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Trots op de bouw
Omschrijf eens een bouwvakker. Menigeen zal in zijn omschrijving de elementen dikke buik,
helm en bouwvakkersspleet opnemen. Het is de hoogste tijd om dit beeld te veranderen vinden
Janne van Excel en Jan Piet Konijn van Bouwend Nederland afdeling West-Friesland.
Want ‘de bouw is fantastisch!’, aldus de heren.
Bouwend Nederland afdeling West-Friesland, hoofdsponsor van de WBG,

bouw is een ‘fantastische branche’. Jan Piet: ‘Vroeger had iemand

is de brancheorganisatie van de bouw. ‘Bouwend Nederland is het

echt status als hij bijvoorbeeld een leermeester in de bouw was.

overkoepelende orgaan en de organisatie is verdeeld in verschillende

Helaas is dit beeld veranderd, terwijl het werken in de bouw zo

regio’s. Bouwend Nederland afdeling West-Friesland beslaat de bekende

prachtig is. Als vakman mag, en misschien wel moet, je flink trots zijn

zeven West-Friese gemeenten’, legt Jan Piet Konijn, voorzitter van de

op hetgeen wat je gemaakt hebt. Je mag gerust van de daken

West-Friese afdeling, uit. Samen met Janne van Excel, mede bestuurslid

schreeuwen “dit heb ik gemaakt en ik ben er trots op!”. Hetgeen dat

en verantwoordelijk voor de PR, willen zij de bouw prominent positief

jij maakt, blijft misschien wel honderd jaar bestaan. En dat kunnen

in het nieuws brengen.

maar weinig mensen zeggen.’ Janne vult hem aan: ‘Helaas worden deze
vakmensen steeds schaarser en dat terwijl de bouw een zeer variërende

Kennisbank, grote vuist en samenhorigheid

sector is. Je levert maatwerk, werkt in wisselende omstandigheden en

‘Grof gezegd promoot de brancheorganisatie de bouw. Daarnaast

elk product is anders. Wees trots dat je in de bouw werkzaam bent!

is Bouwend Nederland een kennisbank voor al haar leden. Leden

Wij willen ook de jeugd wakker schudden en enthousiasmeren voor het

kunnen namelijk op het speciale intranet veel contractvoorbeelden,

vak. De afgelopen jaren is er weinig gebouwd en deze achterstand moet

zoals arbeidscontracten of contracten voor opdrachtgevers, vinden.

ooit ingehaald worden. Zoals het er nu uitziet, hebben we in de

Ook kunnen ze bij Bouwend Nederland terecht met vragen over deze

toekomst te weinig vakmensen.’

contracten. Daarnaast kunnen we samen met al onze leden, op dit
moment 2000 werknemers in West-Friesland, een grote vuist maken in

Bedrijvigheid in West-Friesland houden

Den Haag. Als eenling bereik je niets. Wij hopen dan ook dat iedereen die

Bouwend Nederland afdeling West-Friesland draagt de Westfriese

werkzaam in de bouw is lid wordt. Het lidmaatschap biedt vele voordelen,

Bedrijvengroep een warm hart toe. ‘Wij zijn hoofdsponsor omdat de

geeft je een voorsprong en genereert saamhorigheid,’ aldus Janne.

WBG de belangen van de regionale ondernemers behartigt. Ook zien
we veel marktpotentie in de groep, elk bedrijf gaat ooit verbouwen

‘Fantastisch vak’

en heeft dan een aannemer nodig. Wij vinden dat deze bedrijven

Het afgelopen decennium had de bouw niet bepaald een perfect

dan moet kiezen voor een regionale aannemer. Zo houden we de

imago. Janne en Jan Piet willen dit beeld veranderen, want de

bedrijvigheid in West-Friesland.’
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