
Voor je ligt een Terugblik met de highlights van 2020.  
Deze Terugblik geeft je een goed beeld van wat het  
regiokantoor, samen met het regiobestuur, heeft neergezet. 
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Ons team vormt in Regio Randstad Zuid 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 klantgericht. 

Regiodag Social Support

Het team van Regio 
Randstad Zuid

Hessel Heins-Wunderle, 
Regiomanager 
06 - 206 088 25 

Saïda Sanoussi, 
Verenigingsmanager 

06 - 528 735 96

Wouter Saes,
 Adviseur Markt en 

Overheid 
06 - 111 670 49 

Vera van Rossem, 
Adviseur Onderwijs en 

Arbeidsmarkt  
06 - 150 721 37

Yvonne Hiddink, 
Adviseur Sociale Zaken 

06 - 109 264 51 

Nicole Lukassen, 
Office Manager 
06 - 831 785 99 

Meer dan 100 leden hadden zich reeds aangemeld 
voor onze Regiodag op 19 maart 2020 toen het nieuws 
bekend werd dat door Covid-19 deze bijeenkomst 
niet door kon gaan. De Regiodag is geannuleerd en 
in overleg met het regiobestuur in eerste instantie 
verzet naar maart 2021. In december 2020 is besloten 
de regiodag voor 2021 in het najaar te organiseren, op 
9 november 2021.  

Social Support >

Social Support is er voor werkgevers en 
werknemers in de bouw- en infrasector.   
Maatschappelijk medewerker Tonny 
Grotenhuis is zeer ervaren op het gebied 
van sociale hulp. Tonny Grotenhuis heeft het 
afgelopen jaar in onze regio 49 medewerkers 
bijgestaan in zaken als schulden, scheiding, 
ziekte, overlijden en traumaverwerking.

Koninklijke Bouwend Nederland 
Regio Randstad Zuid   
Zilverstraat 69, 
2718  RP  ZOETERMEER 

T: +31 (0)79- 3252 252 
E: regiorandstadzuid@bouwendnederland.nl  
I:   www.bouwendnederland.nl/vereniging/

regios-en-afdelingen/regio-randstad-zuid

CONTACTGEGEVENS VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA:
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@BNL_RRZ
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De activiteiten van Regio Randstad Zuid worden jaarlijks in een 
Jaarplan vastgelegd. Uitgangspunten voor dit plan zijn enerzijds 
het beleidskader en de prioriteiten van Koninklijke Bouwend 
Nederland, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur en 
anderzijds de actualiteiten en speerpunten in de regio. De 
uitdagingen in Regio Randstad Zuid zijn opgedeeld in vier 
programmalijnen: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Sociale Zaken & 
Veiligheid, Verenigingszaken en Markt & Overheid.  
Het regiobestuur stelt het Jaarplan vast, dient als sparringpartner 
en levert inzet in verschillende gremia en afvaardigingen naar 
het Algemeen Bestuur. Binnen het bestuur hebben zich twee 
bestuurswisselingen voorgedaan. Dennis van der Werff is 
afgetreden en opgevolgd door Zwiep Vermeulen (bestuurslid 
afdeling Midden Zuid-Holland). Dennis van der Werff heeft 
zich negen jaar ingezet voor de regio (waarvan zes jaar als 
regiovoorzitter) en daarbij zijn kennis en ervaring als infrabouwer 
in de regio ingezet. Naast Dennis van der Werff is Zamorah 
Getrouw teruggetreden uit het bestuur en opgevolgd door 
Yvonne van der Hulst (voorzitter afdeling Duin- en Rijnstreek). 
Door de nieuwe samenstelling is met uitzondering van afdeling 
Ridderkerk iedere afdeling bestuurlijk vertegenwoordigd in het 
regiobestuur.
 

Samenstelling regiobestuur: 
Gerard Bac (voorzitter), Rinie Barendregt, Peter Huizer, Joost van 
Steekelenburg, Yvonne van der Hulst, Zwiep Vermeulen, Frank 
Agterof (namens Jong Bouwend Nederland RRZ) en Hessel Heins-
Wunderle (secretaris). 
 
De regio heeft vier leden die lid zijn van het Algemeen bestuur: 
Peter Huizer, Zwiep Vermeulen, Gert Jan Lagendijk en Eric Mulders.

