer bestaande projecten van Rijksvast-

goedbedrijf te versnellen, projecten naar voren te halen 

met de Woningbouwimpuls voor gemeenten en 

vergoeding voor isolatiekosten (SEEH-regeling) 

tijdelijke te verhogen.

Samen sterker uit de crisis te komen
De inzet van Bouwend Nederland was er in 2020 op 

gericht dat Nederland zich uit de crisis moet investe-

ren. Want elke euro die je investeert in de bouw- en 

infrasector, levert tot wel drie euro aan economische 

groei op. Dit werd benadrukt in onze vijf punten voor 

Prinsjesdag 2020: 

1. Investeer in ruimte.

2. Jaag verduurzaming en energietransitie aan.

3. Zet in op veilige infrastructuur en goede bereik-

baarheid. 

4. Los de stikstofproblematiek op. 

5. Maak werk met werk.

Stikstof en PFAS
Werken in de bouw en infra ondervinden naast de 

coronacrisis problemen rondom PFAS en stikstof. Mede 

door de lobby van Bouwend Nederland werd het 

Tijdelijk Handelingskader PFAS aangepast op 1 juli 

2020. Door de verruimde norm kon een aanzienlijk deel 

van de stilgevallen projecten weer van start gaan. Sinds 

mei 2019 ligt veel werk door stikstof onnodig stil. 

Bouwend Nederland bleef ook in 2020 pleiten voor een 

drempelwaarde voor de bouw en stevig bronbeleid om 

de broodnodige projecten wel uit te kunnen voeren. 

Koninklijke Bouwend Nederland6
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Lobby en branche-
ontwikkeling

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB en Van den Heuvel Aannemingsbedrijf leggen kabels in de grond bij Windpark Zeewolde.





De wereld om ons heen verandert in razend tempo. 

Technologische vernieuwingen zetten onverminderd 

door en dat heeft ook zijn impact op de bouw- en 

infrasector. We moeten dus goed nadenken over hoe 

we in de toekomst werken; waar, met wie en waar-

mee we dat doen en wat daarvoor nodig is.

Digitaal congres
Na een voorbereidingstraject van zo’n anderhalf jaar 

lanceerde Bouwend Nederland in 2020 de toekomstver-

kenning ‘Nu Bouwen aan Morgen’. Op 7 december werd 

de toekomstverkenning aan onze leden en stakeholders 

gepresenteerd op een groots digitaal congres. In zekere 

zin is 7 december een scharnierpunt geweest. Een 

periode van intensieve voorbereiding waaraan veel 

personen en partijen hun bijdrage hebben geleverd werd 

hiermee afgesloten. Maar tegelijkertijd was het de start 

van een nieuwe fase, waarin wij nog meer leden en 

betrokken organisaties willen prikkelen en uitdagen om 

na te denken over hun toekomstige rol in de bouwketen.

 

Predicaat Koninklijk
Tijdens het congres vierden we ook de 125 jaar dat we 

als Bouwend Nederland formeel georganiseerd zijn. Uit 

handen van de commissaris van de Koning in Zuid-Hol-

land ontving Bouwend Nederland de oorkonde die hoort 

bij het Predicaat Koninklijk. Een bijzondere en grote eer 

die recht doet aan een organisatie van, met, voor en 

door leden. Een vereniging die maatschappelijk van 

groot belang is en met vertrouwen de grote uitdagingen 

van morgen aangaat: Koninklijke Bouwend Nederland.

Meer informatie:
> Nu Bouwen aan Morgen 

> Predicaat Koninklijk

Nu Bouwen aan Morgen
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Nog steeds gebeuren er te veel ongelukken in de 

bouw en infra. Veiligheid blijft daarom binnen 

Bouwend Nederland één van de belangrijkste 

thema’s. Daarbij ligt de focus op het verhogen van 

het veiligheidsbewustzijn en het lerend vermogen in 

de sector. Maar er worden ook praktische tools 

aangeboden.

Ontmoet hein en guus
Ken jij hein en guus al? hein weet prima hoe hij veilig 

moet werken, guus komt met redenen (excuses) om 

daar toch van af te wijken. Het gedragsveranderings-

traject rondom hein en guus maakt je bewust van deze 

interne afwegingen en helpt om het gesprek met een 

ander hierover aan te gaan. In 2020 zijn vijf Ontmoet 

hein-bijeenkomsten georganiseerd (fysiek en online), 

zodat leden met dit gedachtegoed aan de slag kunnen.

Leerprojecten
We zijn samen met andere partijen, zoals de Kerncoali-

tie Bouwveiligheid, verder aan de slag gegaan met de 

aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Uit de aanbevelingen zijn drie hoofdonderwerpen 

gedestilleerd om de veiligheid te verbeteren. Dat zijn 

de invoering van een coördinerend constructeur, het 

verbeteren van regie op veiligheid en de versterking 

van het lerend vermogen. Enkele lopende en startende 

projecten zijn als leerproject aangewezen om deze drie 

onderwerpen in praktijk te brengen. Doel is een 

heldere verdeling van verantwoordelijkheden en het 

leren van incidenten. In deze eerste fase zijn hierbij 

vooral grotere bedrijven en projecten betrokken.

BNL Veilig-quiz
Door de coronamaatregelen waren de mogelijkheden 

voor het houden van fysieke bijeenkomsten in 2020 

beperkt. Om toch aandacht te blijven houden voor 

veiligheid is ook een BNL Veilig-quiz ontwikkeld. Dit is 

een app rond zes veiligheidsthema’s, elke twee weken 

werd een nieuw thema gelanceerd met honderd 

quizvragen. De BNL Veilig-quiz is beschikbaar om te 

gebruiken bij een toolboxmeeting. 

Meer informatie:
> veiligmethein.nl

> Ontmoet hein

> BNL Veilig-quiz

Veiligheid
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Duurzaamheid

Bouwend Nederland werkt aan gezonde, veilige en 

betaalbare woning-, utiliteitsbouw en grond-, 

weg- en waterbouw met geringe impact op het 

milieu. De duurzaamheidsambities zijn hoog, maar 

helaas is het aandeel duurzaamheid in 

aanbestedingen nog te gering. Naast circulariteit, 

energietransitie en klimaatadaptatie is 

natuurinclusief bouwen een thema dat steeds 

belangrijker wordt. 

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen
Bouwend Nederland, WoningBouwersNL en NEPROM 

vinden het belangrijk dat natuurinclusiviteit en 

klimaatadaptatie structureler meegenomen worden in 

bouwprojecten. Hierdoor kan de gebouwde omgeving 

extreme weersomstandigheden beter opvangen en 

bijdragen aan het behoud van de natuur. We zijn 

daarom samen met NEPROM, WoningBouwersNL, 

RVO/Duurzaamdoor en het ministerie van BZK gestart 

met het KAN-Platform (Klimaatadaptief bouwen met 

de Natuur). Partijen die zich aansluiten, starten allen 

voor 2023 met een KAN-woningbouwlocatie. Deze 

kennis en ervaring wordt gebundeld en gedeeld. 

Daarnaast wordt gekeken wat aanvullend nodig is om 

klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen structureler 

vorm te geven. 

Circulaire economie
Binnen de landelijke Platforms CB23, BTIC en het 

Transitieteam Circulaire Bouweconomie werken  

we samen met tientallen ketenpartners vanuit 

Rijksoverheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs 

aan bouwbrede afspraken op weg naar een circulaire 

bouweconomie. In 2020 is binnen het BTIC Kennis- en 

Innovatieprogramma ‘Circulaire Bouweconomie’ 

gepubliceerd. Deze richt zich op de programmalijnen: 

transitie, innovatie en impact meten en sluit direct aan 

op de transitieagenda circulaire bouw.

Energietransitie
In 2020 werkte Bouwend Nederland mee aan de 

uitwerking van de Klimaatakkoordafspraken voor de 

energietransitie in de gebouwde omgeving. Het jaar 

stond met name in het teken van veel beleids-

voorbereidingen. Diverse subsidie-instrumenten, 

normeringen, wetsaanpassingen en een effectieve 

uitvoeringsstructuur zijn noodzakelijk om het 

Klimaatakkoord te realiseren. Bouwend Nederland 

nam deel aan verschillende adviescommissies, zoals 

het Programma Aardgasvrije Wijken. In 2020 is ook 

gestart met de Renovatieversneller, een programma 

om woningen versneld aardgasvrij te maken. 

Daarnaast speelden we een rol in het Kennis- en 

Innovatieprogramma ‘Integrale Energietransitie 

Bestaande Bouw’ (IEBB) en in het leer- en 

innovatieprogramma ‘Mensen Maken de Transitie’.

Energiezuinige Nieuwbouw
Ook staken we veel energie in de voorbereiding en 

informatievoorziening over de wetsimplementatie van 

de nieuwe BENG-normen ter bepaling van de 

energieprestaties van energiezuinige nieuwbouw. Het 

platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) van 

het Lente-akkoord heeft meerdere BENG-publicaties 

uitgebracht. De BENG-normen treden per 1 januari 

2021 in werking. 

Meer informatie
>  Factsheet Duurzaam Inkopen

>  KAN Bouwen

> Circulariteit - BTIC 

> Programma Aardgasvrije wijken

>  De Renovatieversneller

> Publicaties Lente-akkoord 

> Energiezuinige bestaande bouw
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De komende jaren zijn tienduizenden nieuwe 

vakmensen nodig. Als de coronacrisis voorbij is, zal 

die behoefte nog meer aantrekken. Daar moeten we 

nu al op anticiperen. Bouwend Nederland investeert 

daarom sinds 2017 in de campagne ‘Je gaat het 

maken in de bouw en infra’, een onderdeel van het 

meerjarenprogramma Instroom. Deze campagne is 

erop gericht om zoveel mogelijk jongeren en 

zij-instromers te laten kiezen voor een opleiding in 

de bouw en infra. We zijn dan ook blij om te zien dat 

het afgelopen jaar meer mensen zich aanmeldden 

voor het bouwonderwijs. 

Meer instroom
Na vijf jaar van sterke groei is de werkgelegenheid in 

de bouw in 2020 voor het eerst weer licht gedaald. 

