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Blikvanger
Eusebiuskerk, Arnhem
Prins Charles keek in september bij de herdenking van
75 jaar Slag om Arnhem zijn ogen uit in de door Slotboom
Steenhouwers gerestaureerde, twaalf eeuwen oude
Eusebiuskerk.
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WARME VOETEN

ONDERSCHEIDING

Voor de restauratie van het west
venster werden in 2017 aannemers
bedrijf Nico de Bont en Slotboom
Steenhouwers bekroond met de
Nederlandse Natuursteenpenning.
Slotboom Steenhouwers (sinds 1952) is
een familiebedrijf waar inmiddels ook
de derde generatie de eerste stappen
zet. Tijdens de restauratie is het com
plete venster, van origine van tufsteen,
gerestaureerd in muschelkalksteen.

In 2009 vielen er nog brokstukken naar
beneden. Sinds ze in 2012 begonnen
met de restauratie, was het hard door
werken voor de herdenking, zegt William
Slotboom. ‘Maar de toren is nu helemaal
klaar, en binnen ligt er een mooie
vloerverwarming. Mooi op tijd voor de
komst van prins Charles.’ Na de herdenking
volgt de rest, vooral onderhoud.

EN NU DE DOM

Als de restauratie van de Eusebiuskerk
in 2022 volledig afgerond is, heeft
Slotboom Steenhouwers zijn grootste
restauratieproject in natuursteen erop
zitten. ‘Tijdens zo’n omvangrijk project
kunnen wij ook veel jonge mensen
opleiden’, aldus Slotboom. Hij is dan ook
erg blij dat ze dit najaar beginnen met een
nieuwe grote klus: de Domtoren in Utrecht.

FEITEN

Opdrachtgever:
Stichting Eusebius.
Hoofdaannemer:
Aannemersbedrijf Nico de Bont.
Slotboom Steenhouwers levert de
natuursteen, Nico de Bont demon
teert de oude stukken en monteert
de nieuwe.
Periode:
2012-2022.
Uitvoerder:
Toon Weyters, Nico de Bont.
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‘Tijdens de schaft wordt er
niet over werk gepraat’

‘Wij maken
van een lege
woning een
echt huis’

‘E

n of ik trots ben! Ik mag
met alle toeters en bellen
uitrukken voor de brand
weer. Ik heb mijn tweejarige
opleiding tot brandweerman zes jaar
geleden gehaald en ik heb deze zomer
mijn opleiding tot brandweerchauffeur
afgerond. Dus als er in de buurt van mijn
woonplaats Baflo een brand of auto
ongeluk is, kan ik helpen. Ik word maan
delijks zo’n twee, drie keer opgeroepen.
Ik heb daar nu gelukkig weer tijd voor.
Ruim vijf jaar geleden was ik door een
gescheurde meniscus een tijdje uit de
running als stukadoor. (De Noord ging
op de werkplaats vol met zijn knie zitten
op een stuk steen dat uit een betonvloer

stak, red.). Toen vroeg mijn baas of ik
niet tijdelijk op kantoor wilde helpen.
Dat ben ik toen blijven doen; offertes
opstellen, planningen maken, materiaal
bestellen, van alles en nog wat. Alleen: ik
nam het steeds vaker mee naar huis. Was
ik ’s avonds of in het weekeinde nog aan
het bellen en e-mailen. Ik heb een gezin
met twee dochters, daar wilde ik meer
tijd voor hebben. Ook voor de vrijwillige
brandweer. Dus sinds deze zomer ben ik
teruggegaan naar de werkvloer en werk
ik weer als stukadoor. Ik kwam bij De Terp
binnen als stagiair en werk er nog altijd
met veel plezier.
Wat ik leuk vind aan stukadoren? Als de
timmerman of metselaar het huis heeft

Eddy de Noord (37) werkt
bij stukadoorsbedrijf
De Terp in Warffum
(Groningen). Hij geniet van
zijn werk als stukadoor,
zijn gezin en grootste
hobby: de vrijwillige
brandweer. Maar hij vraagt
zich wel steeds vaker af
of hij later ook van zijn
pensioen kan genieten …

staan, komen wij het ‘af’ maken. En
maken wij van een lege woning een echt
huis. Tussen 2013 en 2017 kregen we ook
steeds vaker te maken met aardbevings
schade, al is dat voor zestig, zeventig
procent slechts scheuren afplakken.
Tegenwoordig moeten gedupeerden
overigens tot twee jaar wachten op een
keuring voordat er gerepareerd mag
worden. Heel vervelend allemaal.
Mijn huis moet wel heel blijven, want ik
vraag me af of als ik over ruim dertig
jaar met pensioen ga, er überhaupt nog
wel een pensioen over is. Ik vrees dat ik
het moet hebben van de verkoop van
mijn huis. Daar maak ik mij weleens
zorgen over …’
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Kort

COLUMN

nieuws

voorzitter
Mieke van Veldhuizen is
bestuursvoorzitter bij
bpfBOUW namens de
werknemersorganisaties.

Partnerpensioen bij een
samenlevingscontract

Let op!
Als je partnerpensioen hebt opgebouwd vóór 2006 kan je
situatie anders zijn. Meer weten? Ga naar
bpfbouw.nl/partnerpensioensituatie. Meld je partner aan
voor partnerpensioen via bpfbouw.nl/partneraanmelden.

Jonge
bouwvakkers

Betaalspecificatie
handig voor het
aanvragen van
toeslagen
Hoe moet je als pensioengerechtigde
je pensioeninkomen opgeven bij het
aanvragen van toeslagen, zoals de
huur- en de zorgtoeslag? De betaal
specificatie kan je daarbij helpen.
Hierop staat hoeveel pensioen je
maandelijks van bpfBOUW ontvangt.
Om toeslag aan te vragen moet je dat
bedrag inclusief 8 procent vakantie
geld opgeven.
Uiterlijk eind januari ontvang je jouw
betaalspecificatie voor 2020. Vraag je
vóór die tijd toeslagen aan? Dan kun
je, als je vorig jaar al met pensioen
was en bij een ongewijzigde situatie,
het inkomen van vorig jaar opgeven.
Jouw betaalspecificatie vind je op
bpfbouw.nl/specificatie.