Het bestuur van Jong Bouwend Nederland bestaat uit: 
Frank Agterof, Joris van der Meer, Menno Mulders, Tom 
Maaskant, Marcel van Deursen en Yvonne Hiddink (secretaris).
 
Het Infraplatform Randstad Zuid vertegenwoordigt de belangen 
van de infraleden en organiseert bijeenkomsten. Het bestuur 
bestaat uit: Dennis van der Werff, Erik Thijssen, Joris van der 
Meer, Dirk Jan Teeuw, Frans Paardekooper en Wouter Saes 
(secretaris). 

Duin & Rijnstreek

Midden Zuid-Holland

Bouwend Rijnmond 

Ridderkerk

Drechtwaard

Regiobestuur en Algemeen Bestuur

Regio Randstad Zuid heeft de volgende vijf afdelingen: 
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Afdeling Duin- en Rijnstreek

In de afdeling Duin- en Rijnstreek bleef het lang stil qua 
activiteiten. Op de planning stond een workshow Industrieel 
Bouwen, om echt met elkaar aan de slag te gaan en te 
brainstormen. Helaas kon dat vanwege COVID-19 niet 
doorgaan en trof het bestuur de afdeling in november 
tijdens de digitale ALV in de studio van Koninklijke Bouwend 
Nederland. Een talkshow setting waarin voorzitter Yvonne van 
der Hulst verschillende onderwerpen besprak met diverse 
gasten. Zoals de impact van Corona op onze sector met Fries 
Heinis, algemeen directeur Koninklijke Bouwend Nederland, 
de economische trend met ING sector econoom Jan van der 
Doelen en de marktontwikkelingen met Wouter Saes, adviseur 

Markt en Overheid van Regio Randstad Zuid.  
  
Doordat er geen activiteiten georganiseerd konden worden, 
besteedde het bestuur van de afdeling haar tijd aan het 
Tiny House project. Het Tiny House is een mobiele keet die 
omgebouwd is tot Tiny House, deze gaat langs basisscholen 
in delen van de afdeling. Op deze manier kunnen leerlingen al 
jong, op spelenderwijs, kennis maken met onze mooie sector. 
Zowel jongens als meisjes! Ook werden er gesprekken met 
bijvoorbeeld de Bouwacademie gehouden om onze sector 
regionaal te stimuleren als het gaat om onderwijs. Het 
aantrekken van jong personeel en het onderwijs aantrekkelijk 
maken gaat het bestuur van deze afdeling erg aan het hart. 
Mocht je mee willen denken met het bestuur, kan dat altijd! 
  
In de zomer van afgelopen jaar, toen het heel even mocht, 
namen we op gepaste wijze afscheid van bestuurslid  en oud-
voorzitter Rob van den Oudenrijn van Van den Oudenrijn. 
Tijdens een rondvaart door de grachten van Leiden en een 
smakelijk diner werden grappige anekdotes verteld en mooie 
herinneringen opgehaald. Tijdens de eerstvolgende fysieke 
ledenbijeenkomst staan we gezamenlijk met de leden nog eens 
bij stil en krijgt Rob ook het afscheid wat hij verdient.  

In Midden Zuid-Holland startten we het jaar met een erg 
geslaagde bijeenkomst in de nieuwste bouwhub van regio 
haaglanden; Djinny. De leden kregen een rondleiding 
en Dura Vermeer nam als gastspreker de leden mee in 
alle nieuwste ontwikkelingen omtrent bouwlogistiek. 
De interactieve middag wordt afgesloten met een diner 
waar nog lang nagepraat werd en zorgt voor goede zin in 
de komende activiteiten. Helaas bleef het lang stil in de 
afdeling qua bijeenkomsten door COVID-19 tot de digitale 
ALV in november. Een ALV vanuit de studio in het Bouwhuis. 
Hiermee liet het bestuur van afdeling Midden Zuid-Holland 

zien dat ook zij klaar zijn voor het digitaal verbinden van de 
leden op innovatieve wijze.  
  
