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Voorwoord Bestuursvoorzitter Carla Moonen
Dit voorwoord schrijf ik vanuit
mijn werkkamer thuis in Breda.
Zoals zovelen werk ik, sinds
premier Rutte op 16 maart de
intelligente lockdown
afkondigde, daar waar mogelijk
vanuit huis.
We bevinden ons in een
bijzonder tijdperk. Zorgen om
de gezondheid van naasten en
medewerkers, de onzekerheid
over de gevolgen van het
coronavirus op economisch vlak
en de maatregelen die ons voor
onze eigen veiligheid én de
veiligheid van anderen
beperken, vormen een nieuwe
realiteit.
Met trots kan ik zeggen dat onze leden, onze branchepartners, overheden
en het team van Koninklijke NLingenieurs er de afgelopen maanden de
schouders onder heeft gezet. Niet compenseren, maar investeren is het
devies en daarmee hebben we veel bereikt. Wekelijks heb ik overleg met
leden van het kabinet om het werk in de infrasector en woning,- en
utiliteitsbouw naar voren te halen, zodat veel van onze leden en onze
partners de komende tijd werk behouden.
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Dat wij dit hebben kunnen bereiken, vindt zijn oorsprong in hoe wij de
branchevereniging en het verenigingsbureau de afgelopen jaren hebben
opgebouwd. Door focus aan te brengen, door te werken met
programma’s die de vraagstukken rondom de grote maatschappelijke
vraagstukken als hoofdonderwerp hebben en door onze leden op die
plekken te positioneren waar snel geacteerd kan worden. Door het
bestuurlijk netwerk uit te bouwen en onszelf aan de ‘voorkant’ van het
politieke debat te positioneren, en daarmee zichtbaar te zijn.
Dit doen wij samen met onze leden. En om continu te weten wat er bij
onze leden speelt, zeker in deze tijd, zetten wij in op regelmatig contact.
Dat is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden, maar hebben wij in
afgelopen maanden geïntensiveerd. Tweewekelijks houden wij
conference calls met de CEO’s van de grote bedrijven en van de
middelgrote en kleine bedrijven.
En net als afgelopen jaar, toen ik samen met directeur Jacolien Eijer en
manager verenigingszaken Ellen Smit, alle leden van onze vereniging
bezocht, zien we ook nu weer trotse eigenaren en CEO’s van
ingenieursbedrijven. Die in 2019 hun bedrijf graag toonden en nu
veerkracht laten zien door extra in te zetten op innovatie, werk naar
voren halen én te zoeken naar andere verdienmodellen.
Afgelopen jaar heb ik gezien wat onze leden gemeenschappelijk hebben;
ze zijn professionele dienstverleners met zeer betrokken medewerkers
die willen bijdragen aan een betere maatschappij. Een maatschappij waar
je gezond en veilig kunt wonen en je kunt verplaatsen. Een maatschappij
die antwoorden heeft op de vraagstukken van nu, met aandacht voor de
toekomst.
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De leden vormen een netwerk waarin ervaring(en) met elkaar worden
gedeeld. Zo is het MKB-directeuren overleg bijvoorbeeld in 2019 gestart,
waren er regiobijeenkomsten en kennis- en inspiratiesessies. En natuurlijk
het congres De Ingenieuze Stad! Allemaal inspirerende
ontmoetingsmogelijkheden met experts van excellent niveau. Ik ben er
trots op dat we als vereniging de toegevoegde waarde daarop kunnen
leveren, met de communities voortvloeiend uit de programma’s als
kloppend hart.

“De bedrijfsbezoeken hebben nog weer eens de
gevarieerdheid van onze leden laten zien”
Onze invloed in het maatschappelijk en politiek krachtenveld is sterk aan
het toenemen, zoals we hebben gezien de afgelopen weken. In
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strategische overleggen zoals de Bouw- en Techniek Innovatie Centrum
(BTIC), het Topoverleg Veiligheid en de Topsector water: overal zijn we
aanwezig en oefenen we invloed uit. In dit jaarverslag wordt een aantal
voorbeelden genoemd van de concrete resultaten die we hiermee bereikt
hebben.
Ook in de media zijn we alom aanwezig. Niemand kan meer om
Koninklijke NLingenieurs heen. Dit elan en deze positionering willen we
uitbouwen en voortzetten in 2020! Samen met onze leden.
We zijn immers een vereniging van leden, voor leden en door leden.

Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs
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Terugblik door directeur Jacolien Eijer
Nadat we in 2017 en 2018 de vereniging anders hebben georganiseerd en
hebben geïnvesteerd in de nieuwe look en feel, was het in 2019 tijd om te
gaan doen wat we hadden bedacht. Het motto van het jaar 2019 was
daarom: DOEN! Dat hebben we vertaald in drie doelen:
1. Ledenbehoud en ledenwerving.
2. Uitbouwen communities qua inhoud en deelnemers en
opzetten community Gezonde en Duurzame Gebouwde
Omgeving
3. Aan tafel komen bij het maatschappelijk en politiekbestuurlijke debat met als doel het vergroten van de
zichtbaarheid van onze vereniging.