Door corona kwam de bouwarbeidsmarkt het afgelo-

pen jaar in ander vaarwater terecht. Zo is het aantal 

openstaande vacatures volgens het EIB vanaf het 

hoogtepunt in 2019 tot aan september al met een kwart 

gedaald. Ook ervaarden bedrijven minder productiebe-

lemmeringen vanuit de personeelsvoorziening. Op 

termijn blijft het carrièreperspectief in de bouwsector 

gunstig. Het aantal gediplomeerden van een bouwge-

relateerde opleiding komt in 2020 op het hoogste 

niveau uit sinds 2014. In totaal stromen in de periode 

2021-2024 ruim 50.000 arbeidskrachten vanuit de 

opleidingen de bouw in. 

Motiveren van jongeren
De bouw en infra is onder de aandacht gebracht bij 

jongeren met diverse socialmediacampagnes met 

influencers, de Facebook-pagina Debouwmaakthet en 

scholenwedstrijden. Ook zijn er digitale gastlessen 

ontwikkeld voor vmbo en havo/vwo. De instroomcam-

pagne bereikte daarnaast decanen, loopbaanbegelei-

ders en UWV WERKbedrijven via het magazine Werk-

wijzer (bereik van 75.000).

Zij-instroom bevorderen
Na het succes van het eerste seizoen heeft het 

televisieprogramma ‘Je gaat het maken’ in 2020 een 

vervolg gekregen. Het tweede seizoen, waarin werk-

zoekenden in de wereld van bouw en infrastructuur 

duiken, werd op RTL4 uitgezonden. De kandidaten 

maakten kans op een opleidingstraject en worden 

inmiddels klaargestoomd voor hun nieuwe uitdaging. 

De serie was te zien in oktober en november en trok in 

totaal ongeveer een miljoen kijkers. Bouwend Neder-

land ontwikkelde dit televisieformat en betrok leden en 

opleidingsbedrijven bij de opnames. De serie is gericht 

op zij-instromers en bereikt een breed publiek. 

Daarnaast loopt een ander zij-instroomproject met 

onder andere de bankensector en het UWV. In 2020 zijn 

er diverse (digitale) informatiebijeenkomsten geweest 

van ‘Van Bank naar Bouw’ voor geïnteresseerden die 

zich willen laten omscholen naar een beroep in de 

bouw. We zien hier groeiend animo bij kandidaten.

Campagnesite
> jegaathetmaken.nl

> jegaathetmaken.nl/gastles

> jegaathetmaken.nl/televisie

Instroom

3.544  

Traffic (sessies 18,5%) 

vanuit social media 

naar de website

5.458  

Instagram-volgers  

De Bouw Maakt Het 

1.519  

Instagram-volgers  

Je gaat het maken 

take-over account

22.046  

Facebook-fans  

De Bouw Maakt Het

11.149.926 

Totaalbereik 

Facebook

5.837.706  

Totaalbereik 

Instagram De Bouw 

Maakt Het

1.211.533  

Totaalbereik  

Instagram Je gaat  

het maken
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Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de 

bouw- en infrasector en daarom zet Bouwend 

Nederland zich in voor goed bouw- en infraonderwijs 

en een goede aansluiting van onderwijs op het 

bedrijfsleven. 

Stimuleringsprogramma Behoud  
Vakkrachten
Stikstof, PFAS en ook corona hebben ertoe geleid dat 

werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw 

en infra een extra stimulans wilden geven aan in-

stroom en behoud van vakkrachten. Het programma, 

dat twee jaar duurt, bevat vijf onderdelen: jongeren en 

zij-instromers interesseren voor de sector, werkenden 

stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, talent beter 

zichtbaar maken, digitaal leren en duurzaam bouwen 

bevorderen. Het programma is in 2020 ontwikkeld en 

wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd.

Meerjarenprogramma Blijven Investeren in 
Ontwikkelen (BIO)
Het EIB heeft in een onderzoek naar duurzame 

inzetbaarheid in de bouw en infra laten zien dat de 

kosten van uitval van personeel jaarlijks een miljard 

bedragen. Uitval van medewerkers kost de sector dus 

veel geld en investeren in mensen loont. Hoewel we in 

de bouw en infra al jarenlang een dalende lijn zien in 

het ziekteverzuim op de bouwplaats, is stress bij 

UTA-personeel een toenemend probleem. Het rapport 

biedt een aantal best practices van bedrijven en 

aanbevelingen om de duurzame inzetbaarheid van 

mensen te vergroten. 

 

Skills-paspoort
Bouwend Nederland heeft in 2020, in samenwerking 

met Techniek Nederland, TNO en de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen een prototype voor een digitaal 

skills-paspoort ontwikkeld. Doel van het digitale 

skills-paspoort is dat werkenden meer inzicht krijgen in 

hun competenties en beter inzetbaar zijn in het bedrijf. 

Modulair opleiden
In 2020 voltooide het programma BIO leerloopbaanpa-

den voor timmeren en metselen met de vakgroep 

Opleidingsbedrijven en Uitgeverij Concreet. Deze 

modules zijn met name interessant voor volwassen 

zij-instromers, die zo via een versnelde route goed 

voorbereid aan de slag kunnen in de bouwsector. Vier 

opleidingsbedrijven zijn vervolgens een pilot gestart 

met zij-instromers met de leerloopbaanpaden. De pilot 

eindigt in maart 2021. Bouwend Nederland begon in 

2020 ook met het project Flex mbo, samen met een 

aantal regionale opleidingencentra (roc’s). Doel is om 

op deze manier de leerloopbaanpaden door het mbo te 

laten goedkeuren, zodat deze het stempel van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW)  ontvangen en daarmee in waarde toenemen.

Agenda onderwijs en arbeidsmarkt
Bouwend Nederland heeft de onderwijs en arbeidsmarkt-

strategie opnieuw beschreven, in de lijn van ‘Nu Bouwen 

aan Morgen – de bouw 2030’. Naast aandacht voor 

instroom en aansluiting tussen onderwijs en arbeids-

markt, ligt er meer nadruk op innovatie, veranderingen 

op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen. 

Opleiden
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Het is aan bedrijven om te innoveren. Bouwend 

Nederland faciliteert en stimuleert innovatie om de 

arbeidsproductiviteit en maatschappelijke toege-

voegde waarde van de bouw- en infrasector te 

vergroten en probeert meer ruimte te creëren voor 

innovatie in de sector. Via De Bouwagenda trekken 

overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven sinds 2017 samen op om maatschappe-

lijke uitdagingen aan te pakken.

Bouw Idee Café
In 2020 organiseerde Bouwend Nederland tien 

interactieve onlinebijeenkomsten. In deze Bouw Idee 

Cafés werden verschillende innovaties belicht op het 

gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, circulair 

bouwen, Digital & AI-design en sociale innovaties. In 

iedere uitzending gingen toonaangevende studiogasten 

het gesprek aan en konden leden op afstand meepra-

ten. We bereikten 5000 kijkers (inclusief terugkijken).

Bouw Innovatie Shop
Tijdens de laatste aflevering van de reeks van de Bouw 

Idee Cafés werd de Bouw Innovatie Shop officieel 

geopend. De Bouw Innovatie Shop is een digitale 

showroom vol innovatieve bouw- en infraoplossingen 

voor maatschappelijke opgaven. Voor koplopers 

betekent dit een mooi podium voor hun noviteiten, voor 

startups de kans om kennis op te doen en wellicht zelfs 

investeerders te vinden en andersom: de mogelijkheid 

voor koplopers om vindingen op het spoor te komen. 

BTIC
Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is als 

gezamenlijk initiatief van branches, overheden en 

kennisinstellingen een jaar onderweg. Het BTIC helpt 

om sneller en makkelijker te schakelen op innovatie- 

en kennisvragen vanuit de sector, investeringen 

daaraan te koppelen en praktisch toepasbare en 

opschaalbare oplossingen in de praktijk te brengen. In 

2020 werkte het BTIC aan gezamenlijke programma’s 

voor de komende twee tot vijf jaar op het gebied van 

Integrale Energietransitie Bestaande bouw, Circulaire 

Bouweconomie, Circulair Beton en Digital Twins. 

Verder is de totstandkoming van consortia die zelfstan-

dig inschrijven op diverse subsidietrajecten van de 

(Rijks-)overheid gefaciliteerd of gesteund, waarbij voor 

circa 20 miljoen euro aan voorstellen is ingediend. 

Regionaal is door het BTIC samengewerkt met de 

innovatiehubs in de regio. Deze innovatiehubs hebben 

via het BTIC meegedaan in diverse tenders, of het BTIC 

heeft op de achtergrond geholpen om subsidieaanvra-

gen van deze regionale partijen te ondersteunen.

Meer informatie 
> De bouw maakt het SLIM

> Ook bedrijven moeten BTIC weten te vinden

Innovatie
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Gezien de enorme bouwopgave en de gespannen 

arbeidsmarkt is aandacht voor menselijk kapitaal 

belangrijker dan ooit. Bedrijven die investeren in de 

gezondheid en ontwikkeling van hun medewerkers 

blijven aantrekkelijke werkgevers. Bouwend 

Nederland ondersteunt haar leden bij duurzame 

inzetbaarheid van personeel met informatie, 

cursussen, trainingen en hulpmiddelen.

Partnerschap met Zilveren Kruis
Afgelopen jaar is de samenwerking tussen Zilveren 

Kruis en Bouwend Nederland op het gebied van 

duurzame inzetbaarheid voortgezet. Eén van de 

activiteiten in 2020 was een uitgebreid onderzoek 

onder specifiek oudere werknemers naar de manier 

waarop die het beste zijn te motiveren en duurzaam 

inzetbaar zijn te houden. 

Bouw aan een fitte toekomst
Bouwend Nederland en Volandis gingen in 2019 een 

samenwerking aan met Vakmedianet/Cobouw op het 

gebied van duurzame inzetbaarheid. Onder de naam 

‘Bouw aan een fitte toekomst’ organiseren Bouwend 

Nederland en Volandis diverse activiteiten op dit 

gebied, en Cobouw brengt die onder de aandacht bij 

lezers. In 2020 waren dit bijvoorbeeld het webinar 

‘Investeren in je mensen’ en enkele ‘Cobouw Cafés, 

onder andere over veiligheid in samenwerking met de 

regio Brabant-Oost.