Beter inzicht in je pensioen door
de navigatiemetafoor
Sinds kort biedt de navigatiemetafoor je beter inzicht in jouw toekomstige
pensioeninkomen. Een afbeelding van de navigatiemetafoor laat het bedrag
aan pensioeninkomen zien in een optimistisch, verwacht en pessimistisch
scenario. Zo krijg je inzicht in jouw koopkracht en zie je duidelijker de risico’s
rondom jouw (toekomstige) pensioeninkomen. Deze netto-, afgeronde
scenariobedragen zijn indicatief.
De navigatiemetafoor vind je op een herkenbare plek op
mijnpensioenoverzicht.nl. Vanaf januari 2020 zie je de pensioenbedragen
ook in jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit geldt niet voor
gepensioneerden.
Verwacht
eindresultaat
Verwacht
+/€ 2.450
netto
per maand
eindresultaat

Als het tegenzit,
ontvangt u minder
Verwacht
+/€ 1.980
netto
per maand
eindresultaat

Als het meezit,
ontvangt u meer
Verwacht
+/€ 2.500
netto
per maand
eindresultaat

U bent nu 62 jaar.
U heeft nu opgebouwd.
Verwacht
€ 1.828
eindresultaat
netto
per maand
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n de bouw staan we te springen om (jonge) vakmensen. Om te kunnen voldoen
aan de vraag en verwachte groei zijn er
de komende jaren duizenden nieuwe
werknemers nodig. Er is dus een grote
behoefte aan allerlei soorten vakmensen.
Daarbij gaat het niet alleen om technisch en
uitvoerend personeel, maar ook om jongeren
die sterk zijn in ontwerp of planning.
Ik ben ervan overtuigd dat er nog steeds
genoeg jongeren zijn die graag werken met
hun handen en die goed vakmanschap hoog
in het vaandel hebben staan. Het is echter
een feit dat jongeren steeds minder kiezen
voor opleidingen in de bouw. In de periode
dat het economisch minder goed ging, is er
naar mijn idee te weinig geïnvesteerd in het
toegankelijk houden van goede opleidingen.
Daar zien we nu het effect van. Als we het tij
willen keren, zullen we er dan ook met zijn
allen voor moeten zorgen dat jongeren de
bouw opnieuw op hun netvlies krijgen als
een potentiële plek waar je een leuke loopbaan kunt hebben en waar een goed carrièreperspectief lonkt. Ten onrechte wordt er
nog te vaak neergekeken op beroepen in de
bouw. Het imago dat werken in deze sector
per definitie zwaar is, is daar mede debet
aan. Natuurlijk, het vak van stukadoor bijvoorbeeld blijft een fysieke uitdaging. Maar
gelukkig hebben we anno 2019 het voordeel
dat we op steeds meer plekken hulpmiddelen
kunnen inzetten om werknemers te ontlasten. Denk maar aan nieuwe digitale technieken en de toenemende robotisering.
Hoe dan ook is het ontzettend belangrijk dat
de instroom weer op gang komt. Hier ligt een
belangrijke opdracht voor de bedrijfstak:
laat zien hoe leuk werken in de bouw is,
hoeveel vraag er naar creativiteit is, hoe
innovatief het werk tegenwoordig is en wat
de bouw allemaal voor moois maakt! Ten
slotte wil ik als pluspunt nog benoemen dat
ons eigen pensioenfonds er, van de vijf grote
fondsen in ons land, het beste voor staat.
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Ga je samenwonen en sluit je een samenlevingscontract
af bij de notaris? Dan heeft je partner mogelijk recht
op partnerpensioen. Geef aan ons door dat je een
samenlevingscontract hebt gesloten. Zo voorkom je
dat jouw partner geen partnerpensioen krijgt als jij
komt te overlijden. Wil je in aanmerking komen voor
partnerpensioen, dan moeten jullie aan een aantal
voorwaarden voldoen:
• Uit het samenlevingscontract blijkt dat jij en je partner in
elkaars levensonderhoud voorzien.
• Het samenlevingscontract is in het Nederlands of in het
Engels geschreven.
• Jij en je partner zijn ongehuwd.
• Jij en je partner wonen op één adres en zijn op dit adres
ingeschreven bij de gemeente.
• Jij en je partner zijn ouder dan 18 jaar.
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2. Neemt de kans op verhogen van pensioenen toe?
Het doel van het nieuwe pensioencontract is dat het eerder
mogelijk wordt om te verhogen. Op welke termijn dit lukt,
hangt af van de financiële situatie per fonds en van de
toekomstige financiële ontwikkelingen. Wat in het nieuwe
pensioencontract in ieder geval verandert, is dat pensioen
fondsen niet meer – zoals nu het geval is – een reservebuffer
van minimaal 4,2 procent nodig hebben om te mogen
verhogen. In het nieuwe stelsel vervalt die voorwaarde en
mag een pensioenfonds al verhogen als de dekkingsgraad
hoger dan 100 procent is. Fondsen bepalen zelf wanneer ze
verhogen. BpfBOUW bekijkt bij een beleidsdekkingsgraad
boven 110 procent of pensioenen gedeeltelijk of geheel
kunnen worden verhoogd.

Na jaren van onderhandelen is er eindelijk een
akkoord bereikt rond een nieuw pensioenstelsel.
Wat betekent dit akkoord nu precies voor jou als
deelnemer? De meestgestelde vragen op een rij.