NLingenieurs voor staat. Verderop in deze highlights kun je deze quotes
teruglezen en vind je een overzicht van de resultaten van onze
programma’s. Wat een uitdaging blijft, is in de volle breedte, de
medewerkers van onze leden te verbinden aan en enthousiast te krijgen
voor de communities die zijn gekoppeld onze programma’s. In 2020
blijven we tijd en aandacht besteden aan het enthousiasmeren van die
medewerkers.

We hebben in 2018 fors geïnvesteerd in ons verhaal. Het werd een
heldere formulering over het waarom van de vereniging, over onze taken
en de wijze waarop we die taken willen vervullen. Dat heldere verhaal
(terug te vinden in onze missie en strategie) heeft ons in 2019 geholpen
bij het bepalen van de ambities. Het verhaal bood onze programma’s een
basis. Samen met de programmamanagers en de brancheambassadeurs
hebben we het verhaal verder uitgebouwd naar de ambities specifiek
voor de programma’s. Daaruit zijn verschillende activiteiten vanuit de
programma’s voortgevloeid. Waar het in 2018 nog zoeken was, merkten
we in 2019 steeds meer dat we een kloppend verhaal hebben dat door
steeds meer leden moeiteloos verteld kan worden. Het bewijs hiervan zijn
de quotes van bijvoorbeeld programmamanager Tobias Somers en
brancheambassadeurs Basak Karabulut, Maarten Schäffner en Jos Schild
op onze website, die eigenlijk precies verwoorden waar Koninklijke
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Onze invloed op het politieke en maatschappelijke
krachtenveld
In 2019 hebben we met de vereniging op een aantal ontwikkelingen
succesvol een positie verworven. Twee voorbeelden zijn het Bouw en
Techniek Innovatie Centrum (BTIC), zeg maar de Topsector Ontwerp,
Bouw en Techniek, en we hebben ons aangesloten bij de reactie op het
onderzoek van de OVV naar de parkeerterminal bij Eindhoven Airport. In
beide gevallen was de betrokkenheid van Koninklijke NLingenieurs niet
meteen vanzelfsprekend. Maar met goede argumenten, mede dankzij ons
bovengenoemde verhaal èn met een goed georganiseerde achterban,
kregen we positie en laten we de meerwaarde zien van
ingenieursbureaus.
Koninklijke NLingenieurs praat mee op uiteenlopende plekken. Onze
leden nemen op die plekken de honneurs waar. Enkele voorbeelden zijn:
normcommissies van de NEN, werkgroepen van CROW, verschillende
posities in de Topsector Water, verschillende werkgroepen en commissies
van VNO-NCW en op Europees en mondiaal niveau bij onze
koepelorganisaties. In 2019 hebben we geïnvesteerd in het gelijkstemmen
van onze inbreng, steeds gerelateerd aan onze missie en strategie.

In 2019 is het ons ook meerdere keren gelukt de landelijke pers te
bereiken. Ook dat vergroot de zichtbaarheid van Koninklijke NLingenieurs.
Het blijft lastig om met ons verhaal, dat zich kenmerkt door verbinding,
nuance en gedegenheid, de pers te bereiken, maar we gaan daar zeker
mee door.
Het contact met onze leden is in 2019 intensiever geworden. Zoals onze
voorzitter in het voorwoord al vertelt, hebben we al onze leden in 2019
bezocht. Het is geweldig om bij de bedrijven langs te gaan en stuk voor
stuk (terecht) trotse directeuren te treffen die vertellen over hun bedrijf.
Elk bedrijf heeft een eigen verhaal, een eigen karakter. En tegelijk vind je
bij alle bedrijven de liefde voor het vak en het streven om te blijven
vernieuwen. Naast de ledenbezoeken hebben we regiobijeenkomsten en
kennissessies georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden steeds beter
bezocht en worden zeer gewaardeerd door onze leden. Die verbinding
met de leden is en blijft van groot belang.
Helaas hebben we ook in 2019 weer afscheid moeten nemen van een
aantal leden, die om uiteenlopende redenen besluiten om te stoppen met
onze vereniging. Toch merken we ook dat de overgebleven leden zich
steeds meer zich kunnen vinden in de missie en aanpak van Koninklijke
NLingenieurs.