Gezonde werkdag
Naast bijeenkomsten in de regio en diverse onlineacti-

viteiten, heeft Bouwend Nederland toch kans gezien 

om binnen de coronamaatregelen in september drie 

keer een bijeenkomst te organiseren bij Pim Mulier op 

Papendal. In 24 uur creëerden de deelnemers een 

gezonde werkdag op het gebied van beweging, voeding, 

rust en slaap. In twee terugkombijeenkomsten werd 

gereflecteerd hoe deelnemers hun ervaring op hun 

eigen leven en in hun eigen bedrijf toegepast hebben. 

Meerinformatie
> Iedereen gezond op weg naar de eindstreep 

Duurzame inzetbaarheid
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Om ons in de toekomst op een prettige en snelle 

manier te kunnen verplaatsen, moeten er nu beslis-

singen genomen worden over en budget worden 

vrijgemaakt voor de aanleg van rail, (fiets- en vaar)

wegen, stations, maar ook voor het aantal parkeer-

plaatsen in een wijk of het ontsluiten van nieuwe 

woonwijken. Bouwend Nederland is blij met de 777 

miljoen euro die gemeentes kregen toegekend op 

Prinsjesdag om een begin te maken met de aanpak 

van achterstallig onderhoud van lokale infrastruc-

tuur. Positief is ook dat er projecten van Rijkswater-

staat naar voren zijn gehaald door de minister.

Onderzoek Kwaliteit Fietsroutes naar 
Middelbare Scholen
Ingenieursadviesbureau Sweco deed in opdracht van 

Bouwend Nederland onderzoek naar de kwaliteit van 

fietsroutes naar middelbare scholen. De drukke 

fiets paden die middelbare scholieren gebruiken op weg 

naar school, zijn voor het overgrote deel niet berekend 

op de stroom scholieren die ze moeten verwerken.  

Van de bijna 6.200 kilometers fietspad in Nederland die 

als ‘druk’ zijn gemarkeerd en die door veel scholieren 

worden gebruikt, is gemiddeld 81 procent te smal.  

Om fietspaden veilig en comfortabel te maken, is een 

investering nodig tussen de 413 miljoen en 2,2 miljard 

euro. Bouwend Nederland pleit voor een jaarlijks extra 

budget van 1 miljard euro voor gemeentelijke 

infrastructuur. 

De Groene Koers
Begin 2020 ging De Groene Koers voor Bouw & Infra 

officieel van start. Deze samenwerking tussen 

Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA richt zich op 

het verder verminderen van uitstoot van emissies door 

mobiele werktuigen en (bouw)materieel. De pitchdagen 

van De Groene Koers op 5 en 7 februari 2020 gaven 

inzicht in toepasbare emissie-reducerende maatregelen. 

Bijvoorbeeld mobiele batterijen, bepaalde brandstof-

additieven, gebruik van lokale energie en afvang van 

lokale emissies via filters. Hiernaast zijn er aan het 

einde van het jaar initiatieven genomen voor 

Koersprojecten, waarbij in samenwerking tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer op projectniveau 

afspraken worden gemaakt van emissiereductie tot 

emissieloos werken, de consequenties daarvan en de 

eventuele partijen die daarbij kunnen worden ingezet.

PFAS
Veel bouw- en infraprojecten liepen sinds 2019 

vertraging op door de PFAS-problematiek. Bouwend 

Nederland heeft in gesprekken met de minister en de 

Tweede Kamer daarom gepleit voor een werkbare 

norm voor PFAS, zodat projecten weer konden worden 

vlot getrokken. Op 1 juli 2020 werd, mede door de lobby 

van Bouwend Nederland, het Tijdelijk Handelingskader 

PFAS aangepast. Door de verruimde norm kon een 

aanzienlijk deel van de stilgevallen projecten weer van 

start gaan. 

Meer informatie
> De Groene Koers 

> Sweco onderzoek kwaliteit fietsroutes

>  Met verruimde PFAS-norm kan infrasector weer 

van start 

Mobiliteit en infrastructuur
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https://www.degroenekoers.nl
https://www.sweco.nl/siteassets/nieuws/2020/def-rapportage-onderzoek-kwaliteit-fietsroutes-naar-middelbare-scholen.pdf
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Kerncijfers 2020 Bouw en Infra

Productie  
woningbouw

30.200 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel en 

verbouw, onderhoud)

-3%
ten opzichte van 2019 

Gereedgekomen 
woningen

69.000
woningen

-5%
ten opzichte van 2019

Productie  
utiliteitsbouw

22.800 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel en 

verbouw, onderhoud)

-1,5%
ten opzichte van 2019 

Productie  
GWW

8.200 
miljoen euro (nieuwbouw, herstel en 

verbouw, onderhoud)

+1,5%
ten opzichte van 2019 

Arbeidsvolume  
totaal  
bouwnijverheid

437
In duizenden arbeidsjaren

0%
ten opzichte van 2019

Bron: EIB, januari 2021
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Woningmarkt

De woningbehoefte in Nederland blijft onverminderd groot. Het woningtekort  

is het afgelopen jaar opgelopen naar ruim 330.000 woningen. Daarbij groeit 

volgens de meest recente huishoudensprognose van het Centraal Bureau voor  

de Statistiek het aantal huishoudens in de periode 2020-2035 met bijna 900.000. 

De komende tien jaar moeten er in Nederland een miljoen woningen worden 

bijgebouwd om aan die grote vraag te kunnen voldoen. De nieuwbouwproductie 

moet de komende jaren dan ook fors omhoog, naar gemiddeld 100.000 woningen 

per jaar. 

Beperkt effect van corona op de woningmarkt
De gevolgen van de coronacrisis op de woningmarkt zijn in het afgelopen jaar 

beperkt gebleven. De woningverkoop is op peil gebleven en de huizenprijzen zijn 

doorgestegen. Zowel bij nieuwbouw als herstel en verbouw van woningen zijn er iets 

meer vergunningen verstrekt dan in 2019. Ook de orderportefeuilles van de woning-

bouwers zijn op hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar. Desondanks is de totale 

woningbouwproductie in 2020 met 3 procent gedaald ten opzichte van 2019 en is de 

nieuwbouwproductie zelfs met 9,5 procent gedaald. Dat komt door de sterke terugval 

in de vergunningverlening in 2019 door onder meer de problemen met stikstof en 

PFAS, de toenemende schaarste aan geschikte bouwlocaties en de gestegen 

bouwkosten door aangescherpte duurzaamheidseisen. Voor 2021 wordt een verdere 

daling van de woningbouwproductie verwacht met 5,5 procent. 

Politieke agenda’s
De afgelopen jaren zijn er door het kabinet verschillende maatregelen genomen om 

de woningbouwproductie op peil te houden. In 2020 is de eerste tranche van 300 

miljoen van de Woningbouwimpuls uitgegeven voor de bouw van 50.000 woningen. 

Met de tweede tranche zijn aanvragen voor 80.000 woningen ingediend. Ook heeft het 

kabinet in 2020 besloten om de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Ook 

bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen is het terugdringen van de woningnood 

en de bouw van voldoende betaalbare koop- en huurwoningen een belangrijk thema 

bij de meeste politieke partijen. Bouwend Nederland vindt onder meer dat:

1. Het Rijk meer regie moet nemen op de woningmarkt om in samenwerking met 

provincies en gemeenten de bouw van woningen te versnellen en krachtig in 

moet grijpen als productiedoelen niet worden gehaald.

2. Provincies en gemeenten moeten zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van 130 

procent aan realistische ‘harde’ plancapaciteit, zowel binnenstedelijk als buiten-

stedelijk, die optelt naar een woningproductie van 100.000 woningen per jaar.

3. Er een landelijke monitor plancapaciteit moet komen met meer en beter zicht op 

de ontwikkeling, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om belem-

meringen in de planfase te voorkomen of op te lossen. 

4. Gemeenten geen aanvullende eisen moeten stellen aan de bouwtechnische 

eisen uit het Bouwbesluit en terughoudend moeten zijn met eisen op andere 

terreinen.

5. De toegang van starters tot de woningmarkt moet worden verbeterd door de 

instelling van een Koopstartfonds, ruimer beschikbaar stellen van starterslenin-

gen en differentiatie van de NHG-grens.
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Langzaam maar zeker krijgt duurzaamheid een 

groter gewicht bij aanbestedingen. Er worden vaker 

duurzame gunningscriteria gebruikt en het gewicht 

van duurzame gunningscriteria stijgt. Dit blijkt uit de 

onderzoeksresultaten van het Aanbestedings-

instituut.

Top 25 duurzame opdrachtgevers
Bouwend Nederland en het Aanbestedingsinstituut 

willen graag met een top 25 de best presterende 

duurzame publieke aanbesteders in het zonnetje 

zetten. In de tweede editie werden in 2020 77 opdracht-

gevers onder de loep genomen die in de laatste twee 

jaar zeven of meer aanbestedingen openbaar hebben 

aangekondigd. Dit minimum is gekozen, omdat de 

score representatief moet zijn. Ook in de top 25 was de 

stijgende lijn van duurzaam aanbesteden zichtbaar. Zo 

zakte de nummer twee van de eerste editie ondanks 

een hogere score naar de vijfde plaats. Provincie 

Noord-Brabant prolongeerde haar titel van meest 

duurzame aanbestedende opdrachtgever. Gemeente 

Venlo en Rijkswaterstaat zijn de nummers twee en  

drie op de lijst.

Congres 
Het jaarlijks congres van het Aanbestedingsinstituut 

vond dit jaar niet plaats. Als alternatief is een maga-

zine uitgebracht met de titel Aanbesteden: De techniek 

van het doorbouwen. Dit magazine is gratis te  

downloaden. 

35,2%
In 35,2% van de openbare aanbestedingen werd gewerkt 

met duurzame gunningscritera. Dit percentage is in 

2019 licht gestegen ten opzichte van 2018 (26,9%). 

Meer informatie:
>  Analyse Duurzaamheid in openbare  

aanbestedingen

> Top 25 duurzame aanbesteders

>  Magazine Aanbesteden: De techniek van het 

doorbouwen

>  Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Aanbestedingen

101
Aanbestedingen waarop  

Bouwend Nederland actie  

heeft ondernomen

390
Aantal aangemelde  

tekortkomingen

89%
Van de acties had 

een positieve respons 

Februari 2021

AANBESTEDEN
De techniek van het doorbouwen

Triodos Bank: bijzonder gebouw vanuit  
een bijzondere samenwerking

Ministerie van EZK komt met concrete  
uitwerking voor verbeterde  

rechtsbescherming bij aanbesteden

Gemeente Eindhoven pakt handschoen  
op en versnelt aanbesteding
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https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/12546/analyse-duurzaamheid-in-openbare-aanbestedingen
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Het gebruik van data wordt steeds belangrijker. 