Het bestuur van de afdeling moest helaas Arie Dijkshoorn 
van Loonbedrijf W.N. Dijkshoorn als bestuurder uitzwaaien 
maar verwelkomde Tom Jongen van BAM Wonen Zuid-West 
als nieuwe bestuurder.  Tevens is het bestuur trots gestemd 
dat Zwiep Vermeulen van Vermeulen Groep in november tot 
het regiobestuur is toegetreden. Zwiep vertegenwoordigt de 
afdeling hiermee in het bestuur van Regio Randstad Zuid.  

Afdeling Midden Zuid-Holland
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De afdeling Ridderkerk kenmerkt zich door een hechte groep 
leden, in ledenaantal laag, maar in saamhorigheid hoog. Binnen 
deze afdeling, die vooral bestaat uit kleinere bouwbedrijven, 
wordt erg veel waarde gehecht aan fysieke bijeenkomsten en 
informeel contact. Voor een digitaal samenkomen is er bij de 
leden maar beperkt enthousiasme. Voor veel leden is het lastig 
te combineren met hun bedrijfsvoering, daardoor loopt men er 
niet direct warm voor. De activiteiten van afdeling waren dan 
ook vooral gericht op ondersteuning en informatievoorziening. 
Bijvoorbeeld over de verschillende versies van het protocol 
samen veilig doorwerken, ontwikkelingen rondom stikstof en 
de actiecampagne #doorbouwers. 

Afdeling Ridderkerk

Afdeling Bouwend Rijnmond 

In Rijnmond gingen ze in maart voortvarend van start met 
een eerste informatieve bijeenkomst ‘het digitaliseren van 
werkbonnen’. In samenwerking met Pierre Kouwenberg 
van F. Willemse software leverancier BouwWorks. Door 
een informatieve bijeenkomst te houden lieten zij graag 
zien hoe simpel het is om over te stappen naar een digitaal 
bonnensysteem. Bestuurslid Pierre Kouwenberg is al jarenlang 
tevreden gebruiker van BouwWorks. Pierre en BouwWorks 
waren gastspreker tijdens deze bijeenkomst en lieten zien 
hoe een dergelijk systeem in de praktijk werkt. Tijdens de 
gezellig borrel achteraf gaven een aantal leden met jeukende 
handen naar kantoor te gaan om ook hun bonnensysteem te 
digitaliseren. Missie geslaagd in Rijnmond!  
  
Doordat COVID-19 ook in Rijnmond op de rem trapt wat betreft 
leden ontmoeten en activiteiten organiseren, richt het bestuur 

zich op het werven van nieuwe bestuursleden. Met het 
vertrek van Peter Mes van BAM Wonen ontstonden er een 
vacature, naast de vacature die er al was in het bestuur. 
Na een aantal goede gesprekken werden Jan Anker van 
Meerbouw Rotterdam en Jaco Noordam van BAM Wonen 
benoemd tot nieuwe bestuurders per 2021. Daarmee is het 
bestuur weer op volle sterkte.  
  
Ook in Rijnmond werd het jaar afgesloten met een ALV in 
de eigen studio van Koninklijke Bouwend Nederland. Een 
heuse talkshow met verschillende gasten op de stoel bij 
voorzitter Willem van Zanten. Hij ging onder andere in 
gesprek met Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging 
Koninklijke Bouwend Nederland.  
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Afdeling Drechtwaard had ambitieuze plannen voor 2020. 
Met veel toewijding was een interessant programma voor 
de voorjaarsledenvergadering in Museum Voorlinden te 
Wassenaar voorbereid. Ook de najaarsledenvergadering  in 
de Houtzagerij in Hardinxveld-Giessendam met als thema 
Veiligheid en in aanwezigheid van Fries Heinis, directeur 
BNL,  was veelbelovend. Helaas werden beiden in het licht 
van Covid-19 geannuleerd.

Ook een ledenreis zat er helaas niet in dit jaar. Hoewel 
fysiek ontmoeten niet mogelijk was zaten het bestuur 
en de leden van Drechtwaard niet stil. In 2020 is er veel 
gebeurd. Om de leden hierin mee te nemen is de eerste 
Bouwend Nederland Drechtwaard nieuwsmagazine 
vlak voor de feestdagen onder de leden verspreid. Met 
hierin de ontwikkelingen die in de afdeling speelden: 
de woningmakers Drechtsteden waarmee de regionale 
lobby voor woningbouwlocaties wordt gevoerd, de 
#doorbouwers, de veiligheidsladder, meiden in de bouw 
en het belang van opleiden. Leuke artikelen om het 
afdelingsgevoel vast te houden. 