“Onze boodschap wordt steeds meer consistent en komt
daardoor beter over. Dat krijg ik terug van de organisaties
om ons heen”
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Met vertrouwen hebben we 2019 afgesloten en begonnen we aan 2020.
Het jaar waarin we stevig inzetten op ledenwerving zodat we onze basis
weer kunnen verbreden. Natuurlijk hebben we door de Coronacrisis onze
doelen moeten bijstellen. Maar mede dankzij de inspanningen van
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afgelopen jaren staan we nu goed gesteld voor deze crisis en bewijzen we
de meerwaarde van een vitale vereniging. Daar ben ik trots op!

Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs
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Overzicht en resultaten
belangenbehartiging en lobby 2019
In het jaar 2019 hebben we als vereniging het public affairs-beleid dat
verder doorgezet en uitgebouwd. Het streven was om op structurele basis
mee te praten in de beleidswereld en zichtbaar te zijn in het
maatschappelijk debat. Want daar kunnen we het beste de belangen van
de branche behartigen. Dat willen we als vereniging altijd op de inhoud
doen via een constructieve bijdrage. Via onze communicatiekanalen
maken we deze inspanningen zichtbaar voor zowel de buitenwereld als
voor onze eigen leden.

Inkoopvoorwaarden
We zijn afgelopen jaar verdergegaan met ons overleg met de vereniging
voor inkoopprofessionals NEVI om wederzijds geaccepteerde zogenoemde paritaire- inkoopvoorwaarden te ontwikkelen. Dit doen we
samen met de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).
Momenteel ligt er een eerste conceptversie. We zijn nu in gesprek met
opdrachtgevers als Aedes en Unie van Waterschappen om ze te laten
aansluiten.

Beter Aanbesteden
Dankzij onze lidmaatschappen bij VNO-NCW en MKB-Nederland praten
we actief mee over het verbeteren van het aanbestedingsbeleid van de
overheid. We zijn onder meer langs geweest bij aanjager Karsten Klein
met onze boodschap. Ook hebben we meegewerkt aan het onderzoek
naar de rechtszekerheid bij aanbesteden van de Staatssecretaris van EZK.
Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek hebben we het initiatief
genomen om namens 10 branches een brief te sturen aan de Tweede
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Kamer met aanbevelingen. De Staatssecretaris laat nu onderzoeken hoe
de klachtenafhandeling bij aanbestedingen verbeterd kan worden.

Bouwcrisis door stikstof en PFAS
Gedurende het jaar ontstond een ‘bouwcrisis’ vanwege problematiek over
stikstof en PFAS. Deze twee verschillende onderwerpen leidden beide tot
het stilvallen van projecten in de bouw en infra en vielen ongelukkigerwijs
samen. Via onze koepel VNO-NCW en MKB-Nederland hebben we
meegepraat met het kabinet, om de bouw weer op gang te helpen en
houden. In de Taskforce Stikstof van deze organisatie waren we ook
vertegenwoordigd. Diverse voorstellen van die Taskforce zijn
overgenomen.
Gezamenlijk met bijna alle bouw gerelateerde branches hebben we
meegedaan aan advertenties in De Telegraaf en het FD op de dag van de
bouwstaking op het Malieveld. Deze advertentie riep het kabinet op tot
een urgente aanpak, maar bevatte wel een genuanceerde en
constructieve boodschap. Dat was de reden dat wij ervoor hebben
gekozen om mee te doen. In onze communicatie hebben wij dat ook
benoemd.
Bij de Bouwcampus deden leden van ons mee aan de versnellingstafel.
Hier werd gezocht naar praktische oplossingen om de bouw vlot te
trekken. Verder trokken we met andere branches op in oplossingen voor
het andere dossier dat de bouw stillegde, het PFAS-dossier. Dit deden we
o.a. met de Vereniging van Waterbouwers en de bouwmaterialenbranche
(NVTB). Ook namen leden van Koninklijke NLingenieurs deel aan het
Expertisecentrum PFAS dat onder meer lokale overheden bijstaat.
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Mede door alle inspanningen is veel werk dat was blijven liggen weer op
gang gekomen. Deze eerste oplossingen zijn echter grotendeels
administratief van aard. Ondertussen buigen we ons vanuit Koninklijke
NLingenieurs over meer structurele oplossingen. De problematiek van
stikstof en PFAS zal daarom ook de komende jaren actueel blijven.

Agenda Provincie
In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart
hebben we een Agenda Provincie opgesteld met onze belangrijkste
aanbevelingen voor de provinciebesturen voor de komende vier jaar.
Deze Agenda hebben we na de formaties voor Gedeputeerde Staten aan
de nieuwe provinciebesturen gestuurd.

Aanbesteding raamcontracten vijftal waterschappen
Omdat de gezamenlijke aanbesteding van ingenieursdiensten van vijf
waterschappen ongunstige voorwaarden bevatte voor de leden, hebben
we via twee brieven en enkele gesprekken hierover een dialoog gehad
met deze waterschappen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat één
waterschap uit de aanbesteding is gestapt en de andere vier een licht
gewijzigde aanbesteding hebben gedaan.