1

1. Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?
Wordt deze bevroren?
Ja, de AOW-leeftijd wordt de komende 2 jaar bevroren op
66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, zal
de AOW-leeftijd geleidelijk oplopen naar 67 jaar. Vanaf
dat moment stijgt de AOW-leeftijd mee met de levens
verwachting in Nederland. Máár: minder snel dan nu. Door
het p
 ensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden
omhoog bij elk jaar dat we langer leven in plaats van met
een jaar. Bereken jouw AOW-leeftijd op svb.nl. Zoek op
‘aow-leeftijd berekenen’. In Mijn Bouwpensioen rekenen we
met de nieuwe AOW-leeftijden.

3
4

3. Neemt de kans op verlagen van pensioenen nu af?
Minister Koolmees heeft toegezegd dat pensioenfondsen
niet hoeven te verlagen als de dekkingsgraad hoger is dan
100 procent. Die grens lag hoger – namelijk op 104,2
procent. De nieuwe grens van 100 procent zorgt er niet
alleen voor dat de kans op verlagen kleiner wordt, maar ook
dat deze verlaging een stuk minder is áls er verlaagd moet
worden. Het niet hoeven verlagen boven een dekkingsgraad
van 100 procent is een belangrijke ontwikkeling.

4. Het verdwijnen van de ‘bufferverplichting’ zorgt ook
voor minder zekerheid van pensioen. Wat betekent dat?
Doordat fondsen in het nieuwe stelsel geen buffer meer hoe
ven te hebben, is het mogelijk om tijdens economisch goede
tijden de pensioenen sneller te verhogen. Tegelijkertijd zorgt
dit er ook voor dat er in economisch mindere tijden sneller
zal worden verlaagd. Pensioenen kunnen zo flexibeler mee
bewegen met de economie, maar zijn dus ook gevoeliger
voor ontwikkelingen daarbinnen.

5. Vanaf wanneer gaan deelnemers er iets van merken?
De bevriezing van de AOW-leeftijd en de versoepelde regels
voor het verlagen van de pensioenen gelden al vanaf 2020.
Verder is het akkoord dat er nu ligt een akkoord op hoofd
lijnen. Veel zaken moeten dus nog worden uitgewerkt door
werkgevers, werknemers en de overheid. Het kabinet wil
vanaf 2022 een wettelijk kader af hebben. Op het moment
dat er meer duidelijkheid is voor jouw situatie, laten we dat
natuurlijk zo snel mogelijk weten.

6. Welke mensen zullen het meeste merken van het
nieuwe pensioenakkoord?
Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, zullen
deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn
het meeste van merken. Hun AOW gaat nu immers 8
maanden eerder in dan ze op basis van het huidige stelsel
dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt
de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel dan eerder.
Ben je in of na 1958 geboren? Dan is jouw definitieve AOWleeftijd nog niet bepaald. In 2020 wordt hierover meer
bekendgemaakt.

7. Wat houdt de regeling voor ‘zware beroepen’ in?
Het wordt makkelijker gemaakt om een regeling te finan
cieren waarmee de werknemer 3 jaar voor de AOW-leeftijd
kan stoppen met werken. De boete die daar nu nog voor
werkgevers op staat, komt te vervallen. Per jaar kan de werk
gever een bedrag van € 19.000 bruto betalen om in inkomen
te voorzien. Betaalt de werkgever meer dan € 19.000? Dan
moet de werkgever over het meerdere deel wél een boete
betalen. Deze regeling is bedoeld om mensen met een
zwaar beroep eerder te kunnen laten stoppen met werken.
Een eventuele uittredingsregeling moet op cao-niveau
worden afgesproken.

8. Kunnen zzp’ers zich in het nieuwe stelsel vrijwillig
aansluiten bij pensioenfondsen?
Dit is wel een wens van het kabinet. Dat wil het voor
zelfstandigen namelijk mogelijk maken om zich vrijwillig aan
te sluiten bij de pensioenregeling in de sector of de onder
neming waar zij werken. Het is nog onduidelijk hoe dit in de
praktijk moet worden vormgegeven.
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Jongeren in de bouw
Er is een schreeuwend gebrek aan geschoolde mannen en vrouwen in de bouw.
Maar de jeugd lijkt niet erg te porren om voor de sector te kiezen. Wat is nodig?

Hechting
Als een metselaar in de vorige eeuw een stuk
muur op hoogte had gemetseld, werden de
voegen ongeveer 2 centimeter diep verwijderd.
Dat deed de metselaar met de punt van zijn
voegspijker. Dan had de voeger (de metselaar
die voegt) een goede voeg voor de specie
die voor de hechting moest zorgen. Als het
echt goed gedaan moest worden, moest de
totale hoogte van de metselspecie van de voeg
verwijderd worden. De metselaar maakte het
gereedschap hiervoor zelf van een houten klos
en een vierkante espagnoletstang.

Weet jij de naam van dit gereedschap?
Mail je oplossing voor 1 februari 2020 naar:
puzzel@bouwpensioen.nl of stuur je oplossing
naar: Redactie Bouwpensioen, postbus 637, 1000
EE Amsterdam. We verloten twee geschenkbonnen
van € 50,- onder de inzenders van de juiste
oplossing.

Oplossing vorig nummer
Boardschaaf of zachtboardschaaf

De winnaars
W. de Heus, Est
A. van Leeuwen, Wassenaar

12 14 16
TECHNIEKPACT

GIETVLOEREN

Hoe zorg je dat meer jongeren
kiezen voor de bouw?
Thea Koster, voorzitter van het
Techniekpact en bestuurslid van het
Deltion College, heeft wel een idee.

Andriette Dobbelsteen, directeur
van DRT Gietvloeren, vindt dat
de bouw meer van zichzelf moet
laten zien.

DE JONGEREN ZELF

Jeffrey Kat en Malou Schapendonk
staan allebei aan het begin van
hun loopbaan. Waarom kozen zij
voor de bouw?
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Jongeren in de bouw

I

n het Techniekpact trekken onderwijs,
overheid en bedrijfsleven samen op
om de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. En dat is hard nodig,
want volgens cijfers van het UWV is
58 procent van de vacatures in de bouw
moeilijk in te vullen.

