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Bezoek de website via www.voorlichtingsburowonen.nl
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Congres voor de bouw- en afbouwbranche

Thema: Innovatie en Duurzaamheid

Wanneer:  Maandag 21 november 2016

Hoe laat:  Aanvang 13.00 uur

Waar:   AFAS Theater in Leusden 
   Philipsstraat 9 – 3833 LC Leusden

Kosten:  Gratis toegang

Voor wie:  Directies en leidinggevenden 
   werkzaam in de afbouwbranche,  
   directies van bouwbedrijven van  
   woningen en projectontwikke-
   laars van woningbouwprojecten.

Sprekers:  
Dhr. Jules Plevier, AFAS Leusden
Thema: De toekomst van bedrijfsautomatisering

Dhr. Prof. Mr. B.E.M. Wientjes, Universiteit Utrecht
Thema: Vernieuwend ondernemerschap in de (af)bouw 
onderneming

Dhr. H.T.H.M. van Osch, Arte Groep Helmond
Thema: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 
een bouwgerelateerde onderneming  

Dhr. W. Van der Leij, Ocean Blue Company
Thema: De consument zit in de driverseat
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Dhr. Drs. M.J.M. Verhagen, Bouwend Nederland
Thema: Visie van Bouwend Nederland op innovatie en 
duurzaamheid in de (af)bouw

Dhr. F.C.M. Rutten, St. Bedrijventerreinen Helmond
Thema: Samen bereik je meer dan alleen; ook in duur-
zaamheid. Een praktijkcase van samenwerkende onder-
nemers

Dhr. R. Braakman, Hart voor de Zaak
Thema: Versterking door samenwerking

Dagvoorzitter:  Dhr. B.C.Weijers 
   Vereniging Comfortabel Wonen
 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:



DESIGN APPARATUUR
Domestic & Professional

Smeg levert de bouwstenen voor ieder project.

SMEG PROJECTS 
Selectieve programma’s voor onder andere de vrije  
sector, zorg, studentenhuisvesting en utiliteitsbouw.

    Advies en projectbegeleiding op maat

    Projectregistratie en service

SMEG Nederland B.V. • Showroom: Withoedenveem 12 Amsterdam • 020-4490120 • www.smeg.nl

Adv-148x201-Smeg.indd   1 29-07-16   11:12
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Vereniging Comfortabel Wonen

Eind jaren 80 begin jaren 90 van de vorige eeuw sloegen 
de fabrikanten van keukens en keukeninbouwapparaten, 
samen met de sanitair industrie, de handen in één om 
op publicitair niveau met elkaar te gaan samenwerken. 
In het geweld van de promotie voor de derde vakantie 
en de tweede auto was men van mening dat ook deze 
branches zich moesten laten horen. De consument er 
vooral op wijzen dat de derde vakantie meestal maar 
een paar dagen duurt terwijl wonen 365 dagen van het 
jaar comfortabel zou moeten zijn. Al snel sloten fabrikan-
ten in vloeren, deuren, etc., kortom alles wat met afbouw 
te maken heeft, zich daarbij aan. 

Tot en met 2015 richtte de vereniging zich v.w.b. leden 
op de industrie van afbouwproducten. Vanaf eind 2016 
is de vereniging ook een instrument voor projectontwik-
kelaars en bouwers van woningen richting consumenten. 
Was het in het verleden nog wel zo dat de ontwikkelaars 
en bouwers van woningen beslisten wat en hoe ge-
bouwd wordt en waarmee de woning werd afgewerkt, de 
hedendaagse consument accepteert dat niet meer en de 
overheid ondersteunt die ontwikkeling.

De consument van nu wil maximale invloed en be-
slissingsrecht in welke materialen en kleuren gebruikt 
worden in de woning voor bijv. de keuken, de badkamer, 
de deuren, de vloer, etc. Maar ook de indeling van de 
woning wordt meer en meer een individueel bespreek-
punt.



WIJ ZETTEN DE BOUW 
OP ZIJN KOP!

Verdicht uw bouwstroom en 
versnelt bouwlogistiek
Bekijk de trailer op: bouwdeck.nl
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WIJ ZETTEN DE BOUW 
OP ZIJN KOP!

Verdicht uw bouwstroom en 
versnelt bouwlogistiek
Bekijk de trailer op: bouwdeck.nl

Ontwikkelaars en bouwers van woningen, die deze 
handschoen oppakken, krijgen een voorrangspositie. 
Slimme hedendaagse technieken, zoals virtual reality, 
maken het mogelijk individuele wensen bespreekbaar te 
maken.

De Vereniging Comfortabel Wonen biedt bouwbedrij-
ven en projectontwikkelaars de mogelijkheid gebruik te 
maken van haar publiciteitskanaal, Het Voorlichtingsburo 
Wonen, om deze kritische maar kooplustige consumen-
ten te bereiken. Daarvoor staat een uitgebreid diensten-
pakket tegen een zeer bescheiden vergoeding beschik-
baar, zie pagina 66.
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Voorwoord voorzitter 

Sinds begin jaren ‘90 is de Vereniging Comfortabel 
Wonen (VCW) actief en ben ik daar, met het bedrijf waar 
ik leiding aan geef, Franke Nederland BV, ook lid van. 
In 2013 werd mij gevraagd de rol van voorzitter op te 
nemen en dat doe ik met veel plezier. De reden dat ik 
daar zo enthousiast mijn schouders onder zet, is dat ik 
het belang van gezamenlijke promotie voor “comfortabel 
wonen” van harte onderschrijf. 

Met het Voorlichtingsburo Wonen heeft de vereniging 
een uitstekend communicatiemiddel om de informatie 
van aangesloten leden over ontwikkelingen onder de 
aandacht te brengen van consumenten en professionele 
marktpartijen zoals architecten, projectontwikkelaars, 
bouwers en andere geïnteresseerden. 

Daarnaast worden wekelijks persberichten verzonden 
naar zo’n 650 media waaruit veel doorplaatsingen voort-
komen en ook dat komt de leden weer ten goede.

Omdat wij een vereniging zijn, en dus geen winstoog-
merk hebben, kunnen we voor lage kosten per elk deel-
nemend lid veel publiciteit maken tegen zeer lage kosten 
én met een hoog bereik. Ook de beeldbank, waarin 
duizenden foto’s zijn opgeslagen wordt goed gebruikt 
door de media.

Als deelnemend bedrijf vind ik ook de  kwartaalgids 
waarin vele statistieken met macro-economische cijfers, 
demografische gegevens en bouwgerelateerde cijfers 
zijn opgenomen informatief en handig in gebruik.
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In 2015 hielden wij voor de eerste maal een congres en 
dat was heel succesvol. Nu in 2016 zetten we die stap 
verder door en pakken het wat groter aan in een fan-
tastisch theater. Boeiende en vooraanstaande sprekers 
en een geweldige ambiance zullen dit congres ook zeer 
succesvol maken, daar ben ik van overtuigd. 

Graag spreek ik mijn dank uit aan AFAS, onze gastheer, 
aan onze hoofdsponsors alsmede aan de adverteerders 
in het programmaboekje voor hun ondersteuning waar-
door wij dit congres heel laagdrempelig kunnen orga-
niseren en o.a. aan de bezoekers geen toegangsprijs 
hoeven te vragen. Dank uiteraard ook aan onze sprekers 
die hun visie met ons willen delen.

Ik wens u een interessant congres en een plezierige 
bijeenkomst toe.

Wim van der Linden
Voorzitter Vereniging Comfortabel Wonen
Directeur Benelux-Nordics Franke Kitchen Sytems



Hoe je chocolade 
verandert in cioccolato

Buono Bravo Boretti

Hoe Boretti uw keuken verandert in een cucina
Met Boretti proeft u Italië. Passie, hartstocht en liefde voor koken zijn voor ons de basis 
ingrediënten. In alles wat ons beweegt, streven wij naar de ultieme beleving. Iets wat we 
doen door kwalitatief hoogwaardige producten te ontwikkelen die ieder kookhart sneller 
zal laten kloppen. Vanuit onze Italiaanse roots en vakmanschap weten wij hoe u een 
keuken in een cucina verandert. Ontdek Boretti.

Verkrijgbaar in een breedte van 70 tot 151cm. Variërend van 4 tot 7 branders en FryTop. Als 

gas, inductie of keramisch. In elke ralkleur beschikbaar.

Voor meer informatie over Boretti en storelocator gaat u naar www.boretti.nl. Buono Bravo Boretti!

Alle wanden zijn bij ons nieuwe BOB-in systeem voorzien van 
verticale installatiekanalen die door de slimme installatiegoot, achter 
de wegneembare plint, met elkaar zijn verbonden. Hierdoor ontstaat 
onzichtbare flexibiliteit in de  woon- en werkomgeving die altijd 
toegankelijk blijft. Met BOB-in is de elektrische installatie snel en schoon 
aan te brengen doordat het frezen van sleuven overbodig is en zo goed 
als alle componenten prefab op de bouw komen. Het uitbreiden van 
de installatie is zeer eenvoudig en zonder beschadigen van de afwerkte 
wanden uit te voeren, dus ook na oplevering. 

Integraal en efficiënt bouwen met duurzame innovaties  
0572 - 37 87 37   www.masterwall.nl

STOP- CONTACT  IN 10 
MINUTEN GEPLAATST !

VERTICALE 
INSTALLATIEKANALEN

WEGNEEMBARE PLINT

SLIMME INSTALLATIEGOOT

Duurzame bouwinnovaties 
voor de consument. 
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Voorlichtingsburo Wonen

De Vereniging Comfortabel Wonen heeft alle commu-
nicatie met consumenten, marktpartijen en de pers 
ondergebracht in de Stichting Voorlichtingsburo Wonen. 
Vrijwel alle informatievoorziening van het voorlichtings-
buro verloopt digitaal en de website speelt daarin een 
belangrijke rol.

Naast een enorme hoeveelheid productinformatie, die 
heel overzichtelijk gerangschikt is, kan de bezoeker het 
laatste nieuws lezen in het dagelijks weblog, brochu-
res downloaden, bladeren in het woonmagazine of het 
woonwoordenboek raadplegen.

Wekelijks worden ook meerdere persberichten van even-
zovele leden verzonden naar ca 650 woonmedia die 
weer voor doorplaatsing zorgen waardoor de informatie 
breed verspreid wordt. Vanaf het najaar 2016 zal er ook 
content en nieuwsverspreiding op het gebied van bouw-
projecten opgenomen worden.