Bouwend Nederland helpt ondernemers om op een 

veilige manier stappen te zetten in digitalisering.

DigiGO 
De bouw speelt een sleutelrol in de maatschappelijke 

opgaven van verduurzaming, ons land klimaatbesten-

dig maken en voldoende woonruimte realiseren voor 

iedereen. Digitalisering is een voorwaarde om die 

opgaven te realiseren. Dit inzicht heeft afgelopen jaar 

geleid tot DigiGO, een voortvloeisel uit de DigidealGO. 

Dit voorkomt dat iedereen zelf bilaterale afspraken 

moet maken over toegang en gebruik van data. Samen 

digitaliseren is namelijk effectiever dan allemaal los 

van elkaar. 

Computercriminaliteit en cybersecurity
Het hoge tempo waarop de sector digitaliseert, maakt 

het werk makkelijker en vaak ook leuker. Deze digitali-

sering kent ook een keerzijde. Steeds vaker maken 

leden melding van computercriminaliteit. Geen reden 

om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om de 

digitale veiligheid in de organisatie op orde te brengen. 

Bouwend Nederland helpt daarbij. Om leden zo goed 

mogelijk te ondersteunen is Bouwend Nederland in 

2020 een samenwerkingsverband aangegaan met het 

Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat. Het DTC biedt onder 

meer kennis, informatie en advies. Daarnaast ontwikkelt 

het DTC tools voor bedrijven om zelf aan de slag te gaan 

met cyberweerbaarheid, zoals een Basisscan Cyber-

weerbaarheid.

Meer informatie
> DigiGo 

> Meerjarenprogramma Digitalisering 

Digitalisering
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De cao bouw & infra was per 1 januari 2020 verlopen. 

Met de coronamaatregelen in acht genomen hebben 

partijen toch onderhandeld. De uitdagingen waren 

namelijk groot. Op 29 juni hebben cao-partijen een 

resultaat bereikt. Over belangrijke thema’s zijn 

besluiten genomen. De nieuwe cao Bouw & Infra 

heeft een looptijd van 1 januari tot en met 31  

december 2020. 

Voor bouwplaatsmedewerkers geldt dat zij vanaf 2021 

drie jaar eerder kunnen stoppen met werken. Deze 

Zwaarwerkregeling overbrugt het AOW-gat dat zou 

ontstaan als werknemers eerder zouden stoppen. 

Bouwend Nederland heeft via webinars de inhoud naar 

de leden gebracht. Cao-partijen hebben de webpagina 

www.zwaarwerkregeling.nl opgezet om vanuit één punt 

te communiceren over de regeling.

Moderne cao
Na jaren onderhandelen is de cao nu eindelijk leesbaar 

geworden. De hoofdstukindeling is vernieuwd. De cao 

begint nu met de onderwerpen die in de praktijk van 

alledag het meest opgezocht worden: arbeidsovereen-

komst, arbeidsduur, vrije tijd en inkomen. Onderwer-

pen zoals loopbaan en arbeidsomstandigheden - hoe 

belangrijk ook – komen daarna. Het laatste hoofdstuk 

gaat onder andere over definities en de werkingssfeer 

van de cao. Ieder hoofdstuk is verdeeld in paragrafen 

en subparagrafen, steeds met een titel die aangeeft 

waar het over gaat. Dit maakt het zoeken makkelijker. 

Een subparagraaf is verdeeld in bullets die ieder een 

bepaald onderdeel van het onderwerp behandelen.

Corona-protocollen 
Medio maart hebben cao-partijen het protocol ‘Samen 

veilig doorwerken’ opgesteld dat beschrijft hoe je veilig 

kunt doorwerken. Direct na de lockdown kon de 

bouw- en infrasector laten zien hoe met juiste maat-

regelen er veilig kan worden doorgewerkt. Ook hebben 

cao-partijen een helpdesk voor vragen over het 

doorwerken tijdens corona opgericht. 

Meer informatie
> Zwaarwerkregeling

>  Webinar Zwaarwerkregeling

>  Cao Bouw & Infra 2020 

CAO
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http://zwaarwerkregeling.nl
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/14440/webinar-zwaarwerkregeling-2021-21-oktober-om-1300-uur
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Bouwend Nederland biedt samen met het 

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) met 

BouwActueel zowel landelijke als regionale 

informatie aan over actuele ontwikkelingen in de 

bouwsector op het gebied van de woningbouw, 

utiliteitsbouw, infrastructuur, bouwarbeidsmarkt, 

bouwkosten, prognoses en kengetallen bedrijfs-

voering. BouwActueel is de centrale plek voor 

gedetailleerde marktinformatie over de bouwsector. 

Deze informatie is kosteloos toegankelijk voor de 

leden van Bouwend Nederland.

Ontwikkeling gaat door
Het informatieaanbod van BouwActueel is de afgelopen 

jaren steeds verder uitgebreid, met name de regionale 

informatie. Ook in 2020 is ieder kwartaal een regionaal 

BouwActueel kwartaalbericht uitgebracht, met daarin 

de belangrijkste regionale bouwcijfers en prognoses. 

Het dashboard op de hoofdpagina van BouwActueel 

geeft in een oogopslag een overzicht van de belangrijkste 

indicatoren die de stand van de bouwsector weergeven. 

Samen met het EIB werd in 2020 gewerkt aan de 

doorontwikkeling van BouwActueel.

Meer informatie
> Kengetallen uit de bouw en infra 

> BouwActueel 

> Kerncijfers regionaal

BouwActueel
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Vlak voordat het coronavirus Nederland in de greep 

kreeg, verscheen het eindrapport van de Commissie 

Borstlap. Een belangrijk moment in de discussie over 

het toekomstbestendig maken van de Nederlandse 

arbeidsmarkt. In hoeverre dit op korte termijn al zal 

leiden tot een breed draagvlak in de samenleving en 

de politiek, valt nog te bezien.

Commissie Borstlap
In 2020 is het eindrapport van de Commissie Borstlap 

verschenen. Hierin doet de commissie een samenhan-

gend pakket van aanbevelingen om ons stelsel van 

sociale zekerheid, arbeidsrecht en fiscale regelingen 

beter in balans te brengen. Bouwend Nederland 

leverde eerder input aan de commissie. Onze insteek 

was: duidelijkheid in wetten en regels, zonder uitzon-

deringen die weer tot nieuwe wetgeving leiden. 

Loondoorbetaling bij ziekte
Inmiddels hebben onze ondernemers ‘gewoon’ te 

maken met de wet- en regelgeving van alledag. Daar is 

in sommige gevallen nog steeds wel wat op af te 

dingen. Zo valt te bezien of de polderoplossing op het 

dossier ‘loondoorbetaling bij ziekte’ voldoende soelaas 

zal bieden. Bouwend Nederland heeft met haar 

lopende verzuimmantel een product dat werkgevers 

actief ondersteunt en stelde in 2020 een specifiek 

verzekeringsproduct beschikbaar voor leden, dat 

voldoet aan de randvoorwaarden uit bovenstaande 

samenwerkingsovereenkomst.

Zzp
Ook het dossier ‘zzp’ blijft de gemoederen bezighou-

den. Zolang wet- en regelgeving voor deze groep op de 

arbeidsmarkt zich zal afspelen op het grensvlak van 

arbeidswetgeving en fiscaliteit, lijkt een structurele 

oplossing ver te zoeken. Inmiddels is Bouwend 

Nederland, mede vertegenwoordigd door experts uit 

onze ledenachterban, wel weer in overleg met de 

Belastingdienst over het thema zzp in onze sector.

Sociale wetgeving
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Dienstverlening

Op het strand van Scheveningen bouwt J.P. van Eesteren een strandpaviljoen.





Bouwend Nederland is met 4.195 (per 31-12-2020) aangesloten bedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. 

De leden profiteren van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket. 
Ledenservice

4.141
leden per  

1-1- 2020

4.195
leden per  

31-12-2020

139*
bijeenkomsten

126*
Adviesgesprekken  

dienstverlening

230
nieuwe leden

Opzeggingen Faillissement/

beëindiging bedrijf

Aansluiting 
collectief

Belangen -
behartiging

Contacten met 
collega’s

Informatie-
voorziening 

Financiële  
ledenvoordelen 

Ondersteuning 
en advies 

64 71

118

59

108

63

176
110

Voornaamste redenen voor  
aanmelding lidmaatschap

Social Support 7,6 
tevredenheid met  
ledenvoordelen

9,1 
tevredenheid met  

adviesgesprek  
dienstverlening

212 werknemers van lidbedrijven  
geholpen door Adviseurs Social Support 
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Door gebruik te maken van de ledenvoordelen 

profiteren ondernemers optimaal van hun lidmaat-

schap. Hierbij gaat het om financiële voordelen,  

maar ook om bijvoorbeeld betere voorwaarden en 

condities, zoals verzekeringen en bedrijfskleding. 

Hoge waardering adviesgesprek  
dienstverlening 
In 2020 is als gevolg van de coronamaatregelen slechts een 

beperkt aantal fysieke adviesgesprekken dienstverlening 

doorgegaan. Gesprekken waarin naast de ledenvoordelen 

ook andere diensten van Bouwend Nederland worden 

besproken. De waardering was er echter niet minder om: 

ze worden door leden met een 9,1 gewaardeerd. 

Verzekeringen
In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met 

In-Staet op het gebied van risicoadvies en verzekeringen. 

Dit naast onze partner Aon, waarmee we samenwerken 

onder ons label Bouwend Nederland Verzekeringen. Na 

de overname van Meeùs door Aon hebben wij geconsta-

teerd dat onze leden toch graag een keuze willen hebben 

in dienstverlening op het gebied van verzekeringen.

Nieuw rapportagesysteem ledenvoordelen
Om actueler en inzichtelijk te krijgen van welke 

ledenvoordelen gebruik wordt gemaakt, is een nieuwe 

digitale rapportagetool voor de voordeelpartners 

ingevoerd. Deze tool is gekoppeld aan een uitgebreid 

ledenvoordeel dashboard in Power BI van Windows.