Interne overleggen

Externe overleggen en stakeholdermanagement

Tekenen klimaatakkoord

Het afgelopen jaar hebben we met vele partijen en opdrachtgevers
(regulier) overleg gevoerd, waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, de Unie
van Waterschappen en de gemeente Amsterdam. Vooral met ProRail is
het overleg op verschillende niveaus en gestructureerd. Hieruit komen
ook acties voort die in werkgroepen worden uitgewerkt. Zo is er onder
meer een sessie over prestatiemeten georganiseerd en een
innovatiemarkt. Het Topoverleg met Rijkswaterstaat dat niet naar
tevredenheid functioneerde is na een gezamenlijke evaluatie opnieuw
opgestart volgens een andere formule, waarbij slechts twee CEO’s (in
plaats van acht) aansluiten, tezamen met de voorzitter en de directeur.
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Interne overleggen binnen Koninklijke NLingenieurs geven voeding aan de
standpuntvorming van Koninklijke NLingenieurs. Afgelopen jaren hebben
we regulier overleg gehad via diverse overleggen, zoals het werkoverleg
Samenwerken en Contracteren, het afstemmingsoverleg Water, het
overleg Bouwkwaliteit en -veiligheid en het railoverleg.

Onze bestuursvoorzitter heeft een brief aan Klimaatberaadvoorzitter Ed
Nijpels aangeboden, waarmee we als branche steun hebben uitgesproken
voor het Klimaatakkoord. Als ontwerpers van de ruimtelijke omgeving
spelen ingenieursbureaus een belangrijke rol bij zowel het ontwerp als de
uitvoering van maatregelen uit het akkoord. In aanwezigheid van het
voltallige bestuur van Koninklijke NLingenieurs hebben Ed Nijpels en Carla
Moonen de brief ondertekend.
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City Tour met Tjeerd de Groot
Graag willen we het werk van ingenieurs voor het voetlicht brengen bij
stakeholders die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming op de voor
onze branche belangrijke thema’s. Om die reden hebben we D66Kamerlid Tjeerd de Groot rond geleid bij een aansprekend voorbeeld van
klimaatadaptatie in de Arnhemse wijk De Geitenkamp.

Bouwpoort
We hebben met onze partners twee bijeenkomsten van Bouwpoort
georganiseerd in perscentrum Nieuwspoort. In april over de
Omgevingswet en in december over hoe industrialisatie kan bijdragen aan
het versnellen en opschalen in de bouwsector.

EFCA en FIDIC
Jacolien Eijer is toegetreden tot de Board of Directors (het bestuur) van
onze Europese koepel EFCA. Daarmee is de vertegenwoordiging van
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Koninklijke NLingenieurs in internationale netwerken stevig, met Mark
Pehlig in de Board van de mondiale koepel FIDIC. Door deze Nederlandse
bestuurszetels wordt de verbinding met deze organisaties vergroot en kan
Koninklijke NLingenieurs meer uit het lidmaatschap halen.

Vooruitblik 2021
Voor 2021 is het streven om de ingezette weg door te trekken: de
belangrijkste beleidsissues onder aandacht brengen bij onze stakeholders.
Via reguliere overleggen en gerichte ad hoc-acties en daarbij in
communicatie-uitingen aandacht voor vragen. Daarbij zullen we vooral
ook inzetten op relevante actuele onderwerpen als stikstof en PFAS en
zullen inkoopvoorwaarden en paritaire voorwaarden belangrijk blijven.
Ook willen we opnieuw tweemaal een Bouwpoort organiseren. Via het DB
VNO-NCW praten we bij monde van onze voorzitter mee over de grote
actuele beleidsontwikkelingen.
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Resultaten ledenwerving en behoud 2019
Positioneren – New Business
Onderzoeken
Koninklijke NLingenieurs peilt sinds 2011 samen met haar partners in de
bouw BNA, Bouwend Nederland en Techniek Nederland het
conjunctuurverloop in de bouw. Koninklijke NLingenieurs heeft in het
voorjaar van 2019 haar eigen conjunctuurmeting gehouden onder haar
leden. De uitkomsten van alle partners samen zijn uitgewerkt in het
rapport Monitor Bouwketen. Het voorjaar van 2019 gaf een zeer positief
beeld over de bouwsector. De ordeportefeuille was toegenomen en de
omzet verwachtingen per saldo positief. Punt van aandacht was wel het
hoge aantal vacatures in de bouw.
Gelijktijdig is het conjunctuurverloop in de bouwketen van de start van de
peilingen in 2011 tot en met voorjaar 2019 in beeld gebracht. In onze
branche is de stijging van de ordeportefeuille weer op gang gekomen
vanaf najaar 2013. De werkvoorraad voor onze branche lag in 2019
inmiddels weer op het niveau van 2011. Beide rapporten zijn terug te
vinden in de ledenomgeving van de vereniging.
In 2019 is ook een ledenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd aan
263 medewerkers van onze leden toegestuurd en 54 respondenten vulde
de vragenlijst volledig in. Er was een mooie spreiding in de respons tussen
de grote, middelgrote en kleine bedrijven. De uitkomsten van het
onderzoek gaven aan dat de leden enthousiast zijn over de gekozen
onderwerpen van de communities en tevreden over het
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verenigingsbureau. Punten van aandacht waren onder andere meer
aandacht voor de MKB-leden en betere zichtbaarheid zowel naar de leden
als naar de buitenwereld van de vereniging. Het ledenonderzoek is terug
te vinden op de ledenomgeving.