Ook de aankondiging van de bestuurswissel per 1 januari 
2021: Cees Biesheuvel treedt toe en Bas Hoogwerff verlaat 
het bestuur. Bas vertrekt niet geruisloos, zodra het weer 
kan krijgt Bas het afscheid dat hij verdient! 
 

Afdeling Drechtwaard Jong Bouwend Nederland

Ken je het verhaal van die JBN-ers (Regio Randstad Zuid) 
die op excursie naar The Mall of he Netherlands gaan, ….die 
gingen niet. Tot drie keer toe werd er een datum geprikt, 
maar iedere keer werden de Corona maatregelen vlak voor 
de dag aangescherpt. Uiteindelijk werd uitstel hier wel 
afstel, want The Mall is nu geheel geopend. Helaas geen 
interessant verhaal over de bouw en de filosofie achter een 
gigantisch winkelcentrum in de huidige tijd. Wel voldoende 
gelegenheid om na te denken over leuke activiteiten voor 
2021, zoals de succesvolle digitale LinkedIn-training en de 
Jong DGA-bijeenkomst die verzet is van najaar 2020 naar 
2021. 
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Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers blijft boeien en binden? Dat ze 
gemotiveerd blijven, voldoende uitdaging hebben en plezier in hun werk 
houden? Ook dat is één van de uitdagingen waar de bouw en infra de komende 
tijd voor staat.  
Op 8 december gaf Heleen Mes (directeur HapinessBureau) een webinar, 
als expert op het gebied van werkgeluk, en benadrukte hoe belangrijk en 
noodzakelijk het is dat er aandacht is voor medewerkers. Juist in onzekere 
tijden. Tijdens deze online sessie over “Employee Experience; de next step 
naar Topwerkgeverschap” werd uitgebreid benadrukt waarom en hoe je de 
medewerkers meer centraal stelt en verzorgde Tahlvik Leung (Hoofd HR Van 
Wijnen) én Josje Damsma (Directeur bureau Cross Over) de praktijkcases 
met handige tips en tricks.  
Komend jaar zal dit webinar herhaald worden en tevens bieden wij een 
3-daagse leergang aan over dit thema. Voor meer informatie neem contact op 
met Vera van Rossem, v.van.rossem@bouwendnederland.nl. 

Begin 2020 zijn we vanuit de regio Randstad Zuid, met financiële steun 
vanuit de provincie Zuid-Holland, gestart met het omscholingstraject van 
“bank naar bouw”. We hebben diverse ervaringen opgedaan om tot een 
reproduceerbaar, werkend en gestroomlijnd proces te komen voor zij-
instroom vanuit het bank- en verzekeringswezen naar onze sector bouw en 
infra. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren 
en is ‘learning by doing’ het adagium. Door het begeleiden en volgen van 
deelnemers zijn op basis van hun behoeften 6 stepping stones geformuleerd 
die een overstap naar een andere sector ondersteunen. 

In 2020;  
•  3 informatiebijeenkomsten met 98 deelnemers 
•  Via de website nog 32 geïnteresseerden aangesloten  

(afkomstig uit andere sectoren).  
• 42 deelnemers persoonlijk gesproken.  
• 25 kandidaten op gesprek gegaan bij een lidbedrijf. 
• 8 deelnemers gestart met een opleiding richting de bouwsector. 
• 5 kandidaten succesvol overgestapt naar de bouwsector.

Topwerkgeverschap in de bouwsector

Bank naar Bouw 

Informatiebijeenkomst

Persoonlijk aanspreekpunt

Arbeidsvoorwaarden en functies

Matchen op vaardigheden - paskamer

Een gesprek of meelopen met een bedrijf

Modulaire opleiding en training

ONDERWIJS EN 
ARBEIDSMARKT

Lees meer >
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Zoals elk jaar zijn we het jaar gestart met een mooi (fysiek) event op 14 februari 
voor Rotterdamse en Haagse studenten; Build Your Future. Ruim 400 eerstejaars 
studenten Bouwkunde kwamen bijeen bij de TU in Delft. De studenten hebben 
meerdere workshops van onze leden gevolgd, die hen goed inzicht hebben gegeven in 
diverse beroepen uit onze bouwsector. Een uiteraard was er voldoende mogelijkheid 
tot netwerken!  
 