Verzekeringen
5.452.582 euro

(ex. BNL-schademantels)

Personeel en organisatie
584.925 euro

Mobiliteit 
1.975.159 euro

ICT en Facilitair
3.027.665 euro

Ledenvoordelen

74%
van de leden maakt gebruik  

van de ledenvoordelen

42%
van deze leden verdient de contributie 

met de kortingen weer terug

Door leden
gerealiseerde  

kortingen
11.040.331 euro
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Praktijkgerichte trainingen voor ondernemers in 

bouw en infra over relevante en actuele thema’s; 

daar staat de Bouwend Nederland Academy voor. 

Bouwend Nederland gelooft in de meerwaarde van 

kennis en vooral van kennisdeling. 

Bouwend Nederland leidt op
In 2020 stonden er zestig trainingen gepland door de 

BNL Academy, met ruim achthonderd deelnemers. De 

trainingen varieerden van management leergangen tot 

trainingen praktisch personeelsbeleid, van timema-

nagement en persoonlijke effectiviteit tot wet- en 

regelgeving. Door corona is het merendeel van de 

trainingen helaas komen te vervallen. 

E-learning
Bouwend Nederland Academy is vervolgens aan de 

slag gegaan met de ontwikkeling van trainingen via 

e-learning. Begin 2021 kunnen deelnemers deze 

trainingen gaan volgen. 

Afdeling Evenementen
De nieuwe afdeling Evenementen ondersteunt en 

structureert het aanbod evenementen dat wordt 

georganiseerd. Voor webinars, ledenvergaderingen en 

andere online bijeenkomsten kan, ook door leden, 

gebruik gemaakt worden van de nieuwe studio in 

Zoetermeer. Meer informatie:  

evenementen@bouwendnederland.nl .

Meer informatie
> Actuele trainingsaanbod

Bouwend Nederland Academy
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Data geeft enerzijds inzicht in het gebruik van en de 

waardering voor onze producten en diensten en 

anderzijds meer inzicht in de behoeftes van leden. 

Regio’s en afdelingen van Bouwend Nederland 

kunnen vervolgens weer anticiperen op die behoef-

tes: van uitleg van nieuwe coronamaatregelen vlak 

na een persconferentie tot belangrijke vraagstukken 

voor de lobby. In 2020 borduurde Bouwend Neder-

land voort op deze digitale transformatie met de 

ambitie een datagedreven organisatie te worden. In 

2020 is data meer gaan leven in de organisatie.

Smart data platform
Het Smart data platform is één van de kroonjuwelen 

van de afdeling Informatiemanagement. Het creëert 

data-inzichten vanuit diverse in- en externe databron-

nen. Vanuit dit fundament wordt verder gebouwd aan 

een ‘360 graden beeld’ van leden: het visueel maken 

van de interesses van leden en de diensten waar ze 

gebruik van maken. Hierdoor kunnen we leden in de 

toekomst nog beter van dienst zijn. In 2020 zijn 

meerdere online enquêtes gehouden over de impact 

van corona op lidbedrijven. Het Smart data platform 

verwerkte de resultaten naar ledengroepen en naar 

lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit leverde 

gedetailleerde inzichten op voor gesprekken met 

directie, bestuur en overheden. Ook hielpen de 

resultaten om de dienstverlening van Bouwend 

Nederland (Advies, nieuwsbrieven en website) beter 

aan te laten sluiten op de vraag.

Website 
In 2020 is de website van Bouwend Nederland dooront-

wikkeld. Aan de website zit het ledenportaal Mijn 

Bouwend Nederland gekoppeld, waarop medewerkers 

van lidbedrijven zich kunnen aanmelden voor bijeen-

komsten en trainingen, profielgegevens kunnen 

wijzigen, interessegebieden kunnen opgeven en het 

lidmaatschapsbewijs kunnen downloaden. Nieuw is 

ook de mogelijkheid om online omzetgegevens door te 

geven en personeel ter in- of uitleen aan te bieden. De 

doorontwikkeling maakt onderdeel uit van het Portfolio 

Waardecreatie. In dit traject focussen we op welke van 

de vele IT-gerelateerde projecten van Bouwend 

Nederland prioriteit hebben, waar onze kracht en 

schaarste zit en waarmee we daadwerkelijk direct of 

indirect meerwaarde kunnen toevoegen voor de leden. 

Om deze digitale transformatie te laten slagen wordt 

niet alleen geïnvesteerd in data, maar ook in de 

medewerkers. Dit alles met als doel een ledentevre-

denheid van 8,0. 

 

Organisatie
Om de informatiebehoefte en informatievoorziening 

beter op elkaar af te stemmen en een verdere stap te 

zetten naar datagedreven werken, is in 2020 een 

verdere stap in de professionalisering van Informatie-

management gezet. Zo is samen met het kernteam van 

data-ambassadeurs gestart aan een lange termijnvisie 

op datagedreven werken. 

Met data betere dienstverlening
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Bij Bouwend Nederland willen we ondernemers 

optimaal laten presteren. Wij snappen dat het hierbij 

belangrijk is de juiste keuzes te maken. Bouwend 

Nederland beschikt daarom over specialisten die 

leden bijstaan met advies op het gebied van algeme-

ne bedrijfsvoering, juridische vraagstukken en 

aanbestedingen.

Advies
Bouwend Nederland Advies heeft in 2020 bijna 12.000 

vragen van haar leden beantwoord per telefoon of 

e-mail. Over de cao Bouw & Infra kwamen de meeste 

vragen binnen: 4200. Arbeidsrecht staat met 1200 

vragen op plaats twee. De overige vragen hadden 

betrekking op corona, bouwrecht, ketenaansprakelijk-

heid, fiscale zaken, arbeidsomstandigheden, zzp’ers en 

sociale zekerheid. 

Naast het beantwoorden van algemene vragen, 

verzorgt de afdeling ook tweedelijnsadvies: advies of 

ondersteuning over onderwerpen met een langere 

looptijd, dossiervoering of juridische bijstand. In 2020 

ging dit tweedelijnsadvies het vaakst over contractvor-

ming, garantie en problemen bij uitvoering.

Advies

12.000
vragen beantwoord

4.200
Cao Bouw & Infra 

1.200
Arbeidsrecht

Advies 2020

Meest gevraagd
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Bouwend Nederland biedt medewerkers van leden 

hulp bij privéproblemen. Bij schulden, scheidingen of 

depressieve klachten bestaat er meestal geen 

onderscheid tussen werk en privé. In 2020 stonden 

onze adviseurs Social Support 212 werknemers van 

meer dan honderd verschillende lidbedrijven met 

raad en daad bij. Hierdoor bleven zij inzetbaar of 

konden ze sneller weer volledig aan de slag. 

Onze adviseurs boden budgetcoaching, mediation, 

mentale opvang na een ongeval, financiële planning als 

een medewerker eerder met pensioen wil of hulp om 

gezond en vitaal aan het werk te blijven. Daarnaast 

hielpen onze adviseurs in 2020 ook bij diverse coro-

na-gerelateerde problemen.

Fred Bimbergen gestopt 

Fred Bimbergen vormde met Tonny Grotenhuis jaren-

lang het vaste Social Support-duo bij Bouwend Neder-

land. In september 2020 legde Fred, na 25 jaar werken 

bij Bouwend Nederland en in totaal veertig jaar maat-

schappelijk werk, zijn functie neer. Volgens hem hebben 

de lidbedrijven die een beroep doen op Social Support 

écht het beste voor met hun werknemers. Deels omdat 

ze weten dat uitval vaak nog meer kost, maar ook vanuit 

de gedachte: “Jij bent goed voor mij, dus ik ben goed 

voor jou.” Een kwart eeuw en 1.250.000 gereden 

kilometers verder heeft hij ruim drieduizend casussen 

behandeld.

Hij is trots dat hij het verschil kon maken in het leven 

van zoveel mensen, door iets in gang te zetten waardoor 

ze uiteindelijk uit een penibele situatie kwamen. 

“Uiteindelijk doen de mensen het zelf, maar zonder hulp 

was het ze niet gelukt.”

Goed werknemerschap

“Heijmans maakt al meer dan tien jaar gebruik van 

Social Support. Het mes snijdt aan twee kanten. 

Enerzijds wil je als bedrijf dat werknemers het naar hun 

zin hebben en zich thuis voelen. Anderzijds willen we 

natuurlijk dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Iemand die 

niet lekker in zijn vel zit, functioneert ook minder. Daar 

wil je iemand bij helpen. Ik vind dat we als werkgever die 

zorgplicht hebben, het hoort bij goed werkgeverschap.”

Annette Bloemendal

Coördinator ArboCentrum Heijmans

Veel kennis en op korte termijn beschikbaar

“Onlangs heb ik intern de diensten ingezet van Tonny 

Grotenhuis. Wat een verademing... zoveel kennis en 

ervaring en op heel korte termijn beschikbaar. Heel blij 

met de inzet van Tonny. Ik vind het belangrijk om er ook 

in geval van privéproblemen te zijn voor mijn werkne-

mers. Social Support is hiervoor een echte aanrader.”

Martine Kleizen

Directeur van Wegenbouw Lansink

Social Support 212
werknemers 

geholpen van  

meer dan 

100+
lidbedrijven
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Organisatie





2020 heeft ook bij Bouwend Nederland voor een 

groot deel in het teken gestaan van corona. Voor de 

medewerkers van Bouwend Nederland heeft dit 

geresulteerd in zoveel mogelijk thuiswerken. Ons 

opleidingsprogramma, genaamd SLIM (Samen Leren 

is Motiveren) is hierdoor in versneld tempo opge-

start, waarbij we mooie resultaten hebben behaald. 

Een online trainingsplatform en een Summer- en 

Winterschool hebben het – mede - mogelijk gemaakt 

om vanuit huis kennis en competenties op te blijven 

doen. Als lerende organisatie blijven we onszelf 

ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren.