Daarbij wordt een breed spectrum van vooral digitale 
communicatiekanalen ingezet en dat tegen zeer aan-
trekkelijk kosten voor leden. Omdat de vereniging geen 
winstdoel heeft, kunnen de kosten aanzienlijk lager zijn 
dan reguliere tarieven op de markt en het bereik is erg 
goed. 

Samen Sterk is een nog immer actuele werkelijkheid!
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Voorwoord dagvoorzitter 

Vanaf de allereerste dag (1990) ben ik betrokken bij het 
idee van de Vereniging Comfortabel Wonen (VCW) . De 
reden daarvan is dat ik een sterk geloof heb in samen-
werken. Voor een gedeelte van de publiciteit van een 
onderneming kan dat heel goed samen met derden. 
Voordeel is dat daarmee een grotere doelgroep te berei-
ken is met een bescheiden budget.  

Werkend bij een tweetal verschillende bedrijven in sani-
tair en keukens was ik actief lid van het bestuur vanaf de 
oprichting en in de periode 1999 t/m 2012 vervulde ik de 
voorzittersrol. Sinds 2013 ben ik directeur van de VCW 
en van haar publiciteitstak het Voorlichtingsburo Wonen.

In 2015 zijn we gestart met een congres voor leden en 
niet-leden en dat was direct heel succesvol. Alle reden 
om in 2016 weer een boeiend congres voor de branche 
te verzorgen. Doel van het congres is een leerzame 
middag te bieden waarbij eminente sprekers zowel 
theoretische als praktische inleidingen zullen houden 
gebaseerd op vernieuwend ondernemerschap, innovatie 
en duurzaamheid.

Voormalig VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes, 
tegenwoordig o.a. hoogleraar Ondernemerschap en Lei-
derschap, zijn bijdrage gaat over entrepeneurschap in de 
(bouw) onderneming, terwijl Maxime Verhagen (voorzit-
ter Bouwend Nederland) zijn visie deelt over innovatie en 
duurzaamheid in de bouw/afbouwwereld. 

Ondernemer Hugo van Osch spreekt over een voorbeeld 
van een onderneming waar “tot in alle hoeken en gaten”  
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duurzaamheid is doorgevoerd en Frits Rutten vertelt 
details over een boeiend samenwerkingsproject van 
bedrijven.

Aangezien de rol van de consument steeds belangrijker 
wordt, dat was al zo in de afbouw maar speelt nu ook in 
de bouw, hebben wij ook daar een inleiding over op het 
congres die verzorgd wordt door Wouter van der Leij. In 
het belang van de branche is gezamenlijke communica-
tie een belangrijk item en daarom zal Ramses Braakman 
dieper in gaan op het belang van “samen sterk”. 

Aan het eind van het congres reiken wij voor de 4e keer 
de  Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen 
uit. De twee winnaars van 2016, één in de categorie 
producten en één in de catagorie bouwbedrijven, worden 
aan het einde van het congres bekend gemaakt en in het 
zonnetje gezet.

Ik wens u een inspirerend congres toe.

Bart Weijers
Directeur Vereniging Comfortabel Wonen
Directeur Voorlichtingsburo Wonen



LI F E
LOVE

MARMO
LEUM

LI F E
LOVE

MARMO
LEUM
Kijk! Wát een vloer. Marmoleum 
is prachtig, praktisch en planet 
friendly, want het is gemaakt van 
natuurlijke materialen. Dat zie je 
en voel je. Het leeft. De kleuren 
hebben een ongekende diepte, 
het is sterk, strak en nog comfor- 
tabel ook. En er is zoveel moge- 
lijk, jouw vloer zit er altijd bij. Kijk 
maar eens op lovelife-forbo.nl. 
Love Life. Marmoleum.
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Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?

Meer informatie over ons vindt u op:

www.comfortabel-wonen.nl 

en

www.voorlichtingsburowonen.nl  



Greenpanel® is een lichtgewicht plaatmateriaal dat FSC® gecertifi ceerd
is en een kleinere ecologische voetafdruk heeft. Het is eenvoudig
te monteren en in alle kleuren laminaat verkrijgbaar. Bovendien
is het ook geschikt voor tal van akoestische oplossingen. Greenpanel, 
ideaal voor wandbekleding, baffl es en bureauschermen.

Laat u inspireren op www.dekkerzevenhuizen.nl/projecten
voetafdruk arm uitstoot recyclebaarvan gewicht

Akoestisch
plaatmateriaal
Greenpanel

Adv_Greenpanel programmaboekje.indd   1 26-8-2016   13:51:51
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Congres spreker Bernard Wientjes

Bernard Wientjes studeerde Nederlands recht in 
Amsterdam en was al vroeg ondernemer. Door familie-
omstandigheden kwam hij op jonge leeftijd aan het roer 
van de familieonderneming te staan die in de zestiger 
jaren verhuisd was van Amsterdam naar het Drentse 
Roden. In het bedrijf bewerkte en verwerkte men kunst-
stoffen voor velerlei toepassingen. 

Wientjes onderkende de behoefte aan een eigen product 
en kocht een klein bedrijfje, Uiterwijk en Co Sanitair, wat 
een kunststof wastafel maakte en dat verkocht onder de 
naam UCOSAN. Dat merk bouwde hij uit naar een Euro-
pese toonaangevende industrie in kunststof sanitair met 
badkuipen, douchebakken en in latere jaren whirlpools. 

Het Duitse concern Villeroy & Boch nam het bedrijf in 
1999 over, nadat er al vele jaren lang samengewerkt 
was. Wientjes werd lid van de raad van bestuur van 
Villeroy & Boch tot hij in 2005 gevraagd werd voorzitter 
van de werkgeversorganisatie VNO-NCW te worden. 

Een functie die hij 3 termijnen van 3 jaar vervulde. Vanuit 
zijn rol binnen de Sociaal Economische Raad had hij 
een grote invloed op de totstandkoming van het breed 
opgezette energie akkoord, het resultaat van intensieve 
onderhandelingen tussen milieuorganisaties, de rijks-
overheid en het bedrijfsleven. 



20

Vervolg Bernard Wientjes

Een uniek akkoord, want een soortgelijk akkoord is nog 
nergens in de wereld eerder tot stand gekomen tussen 
dergelijke zeer verschillende belangenorganisaties. Het 
unieke van dit akkoord is dat ondernemerschap niet als 
vijand aangewezen wordt. Integendeel, er wordt erkend, 
dat innovatief ondernemerschap de oplossing van de 
problemen zal moeten leveren, maar dat anderzijds de 
ondernemers volledig hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid accepteren.

Inmiddels al enkele jaren de pensioen gerechtigde leef-
tijd gepasseerd, is Wientjes nog steeds zeer actief o.a. 
als voorzitter van de RvC van KPMG. Daarnaast is hij 
hoogleraar Ondernemerschap en Leiderschap aan de 
Universiteit van Utrecht en bekleedt hij een aantal maat-
schappelijke bestuursfuncties.

Bernard Wientjes
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Geberit… Geberit en Sphinx 
per 2016 een koppel

Geberit BV is hoofdsponsor van het Congres “Innovatie 
en duurzaamheid in bouw en afbouw en de rol en het 
belang van de consument daarbij”.

Geberit heeft in 2015 Sanitec overgenomen wat be-
tekent dat BV De Sphinx Maastricht, als voormalig 
onderdeel van Sanitec, per 01-01-2016 bij Geberit is 
ingetrokken. In 2015 is al hard gewerkt aan een soepele 
integratie van deze twee A-merken. Sinds 1 januari 2016 
is het hoofdkantoor van Geberit en Sphinx in NIeuwe-
gein gevestigd. Hier werken momenteel rond de 80 
medewerkers binnen een nieuwe organisatiestructuur 
aan de gezamenlijke toekomst van de beide merken. De 
showroom van Sphinx blijft in Maastricht en is de centra-
le showroom voor de Benelux.
 
Nieuwe organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is door het samengaan gewij-
zigd, zo vertelt algemeen directeur Menno Portengen. 
“De nieuwe organisatie is zo veel mogelijk per specifieke 
doelgroep opgebouwd. Er zijn nieuwe klantengroepen bij 
gekomen, waardoor we ons verder kunnen specialiseren 
per klantgroep. Met andere woorden: er is gesegmen-
teerd naar specialisatie. We hebben nu meer buiten-
dienstmedewerkers, dan beide bedrijven afzonderlijk 
hadden en er is een vaste accountmanager - aanspreek-
punt - per specifieke doelgroep in een kleiner rayon. 
Dit heeft als positief gevolg dat onze accountmanagers 
indien nodig meer contactmomenten per relatie hebben. 
De begeleiding is dus optimaal en wij verwachten hier 
veel van.”



Stank 
hoeft niet 
te stinken.

Ja, het staat er echt. Stank hoeft niet te stinken. Op het toilet, althans. Want wie kiest voor Geberit 
DuoFresh, kiest voor een toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Een toiletblokje 
achter de bedieningsplaat zorgt vervolgens voor een aangenaam frisse spoeling. Eindelijk een toilet 
dat nooit meer stinkt. Dat mag met recht een grote boodschap genoemd worden.

→ www.stankhoeftniettestinken.nl

  Geberit DuoFresh
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Techniek en Design gaan hand in hand
Door het samengaan van de twee bedrijven wordt de 
techniek van achter de wand (Geberit) gecombineerd 
met het design van voor de wand (Sphinx). Geberit is 
koploper in sanitaire installatietechniek. Een voorbeeld 
hiervan is de Geberit DuoFresh. Dit inbouwreservoir 
heeft een ingebouwd geurzuiveringssysteem, waarmee 
vieze luchtjes direct uit de toiletpot gezogen worden en 
weer neutraal in de ruimte vrij komen. Sphinx producten 
sluiten hier naadloos op aan. De door Sphinx gepaten-
teerde Rimfree® toiletten – zonder spoelrand - zorgen 
voor een fris en hygiënisch toilet. Door beide producten 
te combineren ontstaat er optimale frisheid in het toilet. 