Netwerk en services
Ledenbehoud
In 2019 lag de nadruk op DOEN en daar hoort ook bij het bezoeken van
leden. Zo goed als alle leden zijn in 2019 bezocht door onze voorzitter
Carla Moonen (zuidelijke provincies), directeur Jacolien Eijer – de Jong
(noordelijke en oostelijke provincies) en manager Verenigingszaken Ellen
Smit (Randstad provincies). Op verzoek van enkele leden zelf zijn nog een
paar ledenbezoeken ingepland in 2020. Onze nieuwe lid Don Bureau is
ook persoonlijk verwelkomd door Carla Moonen. De focus van de
ledenbezoeken lag op het nader kennismaken met de leden en de leden
meenemen in de activiteiten die wij als vereniging ondernemen. De leden
gaven aan de ledenbezoeken zeer te waarderen en ook het bureau heeft
de bezoeken als zeer waardevol ervaren.
Regiobijeenkomsten
In 2019 heeft Koninklijke NLingenieurs de regiobijeenkomsten nieuw
leven in geblazen. De regio’s Noord, Midden en Zuid zijn ieder 2 keer
bezocht. In iedere regio waren wij te gast bij een van onze leden. Het
onderwerp van gesprek kwam van de hand van onze leden zelf, en was
wel gericht op actuele thema’s die passen binnen onze programma’s zoals
de energietransitie en de stikstofproblematiek. Naast kennis delen zijn de
meetings vooral gericht op het netwerk. Graag bedanken wij Jaap
Dijkgraaf van DWA, Gerard van Kempen van DGMR locatie Drachten,
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Matthijs Dull van Huisman en van Muijen, Johan van der Graaf van
Nieman locatie Utrecht, Wim Dankelman van Van den Berg Groep en Jan
Houwen van Volantis voor hun gastvrijheid en medewerking aan onze
regiobijeenkomsten.
CEO-diner en MKB-diner
In juli hebben de CEO’s van de grote acht ingenieursbureau hun jaarlijkse
diner gehouden waarin op ongedwongen wijze een aantal thema’s wordt
besproken. Karin Sluis van Witteveen+Bos was deze keer de gastvrouw.
In navolging van het CEO diner voor de grote acht zijn we in november
ook begonnen met een diner voor middelgrote en kleine bedrijven. Er is
behoefte aan een netwerk waarin de directeuren van de middelgrote en
kleine bedrijven met elkaar ervaringen kunnen delen en samen kunnen
werken. In november was een eerste bijeenkomst om met een aantal
directeuren van middelgrote en kleine bedrijven te bepalen hoe we deze
Business diners kunnen vormgeven. Helaas is het eerste echte Business
diner met Gastheer Willem de Bont niet van de grond gekomen vanwege
Corona. Maar het idee blijft gewoon staan voor later.
Ledenservices
Naast het bieden van een netwerk en het behartigen van de belangen van
onze leden bij diverse relevante partners, bieden wij als vereniging ook
een aantal ledenservices. De samenwerking met AWVN, die voor ons de
juridische helpdesk van Koninklijke NLingenieurs verzorgt, is ook in 2019
voortgezet. Tevens hebben we samen met AWVN een kennissessie
georganiseerd. De samenwerking met Schouten Zekerheid is verder
vormgegeven. Er is gewerkt aan de website voor de verzekeringsdiensten
die Schouten aan onze leden zal gaan aanbieden. De lancering volgt in
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2020. Dagelijks ontvangen onze leden de nieuwsbrief Howards Home. Tot
slot, is onze ledenomgeving live gegaan. De ledenomgeving is speciaal
voor medewerkers van onze leden. We delen daar relevante informatie
speciaal voor leden over bijvoorbeeld dossiers als PAS en PFAS, onze
communities maar ook de presentaties van de bijeenkomsten en
dergelijke.