Onze mensen

134 
Medewerkers

60 
Mannen

26 
Medewerkers in dienst

116,22 
FTE

74 
Vrouwen

21 
Medewerkers uit dienst

4,79%
Ziekteverzuim

46,27
Gemiddelde leeftijd

users

male

sign-in-alt

chair-office

female

sign-out-alt stethoscope

calendar-alt

<30 31-40 41-50 51-60 60>

Leeftijdsopbouw
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Communicatie

36.254 
Aantal berichten over Bouwend 

Nederland in online media

2.154 
Aantal berichten over Maxime 

Verhagen in online media 

64.176 
Mensen luisteren wekelijks 

naar BNR Bouwmeesters

42 
Miljoen euro advertentie-

waarde in professionele media

1.584
Mensen luisteren wekelijks 

naar podcasts BNR  

Bouwmeesters

9.383 
Nieuwsbrief actualiteit

9.333 
Nieuwsbrief dienstverlening

1.725 
Nieuwsbrief Bouwmeesters

2.770.128 
Paginaweergaven

720.157 
Aantal unieke bezoekers

1.227.106 
Aantal bezoeken

28.523
Volgers @BouwendNL

87.500
Volgers @MaximeVerhagen

browser browser ad podcast

Abonnees nieuwsbrieven

Website

Top 5 meest bekeken webartikelen

twitter

DECEMBER 2020 ALLE REGIO’S

Dynamisch op weg 
Helpt jongeren aan een baan

Aardbevingspact 
Samenwerking Groningse  
aannemers

Investeren of bezuinigen  
Wat brengt 2021

6x
1. Het coronavirus in Nederland: vragen en antwoorden

2. Corona | Quarantainetijd na contact met positief persoon

3. Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020 bereikt

4. Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor de bouw- en technieksector?

5. 1,5 meter afstand bij het werken op de bouwplaats: hoe zit dat?

BNR Bouwmeesters
Na ruim vijf succesvolle jaren is besloten eind december 2020 te stoppen als sponsor van het programma BNR Bouwmeesters.

Terugblik 2020 37



Regio’s

Bouwend Nederland kent vijf regiokantoren gevestigd in Amsterdam, 

Apeldoorn, Groningen, Tilburg en Zoetermeer die op regionaal niveau opereren. 

De medewerkers van de regiokantoren houden zich bezig met regionale 

belangenbehartiging van lidbedrijven. Zij zijn onder meer gesprekspartner  

bij de provincies en gemeenten over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, 

aanbestedingsbeleid en duurzaamheid. Daarnaast onderhouden zij contacten  

met onderwijsinstellingen en geven zij  

voorlichting over de cao. Van iedere  

regio zijn drie hoogtepunten  

uit de vele activiteiten  

gekozen.

Groninger Bouwakkoord 
Op 2 september 2020 tekenden minister Kajsa Ollongren, Maxime Verhagen en 

Peter Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen het Groninger 

Bouwakkoord. Het akkoord is onderdeel van een maatregelenpakket dat de 

versterking van gebouwen in Groningen moet versnellen, met keuzevrijheid voor 

bewoners en laagdrempelige toetreding voor alle bouwbedrijven. 

Regiodag Noord
De online Regiodag van 24 november had als thema Bouwbrein. In de lezing ‘Brain 

Balance in de bouw’ besprak Charlotte Labee de disbalans in onze hersenen die 

zorgt voor toenemende werkdruk en burn-outpercentages in de bouw. Er werd 

afscheid genomen van regiovoorzitter Jaring Feenstra en prof. dr. Rick van Baaren 

en drs. Gert Slob gaven een workshop over gedragsverandering. 

Waterstof
In 2020 werd een investeringsplan waterstofeconomie Noord-Nederland 

aangeboden aan de Tweede Kamer. Noord-Nederland heeft de mogelijkheid om 

kosteneffectief een geïntegreerd waterstof-ecosysteem te ontwikkelen, 

gamechanger te worden in de wereldwijde waterstofontwikkeling en het 

Nederlandse momentum voor waterstof te versnellen. In 2020 zijn diverse 

subsidies hiervoor toegekend. Bouwend Nederland heeft zich ingezet voor een 

waterstofagenda voor de bouw en infra. 

383  

Leden

4  

Afdelingen + 

JBN-afdelingen

1 

Infraplatform

2.770  

miljoen euro

Woningbouw

1.960  

miljoen euro 

Utiliteitsbouw

1.300 

miljoen euro 

GGW

-7%  

Mutatie  

bouwproductie

9,0  

Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Noord
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Symposium Building the Future
De tweede editie van Building the Future op 23 september 2020 vond vanwege de 

honderden aanmeldingen digitaal plaats en werd georganiseerd door Hogeschool 

Windesheim, Bouwend Nederland, het Zwols Architectuur Platform en Techniek 

Nederland. Tijdens de bijeenkomst kwamen de verhoudingen tussen de politiek,  

de bouwpraktijk, de energietransitie en het innovatief denken aan bod. Studenten 

mochten concrete plannen voor de toekomst van Zwolle pitchen. 

IPO Marktdag 
De gedeputeerden van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland deelden 

tijdens de online marktsessie van het Infraplatform Oost op 24 september hoe zij in 

hun provincie inzetten op doorbouwen tijdens corona en hoe zij aankijken tegen het 

belang van investeringen in de toekomst. Blijvend investeren is niet alleen goed 

voor de economie, maar draagt ook bij aan het halen van duurzaamheids-

doelstellingen, onderschreven de aanwezige infraleden. 

#Doorbouwers koffiesessies
Eind mei/begin juni zijn de digitale HR #doorbouwers koffiesessies gehouden. 

Deelnemers van de HR-groep konden van de “koffiekaart” een bijeenkomst kiezen. 

Deze bijeenkomsten kwamen in de plaats van de jaarlijkse strategische HR-sessie, 

normaliter in juni bij Van der Valk.

Regiodag
De Regiodag van 5 maart 2020 stond met vijf interactieve workshops in het teken 

van innovatie in de bouw- en infrasector. Studenten Built Environment van de 

Hogeschool InHolland demonstreerden het werken in BIM. Maxime Verhagen ging 

met leden in gesprek over actuele thema’s als stikstof, PFAS en woningbouw. BMW 

vertelde over rijden op elektra en waterstof. 

Marktdag Samen Slimmer
Op de digitale marktdag Samen Slimmer van 23 september was de insteek om 

elkaar met goede oplossingen te inspireren. Vertegenwoordigers van Bouwend 

Nederland, drinkwaterbedrijf PWN, provincie Noord-Holland en Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier spraken over de balans tussen economische 

ontwikkeling en natuurbeheer. Het gesprek spitste zich toe op de aanpak en 

problemen van bouwopgaven in de fysieke leefomgeving.

Cobouw Café Behoud Vakmanschap
Vijf gasten bogen zich 3 november tijdens het digitale Cobouw Café over de vraag 

hoe de bouw en infra de komende tijd vakmensen kan boeien en binden. Via een 

livestream vanuit de studio van Hotel Casa in Amsterdam konden de 250 geïnteres-

seerden het gesprek volgen. Cobouw-journalist Thomas van Belzen vroeg de 

gasten wat er nodig is om te voorkomen dat net als bij de crisis van tien jaar 

geleden enorm veel kennis en vakmanschap verloren gaat. 

990  

Leden

10  

Afdelingen

1 

Infraplatform

6.020  

miljoen euro

Woningbouw

4.965 

miljoen euro 

Utiliteitsbouw

3.905 

miljoen euro 

GGW

-4%  

Mutatie  

bouwproductie

26,5 

Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Oost

1.100  

Leden

10 

Afdelingen

1 

Infraplatform

7.500  

miljoen euro

Woningbouw

4.220  

miljoen euro 

Utiliteitsbouw

3.530  

miljoen euro 

GGW

-1% 

Mutatie  

bouwproductie

26,3  

Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Randstad Noord
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ALV-uitzendingen
Vanuit de studio in het Bouwhuis in Zoetermeer werden in talkshowsetting de 

Algemene Ledenvergaderingen digitaal gehouden. Afdelingsvoorzitters gingen daar 

met directieleden Fries Heinis en Joep Rats in gesprek over de impact van corona en 

stikstof. Ook verzorgde ING presentaties over nieuwe trends en ontwikkelingen.

Marktgesprekken Infra
Najaar 2020 organiseerde het Infraplatform Randstad Zuid vier marktgesprekken 

over digitalisering, samenwerkingsgericht aanbesteden, op en rondom de bouw-

plaats en duurzaamheid. Hieraan hebben vijftien opdrachtgevers en in totaal vijftig 

deelnemers deelgenomen.

Instroom
Tijdens ‘Build Your Future’ op 14 februari, volgden ruim 400 eerstejaars studenten 

Bouwkunde op de TU Delft workshops van onze leden. Het omscholingstraject ‘Van 

Bank naar Bouw’ kende drie informatiebijeenkomsten met 98 deelnemers en 25 

kandidaten die op gesprek gingen bij een lidbedrijf. Acht kandidaten startten met 

een bouwopleiding en vijf kandidaten stapten succesvol over naar de bouwsector. 

In september startte voor de tiende keer de minor ‘Cost Engineering’ op de Haagse 

Hogeschool, een samenwerking tussen Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en 

diverse bouwbedrijven met een recordaantal van 32 studenten.

Veiligheidsprojecten binnen het B6
In Brabant is er een uniek overleg tussen Bouwend Nederland, een aantal infrabedrij-

ven én de zes grootste Brabantse gemeenten. Samen wordt er gesproken over alle 

facetten van infra; zoals beter samenwerken en efficiënter aanbesteden. Dit jaar is er 

vormgegeven aan ‘Veiligheid in de aanbesteding’. Samen met CROW zijn de gemeen-

ten aan de slag gegaan hoe veiligheid meteen in de aanbesteding een plekje krijgt. 

Dichterbij de leden dan ooit
In een jaar waarin we gedwongen waren de bedrijfsbezoeken te minderen door de 

coronamaatregelen, startten in Regio Zuid drie nieuwe verenigingsmanagers. Zij 

hebben samen met de beleidsmedewerkers de afgelopen maanden gebeld, gemaild, 

leden “bezocht” via Teams, kaarten rondgestuurd, online bijpraatsessies georgani-

seerd en digitaal vergaderd. Er zijn zóveel ledencontacten geweest dat we dichterbij 

onze leden waren dan ooit. Dat geldt ook voor Jong Bouwend Nederland Regio Zuid, 

dat met zo’n honderd leden onder de veertig jaar een actieve club vormt.

#Doorbouwers
De bouw ging door! Dat merken we ook bij de instroom bij de vakopleidingen. Overal 

stroomden minimaal tien procent meer leerlingen in dan vorig jaar. Wat wil je ook; in 

een branche die gewoon door kon tijdens corona én waar nog zó’n enorme bouwop-

gave ligt. Regio Zuid is erg trots op zijn #doorbouwers!