‘Op dit moment valt het mee. De instroom is
de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar dat
heeft ook te maken met de sterke regionale
functie van ons roc. We verwachten wel een
daling. Het vmbo is algemener geworden.
Wie vroeger koos voor praktijkonderwijs,
ging naar de lts. Vmbo’s bieden nu verschillende profielen aan waarvan techniek maar
een onderdeel is. Het is ook nog eens een
dure opleiding, die niet elk vmbo aanbiedt.
Gelukkig krijgen vmbo’s met een technisch
profiel sinds vorig jaar extra geld om te
investeren in techniekonderwijs, maar
dat effect gaan we pas over een paar jaar
merken.’

‘Jong geleerd
is oud gedaan’

Hoe maak je bouwen voor jongeren
interessant?

Hoe zorg je dat meer jongeren kiezen voor de bouw?
Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact en bestuurslid
van het Deltion College, vindt dat kinderen eerder met
techniek in aanraking moeten komen. ‘Je moet op de
basisschool dat zaadje planten.’
T E K S T: P E T E R S T E E M A N
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Thea Koster tijdens een les
op het Deltion College.

‘Je moet die interesse al heel jong aanwakkeren. Maak techniek belangrijk op de
basisschool. Als je op het vmbo pas begint
met het centraal stellen van techniek, ben
je te laat. Dan zitten leerlingen al op het
algemene pad. Je moet op de basisschool dat
zaadje planten. Zelf heb ik ooit meegedaan
aan een kindergemeenteraad, toen ik op de
basisschool zat. Die eerste kennismaking
maakte mij nieuwsgierig. Het is geen toeval
dat ik daarna koos voor een carrière in
de politiek. (Thea Koster werd op haar
23e raadslid en vervolgens wethouder.)
Gelukkig gebeurt er al heel veel. In 2020
moeten alle basisscholen wetenschap &
technologie aanbieden. Als Techniekpact
spelen we daar een actieve rol in. Zo is er
materiaal voor gastlessen ontwikkeld waarmee scholen samen met regionale bedrijven
aan de slag kunnen.’

THEA KOSTER

’Je hebt docenten nodig
die met één been
in de praktijk staan’

Leeftijdsopbouw
Het aantal jongeren is sinds 2008 fors
afgenomen. In de leeftijd van 15 tot 25
jaar werkte 12 procent in de bouw in 2008.
In 2016 was dit nog maar 7 procent. De
leeftijdscategorie 25 tot 55 jaar is redelijk
constant gebleven en nog steeds de
grootste groep onder de bouwwerknemers.
Het aantal werknemers in de bouw van 45
tot 55 jaar oud is gestegen van 21 naar 29
procent. De categorie van 55 tot 65 jaar oud
steeg van 12 naar 18 procent.
(Bron: CBS, enquête beroepsbevolking, 2018)

BOUW
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Het aantal jongeren dat kiest voor een bouwopleiding daalt al jaren. Wat merkt u er zelf
van op uw school?

‘Het heeft vooral met onbekendheid te
maken. Vooral ook bij ouders, en zij spelen een belangrijke rol in de keuze voor
een opleiding. De bouw is een aantrekkelijke bedrijfstak. Dat moeten we veel
meer uitstralen. Iedereen is
geïnteresseerd in zelfvoorzienende huizen. Dan praat je over installatietechniek.
Overigens zie je dat op havo-/vwo-niveau
techniek wel populair is. Daar is de keuze
voor het bèta-profiel toegenomen. Dat
moet ook op vmbo-niveau kunnen. De
bouwsector moet meer het onderwijs
opzoeken. Het is op dit moment bijvoorbeeld helemaal niet makkelijk om vakmensen te vinden die een dag in de week
les willen geven. Je hebt docenten nodig
die met één been in de praktijk staan en
de nieuwste ontwikkelingen kennen. Die
mensen moet je wel hebben. Chipbouwer
ASML stelt medewerkers beschikbaar om
les te geven. Zo’n initiatief zou ik graag in
de bouw zien.’
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Gebouwen worden steeds slimmer.
Huizen worden kleine energiecentrales.
Waarom krijgt de bouwsector daar geen
imagoboost van?
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‘De bouw moet
hip worden’
Een scherp oog voor detail en stalen zenuwen zijn onmisbaar
als je een vloer giet. Het is handwerk dat niet snel door een
robot kan worden gedaan. De instroom van jongeren in de
branche is helaas heel beperkt. 'Ik vind dat we als bouw meer
van onszelf moeten laten zien’, aldus Andriette Dobbelsteen,
directeur van DRT Gietvloeren.
T E K S T: P E T E R S T E E M A N
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Gouden handjes

DRT heeft vloeren voor woonhuizen en kantoren, maar ook voor de zware industrie. De
gebruikte materialen worden steeds beter.
Vloeren verkleuren tegenwoordig niet meer
doordat ze uv-bestendig zijn en sommige
vloeren kunnen binnen een dag afgewerkt
worden. Vooral interessant voor bedrijven
die snel weer over de ruimte moeten beschikken. Toch blijft de basis dezelfde. ‘Het
is nog steeds handwerk. Als je tegen een
hard deel een nieuwe laag giet, blijf je dat
verschil zien. En je moet met veel details
rekening houden. Waar zitten de aansluitingen? Waar wijkt de wand af? Hoe ziet de
ondervloer eruit? Dit werk kun je niet door
een robot laten doen.’
Hoe vindt ze die gouden handjes? ‘Onze
medewerkers hebben een uiteenlopende

achtergrond. Van timmerman tot stukadoor.
We hebben zelfs iemand die verpleger is geweest. Bij het aannemen letten we vooral op
de houding. Werkt iemand netjes? Is hij leergierig? En kan hij de verantwoordelijkheid
aan? Je werkt met kostbare materialen, en
klanten verwachten een hoog afwerkings
niveau. Verloop is er nauwelijks. Ik vind per
jaar wel vijf goede arbeidskrachten. Wie
het gieten eenmaal onder de knie heeft,
blijft. Dit werk verveelt niet snel. Je kunt
er fantastisch mooie dingen mee maken.
We hebben voor een nieuwe attractie in de
Efteling bijvoorbeeld een gietvloer gemaakt
waarin we allerlei technieken combineren.
Van stempel, print tot schilderingen. Hij is
ook nog eens bestand tegen het intensieve
gebruik van de wagentjes die eroverheen
rijden.’