Cijfers en feiten
Aantal leden 2019: 83
Aantal nieuwe leden: 1
Aantal opzeggingen: 8 (waarvan 1 bureau is overgenomen door een van
onze andere leden, rest opgezegd om andere redenen)

Bestuur
Het bestuur van Koninklijke NLingenieurs bestond in 2019 uit:
▪ Voorzitter Carla Moonen
▪ Vicevoorzitter Mark Pehlig (Fugro)
▪ Penningmeester Steven Mast (Smits van Burgst)
▪ Secretaris Jacolien Eijer – de Jong (Koninklijke NLingenieurs)
▪ Lid Stephan van der Biezen (Witteveen+Bos)
▪ Lid William Sanders (Sweegers en de Bruijn)
▪ Zetel Verenigingsraad: Ido Croese (Mott MacDonald, tot 19 juni 2019)
en Ernst van Toorenburg (J. Van Toorenburg B.V., sinds 19 juni 2019)
▪ Zetel JongNLingenieurs: Erik Winde (Sweco, tot 1 oktober 2019) en
Guido Dekker (Bureau de Bont, sinds 1 oktober 2020)
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Het bestuur dankt Ido Croese en Erik Winde voor de samenwerking in de
afgelopen jaren en is blij met het toetreden van Ernst van Toorenburg en
Guido Dekker tot het bestuur.
Het bestuur heeft een actieve rol gespeeld op onder andere de dossier
PAS en PFAS en het advies Constructieve Veiligheid voor de
Onderzoeksraad voor Veiligheid en heeft de Missie-Visie-Strategie en
bijbehorende doelstellingen van de vereniging verder aangescherpt. Deze
dient als leidraad voor de activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur
heeft in 2019 6 keer vergaderd.

Verenigingsraad
De verenigingsraad van Koninklijke NLingenieurs bestond in 2019 uit:
▪ Voorzitter: Ido Croese (Mott MacDonald, tot 19 juni 2019) en Ernst
van Toorenburg (J. Van Toorenburg B.V., sinds 19 juni 2019)
▪ Vice-Voorzitter: Jan Tiddo Bresters (Witteveen+Bos tot 19 juni 2019)
en Peter Nelemans (Fugro, sinds 19 juni 2019)
▪ Lid: Frank Spaen (ABT)
▪ Lid: Gerard van Kempen (DGMR)
▪ Lid: Lex Halsema (Bureau de Bont)

verenigingsraad dankt Ido Croese en Jan Tiddo Bresters voor de
samenwerking en zijn blij met het toetreden van Lex Halsema.
Een van de belangrijke activiteiten van de Verenigingsraad in 2019 is dat
zij voor bedrijven, die geen ISO9001 certificaat hebben maar wel graag lid
willen worden van onze vereniging, een aantal kwaliteitsvereisten heeft
opgesteld waarin zij moeten voldoen.Deze nieuwe vorm kwaliteitsborging
opent de deuren voor nieuwe leden, die op een andere manier hun zaken
omtrent kwaliteitsborging regelen, maar hiermee wel voldoen aan de
voorwaarden van kwaliteit waar onze vereniging voor staat. De ALV heeft
dit ook erkend door het voorstel tijdens de vergadering van 18 juni 2019
goed te keuren. De voorwaarden zijn terug te vinden op de website en
ledenomgeving van Koninklijke NLingenieurs

De Verenigingsraad heeft in 2019 afscheid genomen van voorzitter Ido
Croese en vice-voorzitter Jan Tiddo Bresters, die aan het eind van hun
bestuurstermijn waren. Ernst van Toorenburg heeft de voorzittershamer
overgenomen en Peter Nelemans, reeds lid van de Verenigingsraad, heeft
de rol van vice-voorzitter op zich genomen. In november 2019 is Lex
Halsema door de ALV benoemd als nieuw lid van de Verenigingsraad. De

HIGHLIGHTS 2019

het jaar van DOEN!

14

Terugblik activiteiten JongNLingenieurs
Ook in 2019 hebben de JongNLingenieurs weer verschillende jonge (onder
de 35 jaar) professionals met elkaar in contact gebracht. In deze
Highlights 2019 lichten we er twee activiteiten uit: de Collegetour en de
Doe&Durf Competitie.

Doe&Durf competitie 2019
Tijdens het congres De Ingenieuze Stad op 29 november 2019 in Pakhuis
de Zwijger in Amsterdam vond ook de finale van de Doe&Durf competitie
2019 plaats. De Doe&Durf competitie is dé competitie waar een team
wordt ‘gekroond’ tot meest innovatief en zichtbaar.

Collegetour 2019

Met welke superkrachten zorg jij voor een futureproof city?