In september 2020 is de tiende minor ‘Cost Engineering’ van start gegaan. De minor van 
de Haagse Hogeschool trok een recordaantal van 32 studenten bouwkunde en civiele 
techniek. Zij kregen vanuit de praktijk een verdieping op het gebied van bouwkosten. Of, 
zoals gastdocent Christine van Straaten, werkzaam bij de Rijksvastgoedbedrijf, het zegt: 
“Bouwkosten is typisch zo’n vak dat je ook in de praktijk moet leren”. 
Alweer tien jaar geleden kwamen Koninklijke Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en 
diverse bouwbedrijven tot een bijzondere samenwerking met de Haagse Hogeschool. Het 
idee was om studenten bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek (Built 
Environment) via lessen door specialisten en aan de hand van praktijkcases de kneepjes 
van het calculeren en kostenbeheersing bij te brengen.

In het tweede seizoen van 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. 
Afgelopen jaar werkte een van de kandidaten 
mee bij SPG Infra en kwam daarna in dienst 
bij Gebr. Van Kessel in Dordrecht.  

Build Your Future 

TV programma  Je Gaat Het 
Maken in de Bouw 

In de Bouw en Techniek worden de  
komende vijf jaar 3000 mensen 
begeleid naar werk en scholing in de 
arbeidsmarktregio Rijnmond. Dat is 
de ambitie van het Leerwerkakkoord 
Bouw en Techniek, getekend door 
meer dan 20 ondernemers, opleiders, 
woningcorporaties, UWV en de gemeente 
Rotterdam. De gecombineerde aanpak 
op 3 pijlers van school naar werk, van 
werk naar werk en aan het werk de 
mismatch tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt van bouw en techniek 

aanpakken. De ondertekening vond 
toepasselijk plaats op nieuwbouwlocatie 
Little C in Rotterdam. 
  
Werkgevers ervaren uitdagingen met 
betrekking tot de arbeidsmarkt en de 
werving en ontwikkeling van potentiële 
werknemers voor bouw en techniek. 
Het vervullen van de vacatures blijkt 
lastig. Met het Leerwerkakkoord Bouw en 
Techniek willen de partijen zorgen voor 
meer continuïteit. 

Leerwerkakkoord Bouw en Techniek

Instroomprogramma’s

Minor Cost Engineering

Lees meer >
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SOCIALE ZAKEN

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. Mensen werken langer door en de 
technologische ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat de kennis en vaardigheden van 
medewerkers sneller achterop raken in vergelijking met een aantal jaar geleden.  Hoe 
belangrijk een gezonde levensstijl is, is door Covid 19 weer onderstreept. De werk privé 
balans van velen is onder druk komen te staan door thuiswerken en thuis onderwijs en 
het begrip  Corona kilo’s is ingeburgerd. 
In september is de aftrap van de estafette bijeenkomsten in Zoetermeer geweest. Hierin 
is uitleg gegeven over het DISC model en zijn de thema’s gezondheid & vitaliteit, de 
vakbekwame medewerker, de wendbare medewerker en de veerkrachtige medewerker 
toegelicht. De uitleg over Gezond gedrag als vaardigheid, door Koos Telkamp van Pim 
Mulier was zo inspirerend, dat de inschrijvingen voor deze training in oktober zeer goed 
liep. Helaas heeft deze sessie op Papendal nog niet plaatsgevonden, maar hopelijk gaat 
dit in 2021 wel lukken. 

Leden kunnen ook in de regio terecht voor dienstverlening 
op het gebied van sociale zaken. Zo is er de mogelijkheid om 
adviesvragen te stellen. Veel van de vragen die het afgelopen jaar 
zijn binnengekomen hadden te maken met corona, zoals hoe om te 
gaan met quarantaine en ziekte van medewerkers en de werking 
van het veiligheidsprotocol in de praktijk. Vanuit de Academy zijn 
trainingen georganiseerd op het gebied van personeelsbeleid.   
Op 25 september, vlak voor de tweede lockdown, is er zelfs een 
fysieke Wegwijs in de cao training in Dordrecht gehouden. Een 
dag lang vastbijten in cao artikelen en toch vol energie weer naar 
huis. Voor meer informatie over de dienstverlening of interesse in 
deelname aan een van de contactgroepen kan je contact opnemen 
met Yvonne Hiddink, Adviseur Sociale Zaken.