Trots

ANDRIETTE DOBBELSTEEN

‘Ouders zouden trots
moeten zijn op een
kind dat met zijn
handen werkt’

De instroom van jonge medewerkers
in de branche is heel beperkt. Hoewel
het op dit moment nog geen probleem
oplevert voor het bedrijf, vindt Andriette
Dobbelsteen het wel zorgelijk. ‘De opleiding
Dekvloerenlegger heeft moeite om leerlingen te vinden. Zelf proberen we kinderen
al op de basisschool enthousiast te maken
voor de bouw via het project Techniek is
troef. Dan komen ze een middag kijken in
het bedrijf en mogen ze staaltjes maken van
een vloer. Ik vind dat we als bouw meer van
onszelf moeten laten zien. Er zijn zo veel
mooie projecten. De bouw moet hip worden.
Op dit moment is op een kantoor werken het
succesbeeld dat kinderen wordt voorgespiegeld. Dat is eigenlijk bizar. Ouders spelen
daar een belangrijke rol in. Trots zijn op een
kind dat met zijn handen werkt, klinkt nu
nog raar. Maar dat gaat veranderen. Je ziet
het bijvoorbeeld aan het groeiende aantal
hoogopgeleiden dat kok wil worden. Die
trend kan een vliegwieleffect hebben waar
ook de bouw van profiteert. De liefde voor
het ambacht is terug.’
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‘G

a jij werken in een
vloerenbedrijf?’ De beslissing van Andriette
Dobbelsteen om na
haar International
Business-opleiding
in het familiebedrijf van haar vader te
gaan werken, zorgde twintig jaar geleden
voor verbaasde gezichten bij haar studie
vrienden. ‘Het was geen flitsende baan bij
een multinational. Dan heb je wat uit te
leggen’, stelt Andriette Dobbelsteen. Die
lauwe reacties konden haar niet schelen. Ze
wist welke kansen er lagen in de bedrijfstak. ‘Een gietvloer was vroeger vooral een
ondervloer van beton. Geschikt voor industriële toepassingen. Dat je het ook kon gebruiken als alternatief voor natuursteen in
een woonhuis was een nieuw idee. Mijn oom
bestelde in 1987 de eerste gietvloer voor
zijn huiskamer. Hij voorspelde dat het in
twintig jaar een standaardtoepassing in een
woonhuis zou worden. Dat bleek voorbarig.
In 2007 was het nog steeds niet bij de grote
massa bekend. Pas nu, ruim dertig jaar later,
wordt het een geaccepteerd product.’
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Jongeren in de bouw
Malou Schapendonk
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‘Vroeger wilde ik bij de politie. Dat leek
mij een mooi beroep. Na het vmbo
begon ik met de opleiding Handhaver
Toezicht en Veiligheid, maar dat was het
toch niet. De hele dag tussen vier muren
zitten is niets voor mij. Ik dacht terug aan
de stage die ik op de middelbare school
bij een metselaar had gedaan. In die
twee weken had ik een beetje geoefend
met metselen. Het viel niet mee, maar
ik vond het eindresultaat heel mooi. Als
metselaar maak je echt iets. Na een dag
werken zie je wat je gedaan hebt.
Sinds drie weken doe ik de opleiding
Metselaar niveau 2 bij Bouwmensen in
Zaandam. Voor de zomer ging ik eerst
twee weken proefdraaien. Ik moest een
muurtje metselen. Het ging redelijk,
maar je zag wel het verschil met jongens
die al vaker hadden gemetseld. Het
is niet eenvoudig om nauwkeurig te
werken. Om goed te metselen moet je
geduld hebben. De eerste weken zijn mij
goed bevallen. Het is fysiek wel zwaar.
Van half acht ’s ochtends tot half vijf ‘s
middags ben je bezig. Ik moet nu echt
vroeger naar bed.
Ik werk vier dagen en ga een dag naar
school. In mijn klas zijn we met negen
mensen. Dat is wel een verschil met mijn
vorige school. Daar zat je met dertig leer
lingen in de klas. Mensen die de bouw
niet kennen, kijken je raar aan als je zegt
dat je metselaar wilt worden, maar ze
weten er niets van. Mijn opa is 43 jaar
timmerman geweest. Toen ik hem ver
telde dat ik met de opleiding begonnen
was, zei hij: “Ik vind dat het bij je past. Jij
bent echt een man voor de bouw.”’
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‘De hele dag tussen vier muren
zitten is niets voor mij’

‘Gebouwen interesseren mij. Toen ik
klein was, tekende ik al huisjes. Daarom
wilde ik eerst architect worden, tot ik
de opleiding Bouwkunde ontdekte.
Een architect is vooral bezig met een
ontwerp. Bij bouwkunde ga je uit van
de werkelijkheid. Je kunt wel een mooi
idee voor een gebouw hebben, maar
het is veel interessanter om te zien hoe
het gemaakt wordt. Ik vind het leuk om
te ontdekken hoe een gebouw in elkaar
steekt.
Ik zit nu in het tweede jaar van de
opleiding Bouwkunde niveau 4 aan het
Koning Willem I College. Die opleiding is
heel breed. Je werkt met tekenprogram
ma’s om gebouwen te ontwerpen, maar
je leert ook over bouwstijlen. In de klas
ben ik het enige meisje. Wanneer ik ver
tel dat ik bouwkunde studeer, wordt daar
verschillend op gereageerd. Sommige
mensen vinden het raar voor een meisje.
Mijn vriendinnen snappen het wel. Als
een vriendin verhuist, ben ik bij het
bekijken van het nieuwe huis vooral
benieuwd welke muren dragend zijn.
Aan het einde van vorig jaar heb ik stage
gelopen bij een bouwbedrijf dat stalen
en betonnen panden bouwt. Dat vond ik
heel interessant. Je kunt op de computer
een 300 millimeter dikke muur tekenen,
maar op de bouwplaats krijg je pas door
hoe dat er in het echt uitziet. Ik heb op
verschillende afdelingen meegelopen.
De werkvoorbereiding vind ik het leukst.
Het is heel afwisselend werk. Je hebt
met klanten en leveranciers te maken.
En je moet prijzen vergelijken. Je zit niet
alleen achter je bureau, maar komt ook
op de bouwplaats. Het is echt een heel
belangrijke afdeling. Als werkvoorberei
der heb je het overzicht en zie je wat er
gaat komen. Als jij een fout maakt of iets
vergeet, staat alles stil.’