De Collegetour is samen met de communicatiemedewerker, manager
verenigingszaken en de bestuursleden van JongNLingenieurs
georganiseerd. Voor de editie van 2019 is Directeur-Generaal van
Rijkswaterstaat – Michèle Blom – gevraagd om als gastspreker op te
treden. Met trots kunnen we zeggen dat zij de uitnodiging accepteerde
en de aanwezige jonge ingenieurs (50 deelnemers) met haar verhaal
enthousiasmeerde, inspireerde en uitdaagde.

De subtitel van de competitie was in 2019: met welke superkrachten zorg
jij voor een futureproof city? Dit thema paste helemaal bij het congres
van Koninklijke NLingenieurs: De Ingenieuze Stad.

Michèle Blom gaf haar visie op de rol van de jonge ingenieurs voor de
huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Ook had ze een
aantal inspirerende boodschappen paraat voor de deelnemers als: “leef in
het hier en nu” : waar haar ik lol uit? “Heb lef en durf” : jonge mensen
kunnen vaak nog ‘alles’ zeggen, maak daar gebruik van. Kom met
gewaagde plannen, rebelse voorstellen en ideeën. Kortom: heb lef!
De deelnemers hebben de Collegetour als leuk, interessant en een mooie
mogelijkheid om elkaar te leren kennen ervaren. Daarom bekijkt
JongNLingenieurs voor 2020 of er een derde editie van de Collegetour
komt.

HIGHLIGHTS 2019

De teams die zich voor deelname inschreven mochten voorafgaand aan
hun inzending een tweetal workshops, georganiseerd door
JongNLingenieurs, volgen. In 2019 leerden de deelnemende teams van
Dorit Roest (pitch-expert) over ‘get into de start-up mindset’ en van JanWillem Wesselink van Future City, leerde zij over de stedenbouwkundige
impact van digitalisering. Met deze aanvullende kennis op zak zijn de
deelnemers aan de slag gegaan en stuurden zij hun inzendingen in.
Uit een flink aantal inzendingen zijn vervolgens vijf finalisten gekozen die
een deskundige jury zijn onder andere beoordeeld op uitvoerbaarheid en
opschaalbaarheid. Nadat de vijf finalisten hun inzending nog een keer
pitchte voor de jury en de congresbezoekers, maakte de jury tijdens het
middagdeel van het congres de jury-prijswinnaar bekend. Het publiek
stemde voor de winnaar van de publieksprijs en zo kregen de inzendingen
voor de Doe&Durf competitie 2019 een groot podium om hun innovatieve
oplossingen voor een futureproof city te laten zien.

het jaar van DOEN!
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Winnaars
En Cityshaper van Witteveen+Bos ontving de publieksprijs.

De winnaars van de Doe&Durf competitie 2019 zijn:
Varitherm van Peutz BV won de juryprijs

http://www.doeendurf.nl/inzendingen-2019/

Voor 2020 staat er wederom een Doe&Durf competitie op de planning.

HIGHLIGHTS 2019
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Terugblik uit de programma’s
Klimaatadaptatie 2019

Activiteiten
•
•
•
•
•

•

27 februari: Consultatie Bijsluiter Stresstesten DPRA.
17 juni: Werkbezoek project Geitenkamp Arnhem door Kamerlid
Tjeerd de Groot.
23 september: Overleg met edltacommisaris Peter Glas, samen
met de vereniging van waterbouwers.
20 november: Bijeenkomst Routekaart Risicodialoog (samen met
DPRA).
29 november: Breakoutsessie ‘Klimaatadaptatie bij grootschalige
binnenstedelijke herinrichtingen’ als onderdeel van het Congres
‘De ingenieuze stad’ van Koninklijke NLingenieurs.
Participatie in overleggen met onder andere Proeftuin adaptatie
TOP-sector , OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie), BTIC
(Bouw en Techniek Innovatie Centrum), Platform Samen
Klimaatbestendig.

Programma-manager
Branche-ambassadeurs
•
•
•
•

Alex Hekman – Sweco
Mathijs van Vliet – Movares
Vanaf januari ‘19: Arnold Wielinga – RHDHV
Vanaf maart ’19: Edwin van der Strate – Tauw

HIGHLIGHTS 2019

•
•

Tot februari ’19: Brigitte Vergouw – Bureau de Bont
Vanaf februari ’19: Jetze Visser – Bureau de Bont

het jaar van DOEN!
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Energietransitie 2019

Acties
•
•
•
•

•
•

•
•

11 april: Bijdrage regiobeenkomst Noord Nederland ‘De opgave
die Energietransitie heet’.
6 mei: Ontwerptafel Waterstof bij FHI.
4 juli: Ontwerptafel Transform bij gemeente Deventer.
8 juli: Terugkoppeling resultaten Ontwerptafel Transform bij
Energiesessies (gemeentes Zwolle, Zutphen, Deventer en
Apeldoorn).
19 november: Bijdrage congres Technisch weekblad ‘De rol van de
ingenieur in de energietransitie’.
29 november: Breakoutsessie ‘De Ingenieur als Inspirator’ als
onderdeel van het Congres ‘De ingenieuze stad’ van Koninklijke
NLingenieurs.
3 december: Ontwerptafel NPRES.
Participatie in en overleggen met onder andere MEV (Milieu,
Energie en Verduurzaming) van VNO-NCW, BTIC (Bouw en
Techniek Innovatie Centrum), Stuurgroep ISSO: Cijfers & Tabellen.