In de zomer is er een nieuwe cao 
afgesloten. Belangrijke onderdelen 
hieruit zijn de invoering van de 
zwaarwerkregeling en de introductie 
van nieuwe, beter leesbare cao 
teksten. Om de leden te informeren 
over de nieuwe cao is er in de 
regio een online informatiesessies 
georganiseerd. In het najaar 
heeft er nog een webinar over de 
zwaarwerkregeling plaatsgevonden. 

Estafettebijeenkomsten Duurzame Inzetbaarheid 

Dienstverlening 

Cao Bouw & Infra 

Klik hier voor het actuele aanbod >

Lees meer >
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Veiligheid is het speerpunt van Koninklijke Bouwend Nederland 
voor 2020. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten 
van het veiligheidsbewustzijn in de sector. Koninklijke 
Bouwend Nederland is een samenwerking aangegaan met 
hein® om hier een nieuwe impuls aan te geven. De hein-
methode gaat ervan uit dat mensen het goede willen doen. 
Alleen is de praktijk weerbarstig en zijn er heel veel redenen 
om dat niet te doen. Hein® zorgt ervoor dat mensen anders 
leren kijken naar hun eigen gedrag en dat van de mensen om 
hen heen. Ook in uitdagende situaties. Ze komen tot inzichten 
en gaan vaker de juiste dingen doen. In november is een 
Ontmoet hein-event georganiseerd waar bedrijven uit de regio 
kennis hebben kunnen maken met de Hein-methode.  

Veiligheid is een belangrijk thema voor de regio 
en haar afdelingen.  Binnen Koninklijke Bouwend 
Nederland loopt er een meerjarenprogramma 
Veiligheid. Mooie initiatieven hieruit zijn bijvoorbeeld 
de Bewust Veilig dag en aandacht voor de week van 
de RI&E.  
Verder faciliteert het programmateam de regio en 
haar afdelingen bij het bedenken van activiteiten 
voor de leden. Ter inspiratie is een menukaart 
Veiligheid samengesteld, hierop staan thema’s als 
leren van incidenten, Veiligheid in de keten of aan de 
slag met de Veiligheidscultuur.  

Ontmoet hein® 

Aandacht voor veiligheid in de regioCampagne #doorbouwers – protocol 
‘Samen veilig doorwerken’ tijdens corona 

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. 

Bekijk de campagne >

Bekijk Menukaart veiligheid >
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MARKT EN OVERHEID

Marktgesprekken Randstad Zuid:  Woningmakers Drechtsteden 

Wkb

Op 1 januari 2022 gaat de Wet Kwaliteitsborging voor 
het Bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote 
consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging 
bij bouwwerken. Het is daarom belangrijk om tijdig te starten 
met de voorbereidingen op de invoering van de Wkb, omdat 
dit grote impact zal hebben op de bedrijfsvoering. 
 
Eind 2020 is de voorbereidingscampagne van  Koninklijke 
Bouwend Nederland over de Wkb afgetrapt met een 
webinar. In 2020 zijn er vervolgens informatiebijeenkomsten 
georganiseerd om de leden algemeen te informeren over de 
Wkb. In Regio Randstad Zuid hebben verschillende fysieke 
en digitale voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden.  Als 
vervolg hierop is er door de Bouwend Nederland Academy 
een training ontwikkeld, waarin de leden kennis kunnen 
vergaren over de belangrijkste aspecten van de Wkb en om 

inzicht te krijgen in wat dit voor hun bedrijfsvoering gaat 
betekenen. Dit alles om de leden zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de invoering van de Wkb. In 2019 heeft ook de 
kick-off plaatsgevonden van het Wkb- Ambassadeursnetwerk 
Den Haag, Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Hier kunnen 
bedrijven kennis opdoen en ervaringen delen op het gebied 
van pilotprojecten.  

Meer informatie over de wet en de gevolgen 
voor je bedrijf, vind je op https://www.bouwendnederland.
nl/kwaliteitsborging. In 2021 verzorgt de Bouwend 
Nederland Academy weer nieuwe trainingen op het gebied 
van de Wkb. Deze  trainingen zullen tevens toegespitst zijn 
op het klein-, midden- of grootbedrijf. Voor vragen kun je  
contact opnemen met  Wouter Saes. 