UPFALL SHOWER
HET NIEUWE DOUCHEN

De krachtigste en zuinigste douche ter wereld

GENIET

VERBRUIK

van 40 liter water

Upfall
40 L/min

10 L water
50 L gas

Standaard
10 L/min

100 L water
500 L gas

10 minuten: 10 minuten:

1-2 liter water met upcycling

overloop

UV Desinfectie

Micro �lter

Pomp

heet water

40 L/min.

BESPAAR
tot 90% op water en energie (CO2)

Voor meer informatie:  www.upfallshower.com  of  www.beterbad.nl
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Congres spreker Hugo van Osch

Hugo van Osch is, wat we vandaag de dag noemen, een 
selfmade man. Na zijn middelbare school, later aan-
gevuld met een MBA opleiding, startte Hugo zijn eerste 
onderneming, een montagebedrijf, wat een zeer snelle 
groei doormaakte. Deze onderneming verkocht hij om 
zijn passie te kunnen gaan volgen; een bedrijf te starten 
met een eigen product en merk.  

Aanvankelijk gestart als een ambachtelijk natuursteen 
verwerkend bedrijf zag Hugo al snel de noodzaak voor 
meer industrialisering. Doel werd de hoogste kwaliteit 
keukenwerkbladen te gaan maken met oog voor om-
geving en maatschappij.

Vanaf de oprichting van Hugo zijn bedrijf Arte in 1995, 
is men al bezig met Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Eerst met het regelen van zaken als 
automatische verlichting en afvalscheiding, later ook met 
een waterzuiverings- en stofafzuigsysteem in de fabriek. 

Ook zijn er automatische tilhulpen aanwezig in de 
fabriek, die de fysieke arbeid van de productiemede-
werker minder zwaar maakt. Pas in 2012 zijn de 
activiteiten objectief zichtbaar gemaakt door een 
certificaat op de MVO-Prestatieladder niveau 3 te 
behalen en inmiddels is ook niveau 4 bereikt. 



Ik legde een steen
Bij de oorsprong
Van de rivier
En bepaalde zo
Haar nieuwe loop.

Eén steen maakt het verschil
Arte is van binnenuit bevlogen en geïnspireerd om de beste te zijn 
op het gebied van werkbladen. Van graniet en composiet tot glas, 
keramiek en Dekton®. Altijd van de beste kwaliteit én met oog voor 
het milieu, mens en maatschappij. Arte, maatwerkleverancier van 
steen en afgeleiden daarvan.

 Arte
 Maisdijk 4
 5704 RM Helmond

 +31(0)492 - 580500 
 info@artegroep.nl
 www.artegroep.nl

 facebook.com/GenietvanArte
 twitter.com/Arte_NL
 linkedin.com/company/1020864

Artecons_adv_148x210.indd   1 15-08-16   14:28
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Vervolg Hugo van Osch

Maar duurzaamheid gaat verder dan de milieu aspecten 
of het behalen van certificaten. Ook de arbeidsomstan-
digheden in de groeven, waar Arte het graniet vandaan 
haalt, tellen mee. 

Belangrijk is dat de invloed uit alle geledingen van het 
bedrijf komen. Niet de directie kondigt maatregelen af, 
maar het personeel is middels stuur- en werkgroepen 
dagelijks mede partij bij de koers en de besluiten. Alleen 
als het van binnenuit komt kun je succesvol zijn en 
duurzaam is daarbij de leidraad.

Hugo van Osch
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 www.thefuturemovingin.nl/homeconnect

De oven voorverwarmen,  
terwijl u de boodschappen doet.
Ontdek de nieuwe, ongekende mogelijkheden die de Siemens ovens met Home Connect kunnen 
bieden - zoals uw oven alvast voorverwarmen terwijl u nog boodschappen aan het doen bent.

Ontdek het energiezuinige assortiment 
van Bosch op www.bosch-home.nl

Duurzaamheid 
begint al bij de aankoop.  

016060_Projecten_Adv_Siemens-Bosch_Aug2016.indd   1 26-08-16   14:55
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Congres spreker Wouter van der Leij  

Misschien het meest cruciale in The Why van Simon 
Sinek, is dat het altijd over mensen gaat. Over de men-
selijke drive en menselijke doelen. Geen abstracte 
organisatietermen, maar eenvoudige en vaak emotionele 
redenen om iets te willen betekenen en te bereiken. Uit-
eindelijk doen mensen zaken met andere mensen. 

Dat is waar Wouter van der Leij ook voor staat. Na 25 
jaar werkzaam geweest te zijn als (mede-)beleidsbepaler 
in de non food retail en aanverwante sectoren zet 
Wouter van der Leij deze opgedane ervaring in ten 
dienste van de (her)positionering van diverse opdracht-
gevers van Blue Ocean Company. 

Tot voor kort was hij als CEO van AgriRetail verantwoor-
delijk voor de opvallende turn-around van de formule 
BoerenBond / Welkoop van een product georiënteerde 
groothandelsformule naar een retail formule met visie en 
een verhaal. In plaats van het  verkopen van producten 
staat de formule nu voor ‘passie voor tuinieren en liefde 
voor dieren’. 

Deze formule wist daarmee meerdere jaren achtereen 
de prestigieuze ING retail jaarprijs in haar segment te 
winnen. Momenteel is Wouter als Chief Customer & 
Inspiration Officer verbonden aan de Phone House en 
iCentre. 
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Blue Ocean Company helpt bedrijven het contact met haar klanten te 
herstellen door in co-creatie een winstgevende nieuwe koers te bepalen. 
Wij geloven in het zelf-herstellende-vermogen van bedrijven, die met de 
juiste prikkels de energie hervinden om nieuwe wegen in te slaan. 

Blue Ocean Company faciliteert en de ondernemer creëert. Koersbepalen 
moet vanuit de organisatie zelf gebeuren en niet door buitenstaanders. 
En het is een continue proces en niet iets dat je periodiek op de hei doet.  

Ondernemersgeluk creëert medewerkersgeluk en daarna ook klantgeluk. 
Wij helpen ondernemers graag in deze reis in de nieuwe economie. 

Nieuwsgierig? www.blueoceancompany.nl
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Vervolg Wouter van der Leij

Gedurende een vijftiental jaren heeft Wouter diverse 
directieposten vervuld in retail. Hij heeft een overtuigend 
geloof in oprechte aandacht voor de klant, energie in 
bedrijven door medewerkerstevredenheid en in nieuwe 
vormen van samenwerking binnen de waardeketen. Hij 
is een fervente aanhanger van ‘The vision thing’. 

In zijn visie leiden oprechte aandacht voor en energie 
door tevreden medewerkers naar duurzame business 
modellen en dus naar rendement. Wouter van der Leij 
geeft colleges retailmarketing aan de Universiteit van 
Amsterdam en de Amsterdam Business School. Hij is af-
gestudeerd als jurist aan de universiteit van Groningen.

Wouter van der Leij
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Derbigum Daken… 
Goed, beter, best, DERBIGUM

Derbigum is hoofdsponsor van het Congres “Innovatie 
en duurzaamheid in bouw en afbouw en de rol en het 
belang van de consument daarbij”.

Wereldwijd bewezen levensduur van 30 jaar 
Derbigum SP FR dakbedekking en duurzaamheid zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer er dan 
ook over platte daken en duurzaamheid gesproken 
wordt, noemt men al gauw Derbigum. Meer dan 600 
miljoen m² daken voorzien van SP FR zijn er wereldwijd 
te vinden.  Studies door onafhankelijke instanties tonen 
aan dat Derbigum-dakbanen een bewezen levensduur 
hebben van meer dan 30 jaar en een verwachte levens-
duur van meer dan 35 tot 40 jaar. Inmiddels zijn er reeds 
daken van 45 jaar oud die nog steeds elke dag hun 
functionaliteit aantonen.

Dubbele wapening: ultra dik, ultra bestendig
Derbigum is een technologisch kwalitatief hoogstand-
je geconcentreerd in 4 mm dikte. Derbigum is uniek in 
samenstelling en herkenbaar aan zijn wapening bovenin 
de top. Het product biedt de ultieme bescherming voor  
gebouwen in alle klimaten en omstandigheden, tevens 
toe te passen voor daktuinen en dakterrassen en par-
keerdaken, al dan niet in combinatie met gietasfalt.

Minimum aan onderhoud
Jaarlijks onderhoud is voor elk dak noodzakelijk. Bij 
Derbigum blijft het beperkt tot het schoonmaken van de 
afvoeren en het verwijderen van vervuiling om water-
stagnatie, met alle gevolgen van dien, te voorkomen;  
kortom, een minimum aan kosten. 



DERBIGUM NEDERLAND B.V. 
Tel. 015 215 40 00    
E-mail : infonl@derbigum.com 
www.derbigum.nl      

Goed, Beter, Best, DERBIGUM® Duurzame
Dakbedekking

Hoofdsponsor 
van dit Congres

Pub Congres NL A5+3mm.indd   1 22/08/16   09:32
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100% recyclebaar
Sinds 1999 recyclet Derbigum 4.000 ton bitumen per 
jaar. Dit materiaal ondergaat geen kwaliteitsverlies. Het 
kan vergeleken worden met goud dat hersmolten wordt 
en is dus perfect inzetbaar in de productie van nieuwe 
dakbanen. Derbigum voegt 20% gerecycled bitumen toe 
in het product Derbigum NT.  Hierdoor zijn minder nieu-
we grondstoffen nodig waardoor de CO2 uitstoot aan-
zienlijk wordt beperkt, in combinatie met een Derbicoat 
NT onderlaag is dit effect nog beter. Derbigum NT heeft 
dezelfde looks als de traditionele Derbigum en heeft 
inmiddels ook alweer een verwachte levensduur van 20 
jaar.   

Kwaliteit en certificering
Onze verbintenis voor de kwaliteit:
• In ieder land het geëiste toelatingscertificaat  
 zoals in Nederland KOMO.
• Dop en CE markering
• Kwaliteitscertificaat ISO 9001
• Milieucertificaten ISO 14001 en EMAS       



BESTE FAMILIEBEDRIJF
VAN WEST-NEDERLAND

2013

BESTE KEUKENSPECIALIST 
VAN NEDERLAND

2003 / 2004 / 2009

FINANCIEEL GEZOND
GROENE VLAG GRAYDON

2012 / 2013 / 2014 / 2015

WARME DOUCHE
TROS RADAR

2010

BESTE ZELFSTANDIGE
WINKEL VAN NEDERLAND

2011

BESTE KEUKENWINKEL 
WUGLY.NL

2012 / 2013 / 2014 / 2015

 Dagelijks genieten  in uw eigen Tieleman-keuken? 
Kom een dag beleven in Middelharnis!