509  

Leden

5  

Afdelingen

1 

Infraplatform

6.970  

miljoen euro

Woningbouw

4.870  

miljoen euro 

Utiliteitsbouw

5.450 

miljoen euro 

GGW

-2,5% 

Mutatie  

bouwproductie

19,3 

Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Randstad Zuid

979  

Leden

4 

Afdelingen

3 

Infraplatform

6.940  

miljoen euro

Woningbouw

6.485  

miljoen euro 

Utiliteitsbouw

3.570  

miljoen euro 

GGW

-2% 

Mutatie  

bouwproductie

25,5 

Arbeidsvolume 

uitvoerende bouw

Regio Zuid

Koninklijke Bouwend Nederland40



Naast het landelijke bestuur van Jong Bouwend 

Nederland (JBN) kent ook elke regio een eigen 

JBN-afdeling. Deze afdeling wordt geleid door een 

regiobestuur en organiseert eigen activiteiten. Het 

landelijk bestuur houdt zich vooral bezig met de visie 

en koers van JBN. 

Digitale bijeenkomsten
Door het coronavirus was ook Jong Bouwend Neder-

land genoodzaakt om nagenoeg alle fysieke evenemen-

ten te cancelen. Digitaal zijn er landelijk wel bijeen-

komsten georganiseerd. In samenwerking met bureau 

Sound zijn er ‘eye opener’ workshops over de toekomst 

van werk gegeven. Tijdens de workshops gingen 

JBN-leden met elkaar in gesprek over verschillende 

onderwerpen. Bijvoorbeeld de invloed van technologie 

en digitalisering, circulariteit en duurzaamheid, 

democratie en besluitvorming, mens, maatschappij en 

sociaal. Als laatste vond er een workshop plaats over 

financiële besluitvorming. Al met al hebben ruim 

zeventig JBN-leden één of meerdere van deze bijeen-

komsten bezocht. 

Regio’s
Eén van de enige fysieke bijeenkomsten vond plaats in 

Regio Randstad Noord. Daar hebben ze in februari net 

voor de corona-uitbraak een bezoek gebracht aan de 

steenfabrikant Van Der Sanden. Tijdens dit bezoek 

werden er presentaties over het productieproces en  

de verschillende technieken gegeven. 

In de verschillende regio’s werd een aantal digitale 

bijeenkomsten gehouden. Zo was er op  

27 oktober in Regio Noord een workshop  

gedragsverandering. Deze workshop ging  

over het oplossen van probleem- 

situaties door het gedrag van je  

doelgroep te begrijpen en  

te veranderen. 

Leden van Regio Zuid  

ontvingen in de zomer  

een Fatboy Lamzac  

en het boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger 

Bregman om de ledenbinding te behouden.

Bij de afdeling JBN West-Friesland - onderdeel van 

Regio Randstad Noord - ontvingen alle leden een leuke 

sinterklaasattentie. 

Doordat ruim vijftig JBN-leden de leeftijd van 40 jaar 

hebben bereikt sinds 1 januari 2021, is het ledenaantal 

gekrompen.

Jong Bouwend Nederland

39  

Leden

40  

Leden

81  

Leden

31  

Leden

64 

Leden

EMBRACE THE DIGITAL ECONOMY

WELKOM BIJ DE EYE OPENER
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Bouwend Nederland heeft branche-specifieke 

vakgroepen waarvan leden van Bouwend Nederland 

lid kunnen worden. Vakgroepen zorgen voor contact 

op brancheniveau en uitwisseling van specifieke 

kennis. Ze behartigen de belangen van hun leden. 

Railinfra
De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de 

aannemingsbedrijven in dit marktsegment. De vakgroep 

stelt zich ten doel de aangesloten spooraannemers 

(nog meer) te positioneren als professionele, betrouw-

bare en kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche.

Cao Railinfrastructuur (RIS)

Eind 2018 werd een onderhandelingsresultaat bereikt 

voor een nieuwe cao met een looptijd tot eind 2019. Dat 

resultaat is in 2019 ‘vertaald’ naar een nieuwe cao-

tekst: medio 2019 werd de cao door het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbin-

dend verklaard. In 2020 zijn alleen informele gesprek-

ken gevoerd over een nieuwe cao.

Onderhandelingen uitgesteld

In verband met de PFAS- en stikstofproblematiek 

besloten werkgevers de onderhandelingen over een 

nieuwe cao Railinfrastructuur, die in oktober 2019 

werden gestart, kort daarop stil te leggen. Deze 

situatie is in 2020 vanwege de coronacrisis niet 

veranderd. Wel hebben werkgevers met bonden 

informele overleggen gevoerd, waarbij afspraken zijn 

gemaakt over hervatting van de onderhandelingen 

begin 2021.

Grondwerk
De vakgroep Grondwerk behartigt de belangen op de 

deelgebieden markt en techniek, en vormt een 

platform voor haar leden die actief zijn in grondwerk. 

Hierbij gaat het om zowel nat als droog grondwerk, 

rioleringswerken en bodemsaneringen.

Door de coronacrisis werden veel activiteiten van de 

vakgroep Grondwerk in een ‘ander jasje’ uitgevoerd of 

zelfs afgelast.

Machinistenscholingsdagen

Gelukkig konden de Machinistenscholingsdagen in 

januari nog wel doorgaan. Deze dagen organiseert de 

vakgroep jaarlijks samen met Vakvereniging Het Zwarte 

Corps en SOMA Bedrijfsopleidingen. In 2020 volgden 185 

deelnemers de workshops: een recordaantal in de 28 

jaar dat de Machinistenscholingsdagen bestaan.

Jongeren contactgroep

In 2019 is de Jongerencontactgroep Grondwerk gestart. 

Vijftien ‘young potentials’ van de aangesloten bedrijven 

komen periodiek bijeen om over marktontwikkelingen 

te praten en van elkaar te leren. In 2020 vonden vier 

virtuele bijeenkomsten plaats.

Commissie Markt & Techniek

In vier virtuele bijeenkomsten besprak deze commissie 

in 2020 de laagwater-toeslag, aanbestedingsissues en 

de relatie met de opleidingswereld. In een door de 

algemene ledenvergadering van november 2020 

vastgestelde notitie heeft de commissie haar opzet en 

werkwijze verder aangescherpt. 

ONG 
De vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwa-

terbeheer bestaat uit leden uit de grondboor- en 

bronbemalingsbranche en de kabelleg- en buizenleg-

branche. Bij de vakgroep zijn 46 leden aangesloten.

Markt

Door de coronamaatregelen werd een deel van het 

werkpakket door netbeheerders en waterbedrijven 

stilgelegd. Dankzij het protocol Samen Veilig Doorwer-

ken zijn de effecten van corona verder uiteindelijk 

beperkt gebleven. Energietransitie, verdroging en 

waterbeheer en de uitrol van 5G zijn drijvende krachten 

achter groeiende omzet en de behoefte aan arbeidsca-

paciteit. In 2020 is het overleg met opdrachtgevers 

geïntensiveerd over werkpakketten, continuïteit in 

tijden van corona, ketensamenwerking, en de wijze van 

aanbesteden. Nieuwe initiatieven zijn gestart rond 

veiligheid (Governance Code veilige Energienetten, en 

veiligheid in de sleuf), digitalisering in de keten 

(projectaanvraag bij nieuwbouw) en opleidingen.

Vakgroepen
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Opleidingen

De vakgroep is sterk betrokken bij de ontwikkeling van 

het mbo-onderwijs. In 2020 is in samenwerking met 

Stichting BLEI een traject gestart om onderwijsmateri-

aal meer interactief en digitaal aantrekkelijk te maken. 

Met netbeheerders startten we een traject om zij-in-

stromers makkelijker en sneller tot monteur te kunnen 

scholen. Daarnaast is een samenwerking met de 

Universiteit Twente gestart om het begeleiden van 

leerlingen op afstand met een camera beter te 

faciliteren. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor 

een nieuw keuzedeel Bronbemalen.

 

Graafschade en orde in de ondergrond

De vakgroep is al jaren betrokken bij initiatieven om 

graafschade te voorkomen. Dit heeft geleid tot samen-

werkingsverbanden als het KLO (Kabel en Leidingover-

leg) en regelgeving als de CROW 500, waarmee nog 

geen duidelijke afname van het aantal graafschades is 

bereikt. Die schades worden zeker niet alleen door 

leden van de vakgroep veroorzaakt, maar juist vaak 

door minder ervaren grondroerders en hun opdracht-

gevers. Het KLO is in 2020 omgevormd tot een vereni-

ging om met vernieuwd elan partijen hierop aan te 

spreken.

Specialistische Wegenbouw
De vakgroep Specialistische Wegenbouw bestond per 

2020 uit infrabedrijven op het gebied van frezen, 

emulsie asfaltbeton, oppervlakbehandelingen, 

geleiderail, geluidsschermen, verkeersmaatregelen, 

wegmarkeren en wegdekreiniging en trok het 

afgelopen jaar wederom een aantal nieuwe leden en 

netwerkpartners aan. 

Wegdekreiniging

De wegdekreinigingsbedrijven hebben zich per 2020 

verenigd binnen de vakgroep als Commissie Wegdek-

reiniging. Ook is de eerste aanzet gemaakt voor een 

Erkenningsregeling en een opzet voor een basiscursus 

Veegmachinist.

 

Geluidsschermen

In 2020 heeft de Commissie Geluidsschermen voorge-

steld om per 2021 deel uit te gaan maken van de 

vakgroep Civiele Bouw. Reden is de veranderde markt 

voor geluidsschermen en inhoudelijk meer raakvlak-

ken met de sector civiele bouw. 

 

Oppervlakbehandelingen en Emulsie Asfaltbeton

In 2020 hebben de Commissie Oppervlakbehandelin-

gen en de Commissie Emulsie Asfaltbeton besloten per 

2021 te fuseren tot de Commissie Wegdek Onderhouds 

Technieken (WOT). De nieuwe commissie zal zich 

vooral richten op de promotie van duurzame asfalton-

derhoudstechnieken bij stakeholders.

Civiele Betonbouw
De vakgroep Civiele Betonbouw (die per 2021 vak-

groep Civiele Bouw zal heten) bestaat uit leden die 

infrastructurele werken uitvoeren, zoals bruggen, 

viaducten, tunnels en sluizen. In 2020 zijn er twee 

nieuwe leden toegetreden tot de vakgroep.