In november organiseerde het Infraplatform Randstad Zuid vier 
marktgesprekken over verschillende thema’s. Het Infraplatform zag 
namelijk dat bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers er behoefte 
is elkaar over verschillende thema’s te spreken, los van de dagelijkse 
praktijk. Normaliter organiseert Bouwend Nederland hiervoor onder 
andere een jaarlijkse Marktdag Infra. Door Corona heeft deze echter in 
2020 helaas niet plaats kunnen vinden. 
Tijdens de marktgesprekken, die in vier delen plaatsvonden, zijn een 
groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar het gesprek 
aangegaan over:
 
• Digitalisering 
•  Samenwerkingsgericht  

aanbesteden 
•  Op & rondom de  

bouwplaats 
• Duurzaamheid 

Samen met de Woningmakers heeft Bouwend 
Nederland de afgelopen maanden gewerkt aan 
versnelling van de woningbouw in Hardinxveld-
Giessendam. Op 9 juli kwamen de vier grote 
projectontwikkelaars en woningcorporatie Fien 
Wonen in Hardinxveld-Giessendam voor het 
eerst bij elkaar bij de Versnellingstafel. 
Voorafgaand aan de sessie hebben Bouwend 
Nederland en Woningmakers samen met de 
gemeente een planmonitor opgesteld, die zicht 
geeft op de realistische plancapaciteit in de 
gemeente. 
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Een groep leden van Bouwend Nederland heeft tijdens 
twee marktgesprekken met de gemeente Den Haag 
input geleverd voor het nieuwe aanbestedingsbeleid 
van de gemeente. Deze input wordt meegenomen in de 
verdere vormgeving van het nieuwe beleid. Daarnaast 
organiseert de gemeente samen met Bouwend 
Nederland nog een tweede ronde aan gesprekken om 
mee te denken in het nieuwe beleid. Deze zullen medio 
2021 plaatsvinden. 

Marktgesprekken Den Haag 
leveren input voor nieuw 
aanbestedingsbeleid 

Provinciale Stikstofsessie 

Op vrijdag 26 juni organiseerde Bouwend Nederland 
samen met VNO-NCW West en de provincie Zuid-Holland 
een digitale bijeenkomst gericht op het in kaart brengen 
én oplossen van problemen omtrent stikstof in relatie tot 
woningbouw en infra. Tijdens de bijeenkomst was ruimte 
voor vragen over de korte termijn. Specifieke aandacht 
ging uit naar het proces van vergunningverlening. Ook 
het reguliere lobbytraject in de regio op het gebied van 
stikstof hebben we in 2020 geïntensiveerd.  

Op 24 september verkenden in een dialoogsessie 
projectleiders van Provincie Zuid-Holland en infraleden 
van Bouwend Nederland regio Randstad Zuid het 
inkoopbeleid van de provincie en mogelijkheden voor 
versnelling. De bijeenkomst over het inkoopbeleid en 
-strategie mede gericht op versnelling van projecten van 
Provincie Zuid-Holland en Bouwend Nederland was in de 
digitale setting door Corona wat onwennig, maar smaakt 
naar meer. Samen met de provincie wordt een vervolg 
gegeven aan de sessie.  

Versnellings- en dialoogsessie 
Provincie Zuid-Holland

Lees meer > Lees meer >
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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. De regio Randstad Zuid 
geeft komend jaar samen met de leden in de afdelingen 
nader invulling aan 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. 

Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend 
Nederland, ontving de oorkonde van Jaap Smit, de 
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en in 
aanwezigheid van Michel Bezuijen, burgemeester van 
Zoetermeer: “We zijn enorm dankbaar en trots dat we 
vandaag deze mooie kroon op het werk van de hele bouw- 
en infrasector mogen zetten. De voorbije 125 jaar hebben 
we dankzij de ondernemerszin, de creativiteit en wilskracht 
van onze leden en rechtsvoorgangers gebouwd aan een 
vitale sector.”

Toekomstverkenning 
Nu Bouwen aan Morgen

Koninklijk predicaat, 
kroon op ons werk

Lees meer > Lees meer >
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