Malou Schapendonk (18)

‘Toen ik klein was,
tekende ik al huisjes’
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Jeffrey Kat (17)
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Nederland in 2050
Hoe wonen we in 2050? En hoe zien onze wegen en gebouwen eruit?
Exact voorspellen kunnen we het niet, maar de grote lijnen worden wel
zichtbaar als je door rapporten van denktanks grasduint.

ELEK TRISCHE AU TO’S
SLIMME
STR A AT VERLICH TING
( Io T)

I L L U S T R AT I E : I V O G R A P H I C S

Zelfrijdende auto's
Op de snelweg verplaatsen we ons in zelfrijdende
elektrische auto’s. De groei van het aantal is
bescheiden met 30 procent. Vanwege de lagere
kosten en omdat auto’s door meer gebruikers
gedeeld worden, wordt er wel meer mee gereden.
De elektrische fiets wordt overdekt, zodat hij
bescherming biedt bij slecht weer, en is daarmee
een geduchte concurrent van de auto.
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GEÏNTEGREERD
ZONNEPANEEL

De helft van de energieproductie komt in
2050 uit zonnekracht en windenergie. Naast
huizen die als kleine energiecentrales meer
stroom produceren dan ze verbruiken, wordt
elektriciteit gewonnen uit windmolens. Die
worden groter en krachtiger, maar op land
ontbreekt het op veel plaatsen aan draagvlak
voor enorme windparken. Op zee groeit het
aantal windmolens daarom veel harder.
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Z ONNEPANELEN

Energiecentrale

GROENE DAKEN

E-BIKES

Klein maar fijn
We wonen kleiner in 2050. Omdat meer mensen
op zichzelf wonen, wordt ook in regio’s waar de
bevolking afneemt druk gebouwd. Dankzij de
compacte bouwwijze is er meer ruimte voor natuur
in de wijk. In combinatie met tuinen op daken
en balkons maakt het vele groen de afvoer van
regenwater eenvoudiger. En dat is belangrijk, omdat
het klimaat steeds extremer wordt.
Niet iedereen woont in een nieuwbouwhuis. In
2050 zijn er van de 8 miljoen woningen 6 miljoen
gebouwd vóór 2010. Door slim gebruik te maken
van BIM-data worden voor bestaande huizen
standaardoplossingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een
dak waar de zonnecellen al in geïntegreerd zijn. Of
zonnecollectoren die de warmte van de zon omzetten
in warm water.

BRONNEN: Planbureau voor de Leefomgeving, Nederland in 2050; Arcadis, The future of the
European built environment; ABN AMRO, Toekomstbestendig vastgoed bouwen; Bureau De
Helling, scenario circulaire economie 2050: bouwen en wonen

Z ONNECOLLECTOREN

MODUL AIR/
CIRCUL AIR
BOU WEN

Circulair bouwen
Gebouwen zijn gebouwd van hergebruikt
materiaal of van biomassa, zoals hout. Dat
hergebruik wordt steeds eenvoudiger,
omdat de gebouwen demontabel zijn. Ook
producten als een lift en verlichting zijn
eenvoudig opnieuw te gebruiken, omdat de
gebruiker niet de eigenaar is. Hierdoor wordt
de producent gestimuleerd om een product
te ontwerpen dat lang meegaat.
Door de demontabele bouwwijze kun je
snel zaken aanpassen aan het gebouw. Dat is
bijvoorbeeld handig voor een school wanneer
het aantal leerlingen per jaar sterk schommelt.
Je kunt modules bijplaatsen, maar ook
verkopen aan de bouwer, die ze opknapt en
hergebruikt in een ander gebouw of andere
woning.

INTERVIEW 21

20 KLANTENPANEL

Cees Kat (77) en
Rob Vet (73) blikken
terug op een leven
in de bouw. Hoe kijken
ze naar hun carrière?
En welk advies hebben
ze voor jongeren?

BOUW
PENSIOEN
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‘Als je jong
bent, moet
je alles
aanpakken’

Denk je met ons mee?
BpfBOUW is continu bezig met het verbeteren van zijn
dienstverlening en communicatie. Hiervoor is het belangrijk
dat we horen wat jij ervan vindt.
Meld je daarom nu aan voor ons klanten
panel, geef je mening en help ons om onze
(online)dienstverlening nog beter te laten
aansluiten op jouw wensen!
Wat doet het klantenpanel?

In het klantenpanel ontvang je een paar
keer per jaar een uitnodiging voor korte
onderzoeken. Vaak digitaal. Soms nodigen
we je uit voor een telefoongesprek. En een
enkele keer vragen we je om bij ons langs
te komen om jouw mening te geven. Met
deze onderzoekjes meten we wat je van
de dienstverlening en het klantcontact
van bpfBOUW vindt. Wat doen we goed en
wat kunnen we beter doen? We kijken ook
naar onze communicatie. Wat vind je van
een brief, webpagina of nieuw idee? Verder
willen we bijvoorbeeld weten of de artikelen
in dit magazine begrijpelijk en leesbaar
genoeg zijn. En of in een filmpje de goede
onderwerpen aan bod komen.