VA N  R I J B R O E K  V L O E R E N

www.rijbroekvloeren.nl

Gietvloeren

Gietdekvloeren

TOONAANGEVEND SINDS 1976

Zandcementvloeren Zwevende vloeren

info@rijbroekvloeren.nl0413 - 265055
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Over DERBIGUM

De Belgische onderneming Derbigum is gespecialiseerd 
in energiebesparende en duurzame dakbanen. De 
onderneming, gestart in 1932 als familiale kmo in de 
waterdichting van daken en platte oppervlakken is, dank-
zij continue investeringen en een onnavolgbare service, 
uitgegroeid tot een wereldspeler. De groep telt drie 
productie-eenheden en stelt wereldwijd 420 medewer-
kers te werk. 

De geconsolideerde groepsomzet van Derbigum be-
draagt 111,2 miljoen euro. Het logo en de baseline 
‘Making Buildings Smart’ geven de missie van Derbigum 
duidelijk weer: innovatieve en duurzame oplossingen op 
maat ontwikkelen met als doel de uitgelezen leveran-
cier te zijn van duurzame oplossingen om gebouwen te 
beschermen tegen de natuurelementen.

Bezoek onze website voor meer informatie: 
www.derbigum.nl
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Congres spreker Maxime Verhagen

Maxime Verhagen studeerde hedendaagse geschiedenis 
in Leiden en kwam al snel in het politieke bedrijf terecht. 
Aanvankelijk als beleidsmedewerker van de CDA twee-
de kamerfractie en gemeenteraadslid in Oegstgeest. In 
de periode 1989 tot 1994 was hij lid van het Europees 
parlement om daarna terug te keren naar de Haagse po-
litiek als tweede kamerlid. In 2002 werd hij CDA fractie-
voorzitter en nauw betrokken bij de totstandkoming van 
het kabinet Balkenende 2.

In kabinet Balkenende 4 werd hij minister van Buiten-
landse Zaken. Samen met de VVD ontwikkelde het CDA 
het kabinet Rutte 1 met gedoogsteun van de PVV. Dit 
kabinet was de reden dat Maxime de tweede kamer ver-
liet om minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie alsmede vice premier te worden. 

Na de tweede kamerverkiezingen van 2012 stelde 
Verhagen zich niet meer verkiesbaar. In 2013 wordt hij 
gevraagd Eelco Brinkman als voorzitter van Bouwend 
Nederland op te volgen. Bouwend Nederland, de bran-
cheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infra-struc-
tuursector, kent ca. 4500 leden

Naast zijn activiteiten voor Bouwend Nederland is 
Verhagen lid van het dagelijks bestuur van werkgevers-
vereniging VNO-NCW en adviseur van de VDL Groep in 
Eindhoven. Tevens vervult hij enkele maatschappelijke 
functies in zijn geboorteprovincie Limburg.
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Bouwend Nederland (BN) verenigt, verbindt en onder-
steunt bouw- en infrabedrijven. BN werkt aan een vitale 
bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing 
van de leefomgeving. Brancheontwikkeling en belangen-
behartiging staan daarbij centraal.

In de contacten met landelijke en regionale overheden 
probeert BN met en vóór bouw- en infrabedrijven zoda-
nige randvoorwaarden te scheppen dat deze bedrijven 
daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevordert 
BN de bouwproductie onder het motto “Nederland is niet 
af”. De vereniging geldt als een serieuze gespreks-
partner die meedenkt over oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken.

Maxime Verhagen
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AFAS Software…….Inspireert beter ondernemen

AFAS is hoofdsponsor van het Congres “Innovatie en 
duurzaamheid in bouw en afbouw en de rol en het 
belang van de consument daarbij”.

AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig soft-
warebedrijf met 400 enthousiaste medewerkers. Als 
Nederlands familiebedrijf ontwikkelt AFAS software 
producten voor zowel de zakelijk als de consumenten-
markt op een maatschappelijk verantwoorde manier. 
Hierbij staan klanten, medewerkers, maatschappij en 
milieu centraal. Met het geïntegreerde softwarepakket 
zijn meer dan 10.000 organisaties in Nederland, België, 
Luxemburg en de Nederlandse Antillen volledig 
geautomatiseerd. Kwaliteit en visie zijn de pijlers van 
ons succes en deze principes stellen ons in staat om 
hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te 
verkopen en te ondersteunen.

Business Intelligence

De kracht van onze software ligt niet alleen in het auto-
matiseren van bedrijfsprocessen, maar vooral in wat je 
met al die informatie kunt doen. Het verzamelen, 
analyseren en rapporteren van deze gegevens is voor 
veel organisaties echter een struikelblok. Daarom 
hebben wij de business intelligence software van Qlik 
Sense volledig geïntegreerd. En om jou direct te laten 
profiteren, leveren we 200 standaard dashboards mee! 
Efficiënter werken is noodzakelijk om als bedrijf te 
groeien. Onze software zorgt ervoor dat je jouw klanten 
en medewerkers optimaal kunt bedienen.
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Visie Ondernemingsprocesbeheer (OPB)

Weten waar je als bedrijf naar toe wilt, is echter niet vol-
doende om een onderneming aan te sturen. Dan moet 
je ook ideeën hebben hoe je dat gaat bereiken, daar is 
visie voor nodig. Want succes kun je maken, bijsturen en 
beïnvloeden. Wij doen dit op basis van ondernemings-
procesbeheer (OPB). Deze visie ligt aan de basis van 
het bedrijf en onze producten.

Deze 6 pijlers vormen de basis voor OPB:

• Anders zijn
• Krachtig leiderschap tonen
• Klanten centraal stellen
• Denken in standaards
• Optimaal beheren van processen
• Automatisering als kernactiviteit beschouwen

Wanneer goede invulling aan deze punten is gegeven,  
vormt de OPB-visie de basis voor een succesvol 
resultaat van de onderneming.

Piet Mars en Ton van der Veldt – de oprichters van AFAS 
– hebben deze visie vastgelegd in een boek: “De kunst 
van succesvol ondernemen op basis van Ondernemings-
procesbeheer”. Aan de hand van veel voorbeelden word 
je gestimuleerd in jouw eigen bedrijfssituatie succes af te 
dwingen.

Wil je alvast meer lezen over de visie van AFAS? 
Download het OPB boek op www.afas.nl via ‘Over AFAS’ 
bij Missie en Visie!   
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AFAS is gevestigd in Leusden (Provincie Utrecht) en 
bereid nieuwbouwplannen voor (ontwerp Just Architects)



U wilt complete service.
BUVA begeleidt het volledige project.

BUVA levert hang- en sluitwerk, woonhuisventilatie, 
verwarming, hardglas ramen, glasvezelversterkte 
onderdorpels en aluminium profielen.

Nieuwbouw en renovatie: wij begeleiden uw totale project en 
adviseren u over energiebesparing, faalkostenreductie en 
logistieke efficiency. 

Ga naar buva.nl en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.
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Congres spreker Frits Rutten

Frits Rutten is al jaren specialist in het organiseren van 
samenwerking tussen ondernemers en de triple helix 
ondernemers, onderwijs en overheden. Zijn werkterrein 
is in het bijzonder gericht op ondernemers en onderne-
mingen op bedrijventerreinen. Rutten investeert in orga-
nisatievermogen en organiseert investeringsvermogen. 
In Helmond is in de afgelopen 10 jaar een unieke sa-
menwerking gerealiseerd tussen alle bedrijventerreinen 
in de vorm van de overkoepelende organisatie Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH). 

Van, voor en door ondernemers waarin SBH werkt aan 
aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerrei-
nen. Samenwerken met alle partijen die een bijdrage 
kunnen leveren aan de missie. Het initiatief, de organisa-
tie en coördinatie van projecten is veelal in handen van 
SBH waarbij de Gemeente faciliteert en ondersteunt.

SBH is kartrekker van: 
Vraaggericht werken en ontwikkelen, waarbij de vraag 
van de ondernemer leidend is in de ontwikkeling van 
plannen op bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrij-
venterreinen. Hiervoor heeft SBH ook een tool ontwik-
keld waar de ondernemer snel een oriëntatie kan doen 
zonder zich daarvoor met zijn eventuele plannen al bij de 
gemeente te moeten melden. Voor een indruk neemt u 
een kijkje op www.mijnbedrijfslocatie.nl, een door Rutten 
ontwikkelde tool i.s.m. BOM (Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij), Provincie Noord-Brabant en Gemeente 
Helmond.
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Vervolg Frits Rutten

Het project in Helmond is het meest in het oog sprin-
gend. Daarnaast wordt nu in de buurgemeente Laarbeek 
het concept ook verder uitgewerkt.

SBH werkt voortdurend aan haar 4 kernthema’s:
• Schoon, heel, veilig 
• Energiebewust en duurzaam ondernemen 
• Huisvestingsvraagstukken en faciliteren werklocaties
• Werkgelegenheid in relatie tot bereikbaarheid 

SBH kent een bestuur van louter ondernemers die ook 
hun terrein en de belangen daarop vertegenwoordigen. 
SBH heeft structureel overleg met de gemeente zowel 
bestuurlijk als operationeel. Voor meer informatie gaat u 
naar www.bedrijventerreinenhelmond.nl 

Stichting Bedrijventerreinen Helmond wordt mogelijk 
gemaakt dankzij het Ondernemersfonds Helmond: 
www.ondernemersfondshelmond.nl

Frits Rutten



JF100, de watergedragen  
elastische voegafdichter 

Vergeet alles wat je weet over isolatieschuim. Het werken met 
JF100 is niet alleen beter voor de gezondheid, maar JF100 is  
ook bijzonder gebruiksvrien delijk. Aanbrengen. Afwerken. Klaar. 
Het isoleren van voegen was nog nooit zo eenvoudig!

www.illbruck.nl/jf100
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VELUX... 
Meer daglicht, meer ventilatie, meer ruimte

VELUX Nederland is hoofdsponsor van het Congres 
“Innovatie en duurzaamheid in bouw en afbouw en de rol 
en het belang van de consument daarbij”. 

Volgens Michel Sombroek, algemeen directeur van 
VELUX Nederland, moeten we meer rekening houden 
met de wensen van bewoners. De bouwsector dient er 
alles aan te doen om gebouwen en woningen gezonder 
en leefbaarder te maken.