CROW-Betonprogramma

De vakgroep participeert financieel en inhoudelijk in 

onderzoeksprojecten van het CROW-Betonprogramma. 

Het Betonprogramma omvat activiteiten op het gebied van 

beton, waaronder de ontwikkeling en actualisering van 

CUR-aanbevelingen, maar ook onderzoeken naar nieuwe 

methoden zoals 3D-printen in beton en geopolymeerbeton.

Technasium

Begin 2020 vond de finaledag van de Technasium-op-

dracht civiele bouw (voor havo/vwo) plaats bij Civilion in 

Den Bosch. De opdracht voor de Technasiumleerlingen 

bestond uit het maken van een definitief bouwkundig 

ontwerp van een gerenoveerd of vernieuwd infrastruc-

tureel kunstwerk met daarin circulariteit, esthetiek en 

functionaliteit als belangrijkste uitgangspunten. In de 

categorie vwo wonnen de scholieren van het Nijmeegse 

Mondial College met een plan voor de renovatie van de 

Maasbrug bij Ravestein. Winnaar in de categorie havo 

was het Almende college uit Sivolde met een esthe-

tisch ontwerp van een brug met goed doordacht en 

onderbouwd gebruik van circulair materiaal.
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Jong VCB

In 2020 is (deels) verder vervolg gegeven aan de 

managementtrainingen rond actuele onderwerpen voor 

de leden van Jong VCB.

Bitumineuze Werken
De vakgroep Bitumineuze Werken bestaat uit leden 

van Bouwend Nederland die asfalt produceren en 

verwerken. De vakgroep werkt mee aan de ontwikke-

ling van (Europese) regelgeving, geeft aandacht aan 

duurzaamheid en circulariteit en verzorgt voorlich-

ting over het product asfalt.

 

Asfaltwebinar

Vanwege corona is de Asfaltdag een asfaltwebinar voor 

250 deelnemers geworden met als thema’s waterstof 

en de aangescherpte rekenregels (PCR) om de 

duurzaamheidsscore van asfalt te kunnen berekenen. 

Het webinar is terug te kijken.

 

Asfalt-Impuls

De vakgroep draagt bij aan en participeert in alle 

deelprojecten van de Asfalt-Impuls. Asfalt-Impuls 

heeft als doel om de gemiddelde levensduur van onze 

asfaltwegen te verdubbelen en de spreiding in levens-

duur en CO2-productie te halveren tegen gelijke of 

lagere kosten.

Ingenieursbureaus Bouwondernemingen
De vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen 

heeft als doel om op gestructureerde wijze bij te 

dragen aan de belangenbehartiging en positie van 

ingenieursbureaus binnen de aannemerij. De dertien 

leden van de vakgroep zijn werkzaam op het vakge-

bied van bouwkunde of civiele techniek.

 

Leergang Ontwerpmanagement

De vakgroep Ingenieursbureaus ontwikkelde de 

leergang Ontwerpmanagement. Het afgelopen jaar zijn 

er wederom twee leergangen door in totaal zo’n twintig 

deelnemers doorlopen. Tevens is gestart met de 

Leergang Integraal Managen van het Ontwerp, die 

mede is ontwikkeld met zelfstandige ingenieursbu-

reaus.

 

BIM Basis Infra

In 2018 is een start gemaakt met het formuleren van 

de BIM Basis Infra: branchebrede afspraken voor 

3D-modelleren in de infra. In het najaar van 2020 kon 

de vakgroep samen met leden en het BIM Loket met 

trots de BIM Basis Infra lanceren. Met deze afspraken 

over gegevensuitwisseling zet de sector een belang-

rijke stap naar beter digitaal samenwerken. Inmiddels 

hebben zich 75 bedrijven aangesloten, waaronder 

belangrijke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en 

Gemeente Amsterdam.

Afbakening ontwerpproces

De vakgroep heeft een start gemaakt om tot afbake-

ning van het ontwerpproces te komen, samen met 

NLingenieurs en de vakgroep Civiele Bouw. De 

bedoeling is tot een gemeenschappelijke definitie te 

komen welke werkzaamheden per fase te onderschei-

den zijn. 

Opleidingsbedrijven
De vakgroep Opleidingsbedrijven behartigt de 

belangen van haar opleidingsbedrijven in bouw en 

infra. De opleidingsbedrijven leiden jong en oud op 

voor een beroep in de bouw. Dit kan via praktijkleren 

(BBL, werken en leren) of via school (BOL, leren en 

stages).

 

De samenwerking tussen de opleidingsbedrijven 

onderling is versterkt door reguliere online overleggen. 

Vakgroepen
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Financiële ondersteuning

Op verzoek van de vakgroep Opleidingsbedrijven, in 

samenwerking met Bouwend Nederland, heeft het O&O 

fonds een aanvraag gehonoreerd voor de financiële 

ondersteuning van bedrijven die BBL-leerlingen in dienst 

nemen. Ook is dit jaar geïnvesteerd in betere onderlinge 

en externe communicatie. Zo is er een maandelijkse 

nieuwsbrief opgezet en een social media campagne 

uitgewerkt, gericht op de instroom van nieuwe leerlingen. 

Keurmerk

Tot slot is het kwaliteitskeurmerk ‘het Excellent 

Opleidinsgbedrijf’ verder inhoudelijk ontwikkeld. In dit 

kader hebben alle opleidingsbedrijven meegedaan aan 

een intervisie. Ook zijn de pijlers talentontwikkeling en 

loopbaanbegeleiding, vakmanschap, contextrijke 

omgeving en professionalisering geconcretiseerd in 

objectieve normen.

Rioleringen & Bestratingen
De Vakgroep Rioleringen & Bestratingen wil het 

landelijke platform zijn voor alle middelgrote en 

kleine infraondernemers, die zich bezighouden met 

de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij 

aan bestratingsbedrijven, allround GWW-bedrijven en 

bedrijven gespecialiseerd in riool- en betontechniek. 

Kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en zichtbaar 

zijn, dát vinden de leden van de vakgroep belangrijk. 

Lid worden? Je bent van harte welkom!

Onderzoek gemeentelijke rioolbudgetten

Hoeveel budgetteren gemeenten in hun begroting 2021 

voor onderhoud aan het riool? Welke bedragen worden 

gereserveerd om de buitenruimte ‘klimaatbestendig’ 

en ‘waterrobuust’ in te richten? Wordt met dit geld 

daadwerkelijk ‘werk in de markt’ gezet? De vakgroep 

Rioleringen & Bestratingen heeft opdracht gegeven 

voor een verkennend onderzoek. 

GLAS
Vakgroep GLAS maakt zich sterk voor de collectieve 

belangen van haar leden op sociaal en technisch 

gebied. Vakgroep GLAS voorziet leden van belangrijke 

informatie en is het eerste aanspreekpunt voor 

werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche.

 

PR GLAS

Het PR-project ‘De waarde van Glas’ is gestart om het 

product glas breed te promoten onder opdrachtgevers. 

Daarnaast is een plan bedacht om ook de instroom in 

de glasbranche te bevorderen. Samen met het ROC en 

OnderhoudNL wordt er gewerkt aan het opzetten van 

een glasopleiding.

 

Keurmerk GLAS

Het GBO-Vakcertificaat werd in 2020 omgezet in een 

keurmerk voor de glasbranche. Elementen in dit 

keurmerk zijn vakbekwaamheid en tools om te voldoen 

aan de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (WKB).

Circulaire Economie

Isolatieglas is een belangrijk bouwmateriaal om het 

energieverbruik in gebouwen terug te dringen. De 

vakgroep GLAS heeft het initiatief genomen om de 

meest voorkomende samenstellingen van isolatieglas 

in de Nationale Milieu Database op te nemen, zodat de 

circulariteit van dit bouwmateriaal ook inzichtelijk 

wordt. Samen met de gevelbranches en de Rijksover-

heid wordt samengewerkt in het project Circulaire 

Geveleconomie om de circulariteit van de in de gevel 

toegepaste bouwmaterialen circulair te maken.

 

Cao

Er is een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 

juli 2020 tot en met 30 september 2021.

De Werkgroep Toekomst BPFV heeft verdere stappen 

gezet om het pensioenfonds samen te laten gaan met 

andere pensioenfondsen. De doelstelling hiervan is om 

een goede en betaalbare pensioenregeling te krijgen.
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Bestuur Samenstelling 31 december 2020

Marten Cornel 

Penningmeester, Bouw Klein

Lennard Heij 

Infra Groot

Barend van Kessel 

Infra Klein

Johan Janssen 

Infra Midden

Marten Kreeft 

Bouw Midden

George Raessens 

Vice-voorzitter, Bouw Groot

Maxime Verhagen 

Voorzitter

Guido van Tongeren 

Jong Bouwend Nederland

Dick Verhoeven 

Bouw Middelgroot
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Dick Bakker 

Bouw Middelgroot

Lowick Barg 

Bouw Groot

Karst-Jan Beens 

Infra Midden

Harm Beerda 

Infra Midden

Ad Burger 

Bouw Middelgroot

Hans Geertman 

Regio Zuid

Frank Castricum 

Bouw Midden

Jelle Hegeman 

Jong Bouwend Nederland

Suzanne den Dulk 

Vakgroep Opleidingsbedrijven

Frans van den Heuvel 

Bouw Midden

Peter Huizer 

Regio Randstad Zuid

Jaring Feenstra 

Regio Noord

Algemeen Bestuur Samenstelling 31 december 2020
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Jan Kets 

Regio Randstad Noord

Harald van Keulen 

Bouw Groot

Fedde Kingma 

Bouw Klein

Mayert Kistemaker 

Jong Bouwend Nederland

Erik Pereboom 

Infra Klein

Hans de Koning 

Infra Midden 

Wim Prins 

Bouw Middelgroot 

Gert-Jan Lagendijk 

Bouw Klein

Peter van Rhede van der Kloot 

Vakgroep Glas

Eric Mulders 

Infra Klein

Jan de Ruiter 

Infra Groot 

Algemeen Bestuur Samenstelling 31 december 2020

George Kempenaar 

Regio Noord
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Joost Schuijs 

Regio Zuid 

Hans Stil 

Bouw Klein

Zwiep Vermeulen 

Regio Randstad Zuid 

Roland de Waal 

Infra Groot

Rob van Wingerden 

Infra Groot

Ron Wullems 

Infra Klein
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De elektrische wals van Versluys Groep uit Bodegraven.
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