Doordat de onderzoekjes vaak online
zijn, is meedenken makkelijk en snel te
doen. Zo kun jij jouw deelname aan het
klantenpanel flexibel inplannen, zodat het
je weinig tijd kost, en krijgen wij zo veel
mogelijk informatie waarmee we onze
dienstverlening vervolgens weer kunnen
verbeteren. Het klantenpanel bestaat
momenteel uit ruim 1.200 deelnemers.
Wij zijn op zoek naar jou!

We zijn voor ons klantenpanel op zoek
naar mensen met allerlei verschillende
achtergronden, jong en oud. Op die manier
vormt het klantenpanel namelijk een
goede afspiegeling van alle bpfBOUWdeelnemers.

Meld je nu eenvoudig aan via
bpfbouw.nl/panel.

Hoe oud waren jullie toen je begon met
werken?
Rob: ‘Ik spijbelde al op de kleuterschool.
Toen ik dertien was, wilde ik werken, maar
ik was te jong. Uiteindelijk heb ik een jaar
ambachtsschool gedaan. Op mijn vijftiende
begon ik bij een metaalbedrijf, maar die
herrie vond ik niets. Ik wilde buiten zijn.’
Cees: ‘Ik heb eerst drie jaar ambachtsschool
gedaan. Op mijn veertiende vond ik het ge
noeg. Ik wilde in de bouw, net als mijn vader.
Ik begon als leerling-timmerman. Dan moest
je het aftimmerwerk doen. Ik werkte bij
dezelfde baas als mijn vader. Dat was niet zo
prettig. Als je iets verkeerd deed op je werk,
kreeg je het thuis nog een keer te horen.’
Waar heb je het meeste van genoten?
Rob: ‘Ik heb fantastische jaren gehad. Ik
werkte in de technische dienst. Daar deed

ik van alles. Van funderingen doorlassen tot
water en stroom aanleggen op de nieuwe
bouwlocaties. Het was hard werken, maar in
de bouw kon je goed verdienen. Net als veel
andere jonge jongens kocht ik goedkoop
een huis dat ik zelf opknapte. Daar pluk ik nu
de vruchten van.’
Cees: ‘Ik heb altijd voor dezelfde aannemer
gewerkt. In Amsterdam kon je twintig gul
den per week meer verdienen, maar ik had
het naar mijn zin. Het werk was afwisselend.
Deuren afhangen, klepraampjes installeren.
Het stelwerk vond ik het mooist. Verkeerd
stellen is verkeerd bouwen.’
Heb je een tip voor jongeren die aan het
begin van hun carrière staan?
Rob: ‘Investeer in jezelf. Ik ging pas diploma’s
halen toen ik veertig was. Dan zat ik met jon
gens in de klas die veel jonger waren. Wacht

daar niet mee. Leren wordt beloond.’
Cees: ‘Als je jong bent, moet je alles
aanpakken. Ik ben voorman geworden, 
maar ik zat ook weleens op de kraan. Dan
hees ik ’s ochtends vroeg alvast de bakken
cement omhoog, zodat de metselaar aan
de slag kon.’
Zijn jullie tevreden met je pensioen?
Rob: ‘Ik ben wel tevreden met mijn pensi
oen. Ik heb meerdere pensioenen. Ik klaag
niet als het een paar tientjes minder is.’
Cees: ‘Mijn pensioen is laag, omdat ik op
mijn 59e al stopte met werken. Daarom ben
ik er altijd bij blijven werken. Ik timmer nog
steeds voor een paar vaste klantjes. Kleine
klusjes zoals nieuwe dorpels, maar ik maak
geen nieuwe dakkapel meer.’
Rob (lacht): ‘Behalve als die op de begane
grond staat.’
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Colofon

Pu zz el

Vul de goede antwoorden in. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling leest u in de gearceerde kolom de oplossing.

1 naad

FILIPPINE

Bouwpensioen is een uitgave van
bpfBOUW.
Het magazine verschijnt drie keer per jaar en
wordt toegestuurd aan alle deelnemers en
gepensioneerden van bpfBOUW.

8 bouw

2 overdracht van het voltooide werk

9 folder
Vul de woorden in aan de hand van de gegeven omschrijvingen.
3 beraadslaging
10 funderingspaal
Sommige vakjes zijn voorzien van een
getal. In vakjes met hetzelfde
getal komt dezelfde letter te staan. Bij de juiste invulling zie je in de
4 ruimte waar de trap op uitkomt
11 piepschuim
gearceerde kolom de oplossing.
5 jeugd

‘Met loonstrookjes
kun je snel
gedonder krijgen’
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FOTOGRAFIE: MARCEL BAKKER

Tonny van Benthem (66) zat van het begin tot het einde van zijn carrière uitstekend op zijn plek bij de
Plegt-Vos Bouwgroep in Hengelo. Na ruim vijftig jaar werken, gaat hij nu van zijn pensioen genieten.

‘I

k zie mezelf nog zitten, met
mechanische telmachines en
van die loonzakjes. Als je te
snel telde, dan liep de machi
ne gewoon vast! Eind jaren
zeventig kwamen de eerste computers. Als
je bijvoorbeeld een systeemverandering
had, een software-update zoals dat nu
heet, dan moest je met je computer naar
Haarlem. En als de computer het niet deed,
dan had je geen ICT-afdeling die je kon
bellen. Dat moest je allemaal zelf regelen.
Ik heb het overigens nooit als vervelend er
varen. Dat uitzoeken, zorgen dat alles goed
geregeld is, was voor mij juist de uitdaging.
Het is natuurlijk op papier een saai beroep,
loonadministratie. Maar het gaat wel om