Uit onderzoekt blijkt namelijk dat 49 procent van de 
Nederlanders last heeft van verminderde energie en 66 
procent regelmatig last heeft van een zere keel of loop-
neus. Deze klachten zijn mede te wijten aan een slecht 
binnenklimaat van woningen en gebouwen, veroorzaakt 
door onvoldoende natuurlijke ventilatie en daglicht. Daar-
entegen geven consumenten in hetzelfde onderzoek 
juist aan dat ze veel waarden hechten aan meer comfort, 
een goede nachtrust, frisse lucht, comfortabele binnen-
temperatuur en veel daglicht in hun huis. 

Duurzame en gezonde gebouwen zijn noodzakelijk!
“In de westerse wereld leven we circa 90 procent van 
onze tijd in gebouwen, op school, op het werk en thuis. 
Veel mensen realiseren zich niet dat er nogal wat ziekten 
en aandoeningen worden veroorzaakt door ongezonde 
gebouwen, waardoor dit onvoldoende aandacht krijgt 
van de politiek en maatschappij. 



www.spaansen.nl

Verbinding ls Ons Succes

LEAN BOUWEN

Onnodige kosten reduceren
- korte doorlooptijden
- een geconditioneerd productieproces
- op uw situatie toegepaste logistiek
- efficiënte montage op de bouwplaats



51

De komende decennia moet een groot aantal gebouwen 
worden verduurzaamd om de CO2-uitstoot te verminde-
ren. Hierdoor wordt in veel situaties alleen aandacht be-
steed aan het terugdringen van het energiegebruik van 
woningen. Maatregelen voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat zijn daarbij helaas nog steeds onderge-
schikt. Om de gezondheid van bewoners te verbeteren 
en productiviteitsverlies tegen te gaan, is het daarom 
essentieel om te zorgen voor een integrale aanpak waar-
bij woningen en gebouwen zowel energiezuinig, milieu-
vriendelijk als gezond en comfortabel worden gemaakt. 
Want de gebouwconsument is waar we voor werken”, 
aldus Sombroek. 

Download alle onderzoeksresultaten in de ‘Healthy 
Homes Barometer 2016’ via: www.velux.nl/hhb2016 of 
kijk voor alle VELUX oplossingen op: www.velux.nl

www.spaansen.nl
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LEAN BOUWEN

Onnodige kosten reduceren
- korte doorlooptijden
- een geconditioneerd productieproces
- op uw situatie toegepaste logistiek
- efficiënte montage op de bouwplaats



Ongelooflijk! Zes maanden geleden belde tante Tiny alleen nog met haar mobiel. 
Maar ook zij is cross-channel gegaan in haar oriëntatie- en koopgedrag. Dit heeft invloed 
op uw merk of product. Hart Voor De Zaak groep ondersteunt u graag bij elke uitdaging 
op het raakvlak van online en offline. Met verrassende inzichten, innovatieve concepten 
en effectieve campagnes. Moet het verschil gemaakt worden in merkbeleving, impact 
en vooral omzet? Ramses Braakman praat graag met u verder over een aanpak 
die leidt tot resultaat. www.hartvoordezaakgroep.nl

Cross-channel
communicatiegroep

Moeten ze bij u zijn? Dan moet u bij ons zijn!
Bel Ramses gerust rechtstreeks op 06 547 033 23, 
of mail naar ramses@hartvoordezaak.nl

Kijk nou:
tante Tiny 
koopt nu 
teenslippers!
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Congres spreker Ramses Braakman

Ramses Braakman is oprichter van de cross-channel 
communicatiegroep Hart voor de Zaak. Het bureau heeft 
een sterke reputatie opgebouwd als creatief reclamebu-
reau. Sinds de start in 1996 werken wij voor landelijke, 
internationale én regionale opdrachtgevers. Ons motto 
luidt: ‘Moeten ze bij u zijn, dan moet u bij ons zijn’. Wij 
hebben in een vroeg stadium geanticipeerd op de ver-
anderende marktomstandigheden en wensen van op-
drachtgevers. De afgelopen jaren is Hart Voor De Zaak 
van reclamebureau in de traditionele zin van het woord, 
doorgegroeid naar een cross-channel communicatie-
groep met vier afzonderlijke bedrijven.

Hart Voor De Zaak brengt mensen en merken in bewe-
ging met communicatiestrategie, positionering en ont-
wikkeling en uitvoering van campagnes. Spreadit Online 
Results richt zich op webdevelopment en online marke-
ting. Mobizzy Mobile Marketing maakt mobiele websites 
makkelijk en TradeMade Instore Results biedt innovatie-
ve shopper marketing oplossingen. Gezamenlijk opere-
ren we op het raakvlak van online en offline. Van vinden 
tot binden. Met verrassende inzichten en innovatieve 
concepten die voor onze opdrachtgevers het verschil 
maken in merkbeleving, impact en boven alles omzet.

Grenzen vervagen. Fysieke ‘stenen’ winkels starten 
webshops en online retailers openen fysieke winkels en 
afhaalpunten. Winkelen is een cross-channel beleving 
geworden. Veel retailers en merken hebben nog moeite 
met de integratie van online en offline. Consumenten 
switchen moeiteloos en gebruiken alle beschikbare ka-
nalen, waar/wanneer het uitkomt en zijn minder loyaal.



GROHE SPALET PRESENTEERT
SENSIA ARENA 

ONTDEK WAT ECHT SCHOON IS

VERANDER JE MEEST PERSOONLIJKE RITUEEL 

GROHE introduceert zijn revolutionaire douche-wc, de  
GROHE Sensia® Arena, die zorgt voor natuurlijke, zachte  
reiniging met alleen water. De technologie en het design van  
de GROHE Sensia® Arena nodigen je uit voor een nieuwe  
dimensie van welzijn en reiniging tijdens je toiletgebruik. 

SensiaArena_NL_148x210.indd   1 20.07.16   09:24
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Vervolg Ramses Braakman

Het besluitvormingsproces rond een aankoop, de klant-
reis (customer journey), begint lang voordat de consu-
ment een voet over de winkeldrempel zet, zowel online 
als offline. Juist daarom is werken aan een sterk merk 
nog belangrijker geworden. Wij zorgen ervoor dat die 
consument bij onze opdrachtgever naar binnenstapt, 
daar klant wordt en blijft. Communicatie wordt in de 
praktijk vaak onnodig gecompliceerd gemaakt. Uiteinde-
lijk draait het toch om regelrecht resultaat. Meetbaar in 
clicks, leads en omzet. Dat is de taal van ondernemers 
die ik in de praktijk dagelijks spreek. 

Ik help hen bij het krijgen van grip en inzicht binnen hun 
bedrijf op de inspanningen en investeringen in hun mar-
ketingcommunicatie, website, online marketing en social 
media. Geen vaagheden, maar concrete en begrijpelijke 
taal. En een aanpak die leidt tot gewenst resultaat. De 
tijd van ouderwetse ‘push’ (roepen dat je er bent, ook te-
gen wie er helemaal niet voor in is) is veranderd in ‘pull’; 
aansluiten op de informatiebehoefte en het zoekgedrag 
van doelgroepen. Het is een kwestie van weer terug 
naar de basis: “wat blieft u?” 

Ramses Braakman
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“Laten we niet meer van de aarde vragen. Laten we meer 
doen met wat de aarde biedt.”

- Quote Gunther Pauli -
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Wij delen onze kennis graag.
Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceer-
der dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar 
voor een écht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die 
kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op 
www.partnerinkennis.nl

Dirkzwager 
zorgt dat 
u het weet.

1051700067DIR Dirkzwager ads A5-St.indd   4 10-04-14   09:52
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Nationale Innovatie en 
Duurzaamheidsprijs Wonen

Sinds 2013 reikt het Voorlichtingsburo Wonen jaarlijks 
de “Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen” 
uit aan bedrijven die zich onderscheiden op het gebied 
van innovatie in combinatie met duurzaamheid. Doel van 
de prijs is om bedrijven in afbouw (en vanaf 2016 ook in 
bouw) extra te stimuleren zich te onderscheiden op dit 
zeer belangrijke thema. En natuurlijk ook om een bedrijf 
dat dit thema op een opvallende en bijzondere wijze 
inhoud geeft in het zonnetje te zetten.

Vanaf 2016 wordt jaarlijks een tweetal gelijkwaardige 
edities van deze prijs uitgereikt. Eén is bestemd voor 
een onderneming die producten voor wonen levert en 
één voor een onderneming die woningen op innovatieve 
en duurzame wijze ontwikkelt en/of bouwt.

Bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere bedrijven 
voordragen om in aanmerking te komen voor deze prijs. 
Uiteraard moet de voordracht voorzien zijn van een 
duidelijke omschrijving van de vernieuwende activiteiten 
gericht op duurzaamheid die het voor te dragen bedrijf 
heeft ontwikkeld. 

Uit alle inzendingen kiest de jury de uiteindelijke winnaar 
die op het jaarlijkse congres de prijs in ontvangst mag 
nemen. Na het congres wordt de media geïnformeerd 
over de prijs en zijn winnaar van dat jaar en daarmee 
is er extra aandacht voor het thema en het winnende 
bedrijf.  
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De prijs werd de afgelopen jaren uitgereikt aan:

2013 

Arte Groep Helmond aan directeur Hugo van Osch

2014 

Bosch Hoofddorp aan Sales manager Projecten BSH 
Groep
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2015 

Dekker Zevenhuizen aan directeur Leo van der velde



+31 33 285 9200
www.unilinpanels.com

Innovatieve houtoplossingen voor bouw & interieur.
Daar werken we aan, samen met u.

ClicWall
Naadloze en onmiddellijk afgewerkte MDF-wanden 
Deze innovatieve wandoplossing van UNILIN, 
division panels met het gepatenteerde Uniclic®-
kliksysteem laat het toe om eenvoudig en snel 
een naadloze melamine wand te monteren. 

Dankzij de ruime keuze aan decoren en afwerkingen 
is ClicWall de oplossing bij uitstek voor de inrichting 
van veilige én aantrekkelijke kantoren, openbare 
ruimtes, scholen,  zorgcentra of winkels.

Naadloos
systeem

Snelle 
plaatsing

1 2

P A T E N T E D  T E C H N O L O G Y

UNI_adv-ClickWall A5_NL.indd   1 24/08/16   15:56
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Sterkere positie voor consumenten in de bouw

De consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een 
sterkere positie. Ze krijgen betere bescherming wanneer 
na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken 
worden ontdekt. Dat komt door de aanscherping van 
de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Dat 
staat in het wetsvoorstel kwaliteitsborging waarmee het 
ministerie van Wonen en Rijksdienst wil zorgen voor 
een kwaliteitsverbetering in de bouw. Het wetsvoorstel is 
mede namens het ministerie voor Veiligheid en Justitie 
ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige systeem van kwaliteitsborging van bouwwer-
ken is aan vernieuwing toe. De complexiteit in de bouw 
is toegenomen en er is sprake van onheldere verdeling 
van de verantwoordelijkheden. Om die reden krijgt de 
consument in het wetsvoorstel één aanspreekpunt en 
kan de controle op de bouwkwaliteit sneller en goed-
koper. Ook dat is in het voordeel van particulieren en 
bedrijven.  

Nieuw in het wetsvoorstel is verder:  

• Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets 
Bouwbesluit 2012. 

• De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuw-
bouw en verbouw bij de vergunningverlening door de 
gemeente vervalt.



Energiebesparende toepassingen voor 
bestaande bouw en nieuwbouw

ECOLUTION® 
VENTILATIEWARMTEPOMP

All Electric 
en hybride 
concepten 
mogelijk

Neem voor al onze energie- 
concepten contact op met 
info@inventum.com. 

In 2016 bijzonder 
voordelig met de ISDE 
en STEP subsidie.

Adv Ecolution Buro Wonen_16279 .indd   1 23-08-16   14:11
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• Private partijen ontwikkelen methodes voor kwa-
liteitsbewaking om te zorgen dat aannemers zich 
houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouw-
besluit 2012. 

• Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie 
oordeelt of een voorgestelde methode voor kwali-
teitsbewaking voldoet aan de eisen. 

• De gemeente controleert of een aannemer werkt met 
een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking.   

• Aannemers krijgen de plicht om hun consument te 
informeren hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij 
faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na 
oplevering.

Met pilots en experimenten kan de komende tijd ervaring 
worden opgedaan met de nieuwe kwaliteitsbewaking. 
Het kabinet stelt voor om het nieuwe stelsel vanaf 2018 
stapsgewijs in te voeren. De toepassing van de nieuwe 
werkwijze geldt dan eerst voor de bouw van eenvoudige 
nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie volgt uitbreiding 
van de nieuwe werkwijze naar meer complexe bouwwer-
ken.

Betrokken partijen (marktpartijen en consumentenorgani-
saties) steunen  de noodzaak tot wijziging en verbetering 
van het huidige stelsel. Evenals het belang om na jaren-
lange discussie het stelsel gefaseerd te wijzigingen.
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Kansen voor projectontwikkelaars 
en bouwers van woningen

Bent u projectontwikkelaar en/of bouwer van woningen?

Als u deze vraag met ja beantwoordt dan is het onder-
staande zeker even de moeite waard te lezen.

De Vereniging Comfortabel Wonen is vanaf de oprichting 
in 1990 tot heden een initiatief uit de afbouwbranche 
(keukens, badkamers, etc) en kent als leden fabrikan-
ten en importeurs uit deze sector. Via het communicatie 
kanaal van de vereniging, het Voorlichtingsburo Wonen, 
worden o.a. grote aantallen consumenten bereikt met 
informatie over de producten en diensten van deze be-
drijven. 

De consument is voor deze bedrijfstak van cruciaal 
belang en goede informatie aan die consument een be-
langrijke zaak. Ook projectontwikkelaars/bouwers krijgen 
in toenemende mate belang bij goede, rechtstreekse 
contacten met consumenten. Ook de rijksoverheid vindt 
dat er meer binding moet ontstaan tussen bouwer en 
koper. Reden waarom er wetgeving in voorbereiding is 
(ingaande begin 2018) die daar op inhaakt. Vanuit de 
bron rijksoverheid bieden wij u deze nadere toelichting 
aan op pagina 63 en 65.

Het wordt dus van belang voor projectontwikkelaars en 
bouwers van woningen “iets met de consument te gaan 
doen”. 
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Het Voorlichtingsburo Wonen wil u daar graag behulp-
zaam bij zijn. Met ingang van 2017 bieden wij u voor een 
gereduceerd tarief een geassocieerd lidmaatschap aan 
met de volgende benefits:

• Plaatsing van uw nieuwbouwprojecten op een  
speciale woningbouwpagina met een link naar uw 
website voor nadere informatie. 

• Actuele content over afbouwproducten op uw  
website. 

• Uw nieuws op te nemen in ons Woonblog en op  
Facebook en Twitter. 

• Opname in het speciale bouwkatern van het Digitale 
Woonmagazine met aansprekende projecten. 

• Plaatsing van uw bedrijfsbrochure op de website van 
het Voorlichtingsburo Wonen. 

• Elk kwartaal een boekje met ca. 40 pagina’s actuele 
marktinformatie. 

• Jaarlijkse kosten € 1.000,- ex BTW.  

• Eenmalige startbijdrage € 250,- ex BTW.

Interesse? Meldt u aan door even een emailtje te sturen 
naar bcweijers@cwonen.nl 



IVC Group, opgericht in 1997, is de de grootste Europese fabrikant 
van Luxury Vinyl Tile en residentieel vinyl op rol. Met 1.500 
medewerkers in 6 productie-units in België, Luxemburg en de 
Verenigde Staten, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 
100 miljoen m2 vinylvloeren.
De productportfolio bestaat uit 4 merken: Leoline® (residentiële 
vinylvloeren op rol), Itec® (projectvinylvloeren op rol), Moduleo® 
(hoogwaardige modulaire vinylvloeren voor project- en residentieel 
gebruik) en Xtrafl oorTM (accessoires voor vinyl en LVT vloeren). 
Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse 
beursgenoteerde Mohawk Industries Inc., de wereldwijde 
marktleider in vloerbekleding.

Comfortabele, mooie en duurzame vloerbekleding.
De perfecte combinatie van de hoge slijtlaag (0,70 mm), 
de compacte opbouwhoogte (2,00 mm) met harde rug, 
dus minimale restindruk en de goede slipvastheid (R10), 
garanderen een maximale levensduur. Bovendien zijn 
vloeren uit de Itec collectie zeer gemakkelijk te reinigen 
dankzij de revolutionaire PUR HyperGuard+ slijtlaag. 
De Sanitec behandeling zorgt voor een permanente 
afstoot van bacterie- en schimmelvorming direct na 
installatie van de vloer. Bovendien is deze vloeroplossing 
warmte- en geluidsisolerend.

Met zijn uitgebreide aanbod van duurzame, stijlvolle producten 
en ongeëvenaarde ecologische troeven is Moduleo® er trots op 
anders te zijn.
Moduleo® is beschikbaar in zowel de traditionele te verlijmen 
installatie (Dryback) als eenvoudig te installeren CLICK technologie 
systeem, dat bijzonder aantrekkelijk is voor de consument, de 
ideale keuze voor iedere moderne ruimte. Zowel thuis als in een 
commerciële omgeving biedt Moduleo® oplossingen voor de 
ultieme natuurlijk uitziende en duurzame vloer.
Alle producten van Moduleo® worden gerecycleerd en bevatten 
tot 50% gerecycleerd materiaal. Bovendien is tot 40% van de 
energie die verbruikt wordt tijdens het productieproces afkomstig 
van drie windturbines die gebouwd werden in de speciaal 
daarvoor opgerichte milieuvriendelijke fabriek in Avelgem, België.

www.ivcgroup.com

www.itecfl oors.nl

www.moduleo.nl

Adv. congresboek NL_MD-13292.indd   2 24/08/16   08:54



69

IVC Group, opgericht in 1997, is de de grootste Europese fabrikant 
van Luxury Vinyl Tile en residentieel vinyl op rol. Met 1.500 
medewerkers in 6 productie-units in België, Luxemburg en de 
Verenigde Staten, ontwikkelt en produceert IVC Group jaarlijks ruim 
100 miljoen m2 vinylvloeren.
De productportfolio bestaat uit 4 merken: Leoline® (residentiële 
vinylvloeren op rol), Itec® (projectvinylvloeren op rol), Moduleo® 
(hoogwaardige modulaire vinylvloeren voor project- en residentieel 
gebruik) en Xtrafl oorTM (accessoires voor vinyl en LVT vloeren). 
Sinds 2015 maakt IVC Group deel uit van het Amerikaanse 
beursgenoteerde Mohawk Industries Inc., de wereldwijde 
marktleider in vloerbekleding.

Comfortabele, mooie en duurzame vloerbekleding.
De perfecte combinatie van de hoge slijtlaag (0,70 mm), 
de compacte opbouwhoogte (2,00 mm) met harde rug, 
dus minimale restindruk en de goede slipvastheid (R10), 
garanderen een maximale levensduur. Bovendien zijn 
vloeren uit de Itec collectie zeer gemakkelijk te reinigen 
dankzij de revolutionaire PUR HyperGuard+ slijtlaag. 
De Sanitec behandeling zorgt voor een permanente 
afstoot van bacterie- en schimmelvorming direct na 
installatie van de vloer. Bovendien is deze vloeroplossing 
warmte- en geluidsisolerend.

Met zijn uitgebreide aanbod van duurzame, stijlvolle producten 
en ongeëvenaarde ecologische troeven is Moduleo® er trots op 
anders te zijn.
Moduleo® is beschikbaar in zowel de traditionele te verlijmen 
installatie (Dryback) als eenvoudig te installeren CLICK technologie 
systeem, dat bijzonder aantrekkelijk is voor de consument, de 
ideale keuze voor iedere moderne ruimte. Zowel thuis als in een 
commerciële omgeving biedt Moduleo® oplossingen voor de 
ultieme natuurlijk uitziende en duurzame vloer.
Alle producten van Moduleo® worden gerecycleerd en bevatten 
tot 50% gerecycleerd materiaal. Bovendien is tot 40% van de 
energie die verbruikt wordt tijdens het productieproces afkomstig 
van drie windturbines die gebouwd werden in de speciaal 
daarvoor opgerichte milieuvriendelijke fabriek in Avelgem, België.

www.ivcgroup.com

www.itecfl oors.nl

www.moduleo.nl
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Kansen voor fabrikanten 
van (af-) bouwproducten

Bent u fabrikant/agent/importeur van (af)bouwproducten 
dan is het onderstaande zeker de moeite waard te lezen.