mensen en hun geld, hè. Dat heeft direct
invloed op hun levens en de gezinnen van
onze werknemers. Met loonstrookjes kun
je snel gedonder krijgen als je de basis niet
op orde hebt. Dat moet perfect geregeld
zijn. En dat vond ik toevallig leuk.
En precies vijftig jaar later ga ik hier met
pensioen …, in september trek ik de deur
achter mij dicht. Als 16-jarige begon ik
bij Bouwbedrijf G.H. Vos B.V. in Oldenzaal
als werkadministrateur. In die tijd had je
nog minder specialisten. Op een gegeven
moment deed ik de boekhouding erbij,
loonadministratie; je ontwikkelt jezelf tot
een generalist. Sinds de fusie met Plegt
in 1991 focuste ik mij meer op de loon
administratie en de laatste jaren sprak

ik ook met werknemers over verzeke
ringen of een vroegpensioen. Wat wel
een gek idee is: ik ben de laatste interne
salarisadministrateur. Dat wordt straks
geoutsourcet.
Mijn vrouw is ook met pensioen, dus we
gaan samen leuke dingen doen. En ik
heb meer tijd voor een van mijn hobby’s:
wandelen. Ik loop 15 kilometer per dag.
Misschien in de toekomst een bestuurs
functie bij mijn oude voetbalclub Quick’20
uit Oldenzaal. Penningmeester? Nee, voor
mij geen cijfertjes meer. Over mijzelf of
Plegt-Vos maak ik mij geen zorgen, maar
ik zie in Nederland wel dat de solidariteit
afbrokkelt. Terwijl een goed pensioen voor
iedereen daar wel om vraagt.’
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BpfBOUW heeft de uitvoering van de
pensioenregeling ondergebracht bij APG
Algemene Pensioen Groep NV. APG is
gespecialiseerd in pensioenuitvoering en
verzorgt voor bpfBOUW het vermogens
beheer, de pensioenadministratie en de
communicatie. Bouwinvest beheert de
vastgoedportefeuille.
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De volgende sectoren vallen onder de
verplichtstelling van bpfBOUW:
bouw- en infrabedrijf, stukadoors-,
afbouw- en terrazzo-/vloerenbedrijf,
natuursteenbedrijf, timmerfabrieken,
mortel- en morteltransportondernemingen,
bitumineuze en kunststof dakbedekkingen,
baksteenindustrie.
Redactieraad Bouwpensioen
Joris van Basten Batenburg (FNV)
Aart van den Brink (CNV Vakmensen)
Derkelien van Bruggen (Bestuursbureau
bpfBOUW)
Bert Oomen (namens de
pensioengerechtigden)
Lydia Reinewald (Stifa)
Robert ter Hoek (Bouwend Nederland)
Bart Westenbroek (Technisch Bureau
Afbouw)
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Concept en realisatie
APG – MarCom DWS
MPG., Amstelveen
Druk
Drukpartners Zuid B.V., Beek
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Oplage:
circa 400.000
© Sanders puzzelboeken

Stuur je oplossing voor 1 februari 2020 naar: puzzel@bouwpensioen.nl of
Redactie Bouwpensioen, o.v.v. puzzel november 2019, Postbus 637, 1000 EE
Amsterdam. Vergeet niet je adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Contact
Heb je een vraag of een opmerking? Wij
helpen je graag. Kijk op bpfbouw.nl/contact
op welke manier je contact met ons kunt
opnemen.

Uitslag vorige puzzel: zomerzon
1. O. v.d. Meulen, Oldeberkoop
2. J. Zandstra, Jubbega

Het magazine Bouwpensioen is bedoeld om je te informeren
over relevante ontwikkelingen rondom jouw pensioen. We
stellen het magazine met veel zorg samen. Toch is het mogelijk
dat er onverhoopt fouten in staan. Aan deze uitgave kun je dan
ook geen rechten ontlenen. Voor een volledige beschrijving
van rechten en verplichtingen verwijzen wij je naar de regle
menten van onze pensioenregeling. Je kunt deze raadplegen
op bpfbouw.nl of aanvragen bij de Pensioen Informatielijn.
1 voeg,
oplevering,
overleg,
Deze is te bereiken
van2maandag
tot en met3donderdag
van4 over5 jongeren,
6 8.00
advies,
slijtage,
8.00 uur totloop,
17.30 uur.
En op vrijdag van
uur tot 7
17.00
uur.
8 constructie,
Telefoonnummer
020 583 40 40.9 brochure, 10 heipaal,

We verloten twee geschenkbonnen van
€ 25,- onder inzenders van het juiste
antwoord.

11 tempex

gereedschap

Schaft
tijd

19 september, 12.35 uur Harry Banninkstraat, Hilversum

De schaftkeet van de Van Schijndel Bouwgroep uit Geffen zit tjokvol. De
zes aanwezige collega’s werken aan een appartementencomplex. V.l.n.r.
zijn dat Marcel Hofs (betonboorder), Pieter van Rossum (timmerman),
Alex van der Steen (timmerman), Mart Verkuil (timmerman), Rien van
Mensvoort (timmerman) en Jared Kerkhof (assistent-uitvoerder). Mart
en Rien werken al 43 en 44 jaar in de bouw, Jared pas een jaar. ‘Deze
mannen zijn de toekomst’, zegt Mart, wijzend op de jonkies Jared en Alex.
Rien: ‘Het is goed dat wij het stokje moeten overgeven aan de jeugd.’
‘Overigens hebben wij één regel hier: tijdens de schaft wordt er niet over
werk gepraat’, stelt Pieter. ‘Wel over voetbal, dat is vooral op maandag
morgen favoriet’, zegt Jared. Marcel: ‘Maar ook de laatste films op Netflix.’
Jared: ‘Ja, we kunnen goed overweg met elkaar. Dat moet ook, want we
zien elkaar vaker dan onze eigen vrouw of vriendin.’ Alex: ‘En ons eten is
favoriet natuurlijk. Wat zit er vandaag weer op?’ Mart: ‘Mijn vrouw staat
elke dag om 4.45 uur op om mijn boterhammen te smeren. Dat doet ze al
37 jaar.’

31.0045.19.2
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‘WIJ ZIEN ELKAAR VAKER DAN ONZE VROUW’