Ongetwijfeld maakt u zelf publiciteit richting potentiële af-
nemers zoals consumenten of de professionele afnemer 
en dat is en blijft een goede en belangrijke manier om 
onder de aandacht te komen van kandidaat kopers en/of 
gebruikers. Toch is ook aanhaken bij samenverwerkings-
verbanden vaak een goede manier om continuïteit in 
uw mediastrategie te waarborgen. De Vereniging Com-
fortabel Wonen (VCW) is daar een goed voorbeeld van. 
VCW-leden zijn leveranciers van (af-)bouwproducten die 
met elkaar samenwerken op het gebied van het genere-
ren van free publicity naar grote aantallen media. 

Als lid van de VCW kunt u al uw productinformatie kwijt 
op de website www.voorlichtingsburowonen.nl en wordt 
uw informatie voor u verspreidt naar ruim 600 media zo-
als kranten, tijdschriften, internetsites, etc. Ook wordt uw 
informatie opgenomen in het dagelijkse Woonblog, de 
maandelijkse nieuwsbrief die naar zeer grote aantallen 
geīnteresseerden verzonden wordt, staat uw informatie 
op Facebook, Twitter, Pinterest, etc.

Voor een relatief laag contributiebedrag heeft u aan de 
VCW in feite een eigen publiciteitsburo tot uw beschik-
king, want als vereniging hebben wij geen winstdoel en 
daardoor zijn de kosten heel betaalbaar. De contributie is 
naar rato van de omzet en als indicatie kunt u rekening 
houden met om en nabij de € 250,- ex BTW per maand.



BEWUST, 
BETER, 
BRIBUS

WIJ DAGEN U UIT!
Ga het gesprek met ons aan en maak 
kennis met alle mogelijkheden van Bribus.  
Vraag nu ons nieuwe magazine aan op 
WWW.BRIBUS.NL/MAGAZINE

Bribus Eco: een vooruitstrevend product
Bribus biedt een ecologisch keukenprogramma. 
Deze Bribus Eco-serie is gemaakt van lichtgewicht 
spaanplaat, waarbij de dek- en onderlaag zijn 
gemaakt van houtspaanders. Hiertussen bevindt 
zich geperst granulaat van eenjarige gewassen 
zoals gras, vlas of resten van maisplanten. Zeer 
milieuvriendelijk en dankzij een gewichtsreductie 
van maar liefst 30% ook eenvoudiger te hanteren 
tijdens transport en montage. 

De voordelen van Bribus Eco op een rij:
• minder CO2 uitstoot tijdens transport;
• 7 bomen in plaats van 10 bomen;
•  laserafkanting, daardoor minder kans op 

vocht-indringing; 
• 19 mm frontdikte;
• luxe aluminium lades met soft close;
• achterwand aan twee zijdes gelakt;
• achterwand geschroefd en geniet.
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Voor leden van de VCW heeft de media dagelijks aan-
dacht, omdat wij deze instrumenten voor u inzetten:

• Uw producten/diensten staan op de website van het 
Voorlichtingsburo Wonen. Dit buro wordt vaak gezien 
als “de BOVAG” van de (af-)bouwbranche. 

• Dagelijks informeren wij uw doelgroep via een  
weblog; het Woonblog. 

• Dagelijks vindt men ook uw informatie op sociale  
media zoals Facebook, Twitter, Pinterest en  
YouTube. 

• Uw informatie wordt opgenomen in het grootste 
woonblad van Nederland het “Digitale Woonmaga-
zine” bereikbaar via www.digitaal-woonmagazine.nl  

• Uw brochures worden opgenomen in de website van 
het Voorlichtingsburo Wonen (VBW). 

• Uw foto’s worden opgenomen in de beeldbank van 
het VBW. 

• Uw informatie wordt verspreid onder grote aantallen 
kandidaatkopers via de maandelijkse nieuwsbrief. 

• Uw persberichten gaan wekelijks naar ruim 600 ver-
schillende media die aandacht aan wonen besteden.
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Kosten deelname 
Vereniging Comfortabel Wonen

Voor fabrikanten of agenten/importeurs van (af-)bouw-
producten is de contributie naar rato van de omzet en 
voor 2017 is dat als volgt:

Omzet klasse (in euro’s)   Contributie

Minder dan € 250.000,-    € 1.600,- 
Van €      250.000,- tot    € 1.950,-
Van €      500.000,- tot    € 2.175,-
Van €   1.000.000,- tot    € 2.400,-
Van €   2.250,000,- tot    € 2.650,-
Van €   4.500.000,- tot    € 3.250,-
Van €   7.000.000,- tot     € 3.650,-
Van € 11.500.000,- tot     € 4.500,-
Van € 20.000.000,- tot    € 5.250,-
Van € 45.000.000,- en hoger   € 6.500,-

• Er geldt een eenmalig entreegeld van € 1.000,- waar-
mee bereikt wordt dat al uw informatie binnen enkele 
dagen volledig overal in opgenomen wordt. 

• Buitengewone leden (zoals inkoop- en belangen- 
organisaties) hebben een jaartarief van € 3.100,-. 

• Voor geassocieerde leden (zoals projectontwikke-
laars en bouwers van woningen geldt een tarief van 
€ 1.000,- met een aangepaste inzet van beschikbare 
middelen voor publiciteit. 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW
Meldt u aan met een email naar bcweijers@cwonen.nl

500.000,-
1.000.000,-
2.250.000,-
4.500.000,-
 7.000.000,-
11.500.000,- 
20.000.000,-
45.000.000,-

€
€
€
€
€
€
€
€
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Interessante websites in de branche

Op internet is vrijwel alles te vinden wat u zoekt. Zoek-
machine Google helpt daar geweldig bij. Toets in wat u 
wilt weten en de wereld gaat open. Toch is het handig 
om informatieve websites in uw vakgebied bij de hand te 
hebben. Wij zetten er enkele voor u op een rij. 
  
www.woningmarktcijfers.nl
 
www.otb.tudelft.nl 
  
www.eib.nl 
  
www.bouwkennis.nl 
  
www.buildingbusiness.nl 
 
www.nvm.nl  
 
www.bouwendnederland.nl
  
www.ivbn.nl 
  
www.vastgoedmarkt.nl

www.neprom.nl

Wilt u meer informatie over de Vereniging Comfortabel 
Wonen dan bezoekt u www.comfortabel-wonen.nl 

De communicatie van leden van de vereniging richting 
de consumentenmarkt en professionele marktpartijen 
vindt u op: www.voorlichtingsburowonen.nl

www.eigenhuis.nl 

www.sterinsubsidies.nl

www.tenderned.nl

www.mvonederland.nl 

www.dubobedrijven.nl 

www.cobouw.nl

www.nvb-bouw.nl

www.architectenweb.nl 

www.vastgoedjournaal.nl 

www.bouwtotaal.nl



Energie opwekken 
met glas!

Voordelen & toepassingen:

Tel. 033 422 1594  Email. Info@Eviax.nl

• Zonwerend
• Onderhoudsvrij
• Licht doorlatend
• In diverse kleuren

• Gevels 
• Lichtstraten
• Kassenbouw
• Carports
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Een tweetal sites willen wij extra bij u onder de aandacht 
brengen aangezien die heel frequent zeer actuele infor-
matie publiceren.

www.otb.tudelft.nl 
Zoekwoord: Monitor koopwoningmarkt
Een aantal partijen (o.a. CBS, Kadaster, NVM) hebben 
per 2013 een koopwoning marktrapportage opgezet. 
Deze rapportage wordt samengesteld door OTB (TU 
Delft) op basis van informatie van de deelnemende par-
tijen.
De Monitor Koopwoningmarkt, zoals de rapportage heet, 
heeft als doel om de marktinformatie over de stand van 
de woningmarkt, die de partijen afzonderlijk naar buiten 
presenteren, te bundelen. Op die manier wordt een 
eenduidiger beeld van de markt geschetst. Ook wordt uit 
de rapportage duidelijker wat de verschillen zijn tussen 
de cijfers van de verschillende partijen. Interessante 
informatie!

www.woningmarktcijfers.nl
Deze website heeft o.a. een dagelijkse nieuwsbrief met 
veel interessante weetjes en cijfers over de bouw in 
Nederland.



De gezondheid van consumenten is net zo 
essentieel als energiebesparing. Daarom is 
VELUX Nederland er trots op één van de 
hoofdsponsors van dit congres te zijn!

De adviseurs van VELUX Nederland  
vertellen u graag alles over onze duur-
zame en gezonde oplossingen. Kijk voor 
meer informatie op: velux.nl/professionals

Creëer gezonde én 
energiebesparende 
woningen met 
VELUX oplossingen

VEL6108 Adv. Energiebesp woningen_v4.indd   1 26/08/16   15:40
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De aannemer/bouwer: 
De dodo van de bouwsector?

- Column van Leontien de Waal / RaboBank -

De dodo is een uitgestorven diersoort. Hij leefde op het 
ooit onbewoonde eiland Mauritius, totdat Nederland het 
eiland rond 1700 koloniseerde. Op jacht naar voedsel 
slachtten de Nederlanders de dodo’s en de nesten en 
eieren werden vernield en opgegeten door de meege-
brachte varkens en geiten. Doordat de dodo geen na-
tuurlijke vijanden had, was hij helaas het vliegen verleerd 
en kon hij zich niet uit de voeten maken.

Als de (traditionele) aannemer niet uitkijkt, dan loopt hij 
ook het risico om met ‘uitsterven’ bedreigd te worden. 
De uitdagingen in de sector zijn steeds complexer en 
diverser met een klant die in toenemende mate vraagt 
om ontzorging en een partij die de verantwoordelijkheid 
van het totale eindproduct op zich neemt. Nog te vaak 
is een aannemer een partij die niet in staat is om project 
overstijgend samen te werken met bouwpartners, laat 
staan een verbinding te maken met partijen van buiten 
de sector.

Groeiende bouwomzet, maar voor wie?
Doordat het toepassen van nieuwe kennis het principe 
van een lerende organisatie vaak een sluitpost is bij de 
aannemer, moet hij een steeds groter deel van omzet en 
winst afstaan aan bedrijven die dit wel goed hebben 
georganiseerd. 
In het rapport van Deloitte over smart cities wordt helder 
geschetst hoe het ‘smart’ maken van steden relevant is 
voor het kunnen bieden van een antwoord op urbanisatie 
en milieubelasting. 
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Service verlenen
vanuit de genen

 10 jaar garantie 
op onze montage!

Perfectie in projecten
De ervaren vakmensen van 
DB zijn al jaren een vaste 
projectpartner van gerenom-
meerde projectontwikkelaars 
en bouwbedrijven. Omdat we 
alles in eigen beheer en met 
eigen mensen uitvoeren, kun-

nen wij totale ontzorging 
en zorgvuldige begeleiding 

bieden. Door onze grote 
leveringsbetrouwbaarheid 
en flexibiliteit monteren wij 
keukens en badkamers op 
verschillende bouwlocaties 
in heel Nederland.

adEE kEukEns rijssEn
kEur kEukEns HaarlEm
pElma kEukEns GOEs

avanti kEukEns kEstErEn    
ardi kEukEns En sanitair sint-annaland
arma kEukEns En sanitair nunspEEt

GOEs

rijssEn

nunspEEtHaarlEm

kEstErEn

sint-annaland

www.dbkeukens.nl



79

Service verlenen
vanuit de genen

 10 jaar garantie 
op onze montage!

Perfectie in projecten
De ervaren vakmensen van 
DB zijn al jaren een vaste 
projectpartner van gerenom-
meerde projectontwikkelaars 
en bouwbedrijven. Omdat we 
alles in eigen beheer en met 
eigen mensen uitvoeren, kun-

nen wij totale ontzorging 
en zorgvuldige begeleiding 

bieden. Door onze grote 
leveringsbetrouwbaarheid 
en flexibiliteit monteren wij 
keukens en badkamers op 
verschillende bouwlocaties 
in heel Nederland.

adEE kEukEns rijssEn
kEur kEukEns HaarlEm
pElma kEukEns GOEs

avanti kEukEns kEstErEn    
ardi kEukEns En sanitair sint-annaland
arma kEukEns En sanitair nunspEEt

GOEs

rijssEn

nunspEEtHaarlEm

kEstErEn

sint-annaland

www.dbkeukens.nl

Daarnaast zijn smart cities een voorwaarde voor (duur-
zame) economische groei en welvaart. Er ligt een flinke 
uitdaging om aanpassingen in gebouwde omgeving te 
verbinden met oplossingen op het gebied van mobiliteit, 
de energietransitie en het beperken van afvalstromen. 
Een uitgelezen kans voor de aannemer, of niet?

De aannemerij heeft zich de afgelopen decennia vooral 
verder bekwaamd in verbeteren (faalkostenreductie) en 
te weinig in vernieuwen (productinnovatie). Zo bestaat 
het dat achtbaanbouwers komen met stevigere, maar 
lichtere staalconstructies voor bedrijfsgebouwen en dat 
een onderzoeksbureau dat kwaliteitscontroles van con-
structieve elementen verzorgt een nieuw asfaltmengsel 
zonder bitumen ontwikkelt. 

De toeleverende industrie drukt in toenemende mate 
haar stempel op de bouwsector en levert de klant daarbij 
ook de gevraagde prestatiegarantie. Het kan dus heel 
goed zijn dat de Cobouw top 50 in 2030 voor meer dan 
de helft uit toeleveranciers en branchevreemde samen-
werkingsverbanden bestaat.

Technologie: disruptie is niet de eerste uitdaging
De inzet van slimme technologie (Big Data, Internet of 
Things, Robotica/drones, 3D printing, Blockchain) is een 
voorwaarde voor het creëren van de smart city van de 
toekomst. Nu lopen aannemers van nature niet voorop 
met de adoptie van slimme technologie waardoor pro-
ductinnovatie een boost krijgt. Positief is dat steeds meer 
aannemers zich dit realiseren. 



www.vandervelden.com

Nederlands grootste dienstverlener 
in ontstoppen, reinigen, inspecteren, 
repareren, vernieuwen en renoveren  
van rioleringen & leidingen.

Weekamp TriComfort®

De nieuwe standaard voor vlakke houten deuren

•  Extreem duurzaam

•  Hoge vormstabiliteit

•  Laag gewicht

•  Glad oppervlak

•  Hoge isolatiewaarde

•  Standaard FSC®

weekamprdc.nl             info@weekamprdc.nl             t. 0523-625 475
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Enthousiast door alle ontwikkelingen op technologisch 
vlak en de vaak geventileerde dreiging van disruptie 
zoeken bedrijven van de gevestigde orde koortsachtig 
verbinding met ‘high-tech’ starters die de bouwsector 
verrassen met nieuwe digitale product-dienstcombina-
ties. 

Echter niet alle start-ups zijn even kansrijk, o.a. gelet op 
de mogelijkheid van opschaling naar betaalbare oplos-
singen. 

De eerste vraag voor een moderne aannemer moet niet 
zijn: ‘in welke nieuwe technologieën (lees: start-ups) 
moet ik investeren om de boot niet te missen’, maar 
‘welke bedrijven passen er bij de wens van de eindklant 
en zijn in staat hier oplossingen voor te bedenken’. 
De aannemer moet een system integrator worden die 
producten, kennis (= oplossend vermogen) en vaardig-
heden bij elkaar brengt, partijen goed laat samenwerken 
en zorgt voor een goed functionerend eindproduct met 
aanvullende services (onderhoud, reparatie).

Volgens de literatuur kan de systems integrator niet zo 
makkelijk op basis van omvang, formele macht of con-
tracten deze rol claimen. Het gaat dus echt om de juiste 
competenties en focus op een specifieke eindmarkt. 
Wederom in reflectie op de Cobouw top 50: wellicht zijn 
de bedrijven gemiddeld in omvang kleiner, maar hebben 
ze wel een beter rendement.



outl-tmf-adv-a5.indd   1 24-8-2016   14:46:33
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Het eindproduct verkopen: ‘sell me this pen’
Ten onrechte wordt de bouwsector vaak uitgedaagd met 
beelden uit met de automotive sector (vgl. Tesla) of de 
consumentenelectronica sector (vgl. Apple) als het gaat 
om innovatie en het optimaliseren van de supply chain.
 
Bouwen vindt telkens op een andere locatie plaats, het 
ontwerp en het bouwen zit vaak niet in 1 hand (architect 
vs. bouwer) en er kan niet op voorraad worden gepro-
duceerd om te anticiperen op een stijgende vraag. Het 
leveren van een eindproduct dat voldoet aan alle wen-
sen en waarbij de klant weet bij wie hij moet zijn als iets 
niet goed werkt, dat is de uitdaging van de aannemer 
van de de toekomst. Daarbij hoort ook dat de aannemer 
het eindproduct weet te verkopen als een aanbieder die 
voor een specifieke merkbeleving staat.

Hoe het niet moet, leren we van Jordan Belfort. Jordan 
Belfort is de voormalige beursmakelaar (Wolf of Wall-
street) en fraudeur die na het uitzitten van een gevange-
nisstraf zijn geld verdient met motivatie trainingen.
 
In de film Wolf of Wallstreet geeft Jordan de deelnemers 
aan zijn verkooptraining een ogenschijnlijk simpele op-
dracht: ‘Sell me this pen’. Stuk voor stuk stapt men in de 
valkuil en prijst men een pen aan door de unieke (techni-
sche) eigenschappen te beschrijven. 

Het verkopen van een ‘product’ begint echter met het 
stellen van vragen en het inzicht krijgen in de daadwer-
kelijke behoefte van de gebruiker (hoe vaak gebruik je 
het product, op welke momenten, hoe moet het eruit 
zien).
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In de bouw is het nog niet veel anders als we bijvoor-
beeld kijken hoe een woning wordt verkocht aan consu-
menten. Huizenkopers zijn niet geïnteresseerd in een 
A-label, HR++ glas en een warmteterugwin installatie. 
Wel worden ze warm van een besparing in de portemon-
nee, een historische bouwstijl die optimaal is gecombi-
neerd met een logische plattegrond en een openbare 
speelplaats voor de kinderen om de hoek.

Aannemer/bouwer, wordt geen dodo, leer behoeftes te 
herkennen en te vermarkten!

    

 
Hier gebeurt 
het allemaal

Jouw 
comfortzone
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Deze column werd u aangeboden door:

Leontien de Waal

Drs. Leontien de Waal studeerde Business Admini-
stration aan de VU in Amsterdam, met als specialisatie 
financiële dienstverlening. Sinds 2003 is ze werkzaam bij 
Rabobank en ruim vijf jaar in de rol van sectorspecialist 
Bouw, Vastgoed en Engineering. In deze functie bezoekt 
ze regelmatig bedrijven uit de gehele bouwkolom om de 
dialoog aan te gaan over trends, strategische keuzes 
en de (financiële) consequenties daarvan. Ze geeft ook 
lezingen hierover. 

Verder adviseert Leontien over het te volgen commerci-
ele beleid van Rabobank in de sector. Een persoonlijke 
uitdaging haalt ze uit het dichter bij elkaar brengen van 
businesscases van klanten en de financiële mogelijkhe-
den die Rabobank biedt. Recente publicaties van haar 
zijn: ‘Dutch consulting engineering sector, growing pains 
in a globalising world’, ‘Samen aan de slag, best practi-
ces in duurzame utiliteitsbouw’ en ‘Thema-update duur-
zame utiliteitsbouw; succes begint met een duurzame 
aanpak’.



TILT ‘DELICAAT’ 
NAAR EEN HOGER 
NIVEAU
De eerste vaatwasser ter wereld waarvan u de onderste 
mand voorzichtig naar boven kunt verplaatsen. Uw 
glanzende vaat en kookgerei worden tot op een prettige 
werkhoogte gebracht. Zo kunt u efficiënter uitladen en 
effectiever inladen. Een vaatwasser die ontworpen is om 
aan al uw behoeften te voldoen. 
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glanzende vaat en kookgerei worden tot op een prettige 
werkhoogte gebracht. Zo kunt u efficiënter uitladen en 
effectiever inladen. Een vaatwasser die ontworpen is om 
aan al uw behoeften te voldoen. 
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“Comfortabel én duurzaam wonen”

Samen kunnen wij dat doel bereiken!



Vereniging Comfortabel Wonen
1e Poellaan 26
2161 LB Lisse
tel. 0252-500941
e-mail secretariaat@cwonen.nl

http://www.voorlichtingsburowonen.nl/woonblog

http://www.facebook.com/VoorlichtingsburoWonen

http://pinterest.com/vbwonen

http://twitter.com/VB_Wonen

http://www.youtube.com/user/VBWonen