Programma-manager:
Branche-ambassadeurs
•
•
•

•

Jetze Visser – Bureau de Bont

Eveline Buter – Witteveen+Bos
Ton Berendsen – Fugro
Vanaf aug ‘19 Martijn Koop – DWA

HIGHLIGHTS 2019
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Mobiliteit 2019

Acties

•
•
•

3 juli: Robert Coffeng in interview met Verkeerskunde.
17 september: Werksessie community mobiliteit.
29 november: Breakoutsessie ‘Vijf taboes over mobiliteit’ als
onderdeel van het Congres ‘De ingenieuze stad’ van Koninklijke
NLingenieurs.

Programma-manager
•
•
•

Tot februari ’19: Anita van den Berg – Koninklijke NLingenieurs
Vanaf februari ’19: Brigitte Vergouw – Bureau de Bont
Vanaf november ‘19: Tobias Somers – Bureau de Bont

Branche-ambassadeurs
•
•
•
•

Aries van Beinum – Witteveen+Bos
Robert Coffeng – Antea Group
Hans Marinus – Royal HaskoningDHV
Tot maart ‘19: Jeroen Winkelmolen – Megaborn

HIGHLIGHTS 2019
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Gezonde & Duurzame Gebouwde Omgeving 2019

Acties

•
•
•

Programmamanager aangesteld februari 2019
Werven ambassadeurs zomer 2019
6 december 2019: Kick-off programma.

Programma-manager:

•
•

Tot november ’19: Brigitte Vergouw – Bureau de Bont
Vanaf november ’19: Tobias Somers – Bureau de Bont

Branche-ambassadeurs
•
•
•

Basak Karabalut – Arcadis
Jos Schild – Royal HaskoningDHV
Maarten Schäffner – Witteveen+Bos

HIGHLIGHTS 2019
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Evenementen/bijeenkomsten
Kennis delen, kennis halen en kennismaken: belangrijke pijlers voor alle
evenementen die wij organiseren voor onze leden, met onze leden en in
samenwerking met onze kennispartners. Onderstaand vind je een aantal
van de evenementen en bijeenkomsten die wij in 2019 hebben
georganiseerd.

Evenementen georganiseerd in 2019 door Koninklijke
NLingenieurs
•

22 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst en uitreiking De Vernufteling
in de Malietoren in Den Haag. Ingenieursbureau Tauw wint de
publieksprijs met ‘energieweg N470’ en ingenieursbureau Nelissen
wint de juryprijs met een baanbrekend koel- en verwarmingssysteem
met Maaswater.

De winnaars: links en midden ingenieursbureau Nelissen en rechts Tauw

HIGHLIGHTS 2019

Ondanks de barre weersomstandigheden – kilometers file en treinen die
stranden door hevige sneeuwval – is de opkomst goed en proosten we op
een mooi 2019! Tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst proosten we op het
nieuwe jaar, een nieuw kantoor en een nieuwe winnaars van de
Vernufteling 2018.
•

Tijdens de regiobijeenkomsten werden alle regio’s 2 maal aangedaan.

•

9 april kennissessie ‘VR in de ingenieursbranche’ in de Malietoren Den
Haag

•

14 juni Collegetour, JongNLingenieurs

•

18 Juni 2019 In het Mauritshuis in Den Haag

•

26 september 2019: ambassadeursdag. Voor de medewerkers van
leden die aan de branchevereniging verbonden zijn door een
‘ambassadeursschap’ (brancheambassadeurs programma’s)
organiseren we jaarlijks de ambassadeursdag. In 2019 bracht
woordvoerder van Arcadis – Tim Preger – de deelnemers helemaal
op de hoogte van social media gebruik en inzet.

•

9 oktober 2019: Kennissessie in samenwerking met AWVN over
personeel als waarborg van de continuïteit van je bedrijf

•

29 november 2019 ALV

het jaar van DOEN!
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•

29 november 2019 Congres De Ingenieuze Stad. Het congres De
Ingenieuze Stad van Koninklijke NLingenieurs werd voor het eerst
tijdens het jubileumjaar in 2017 georganiseerd. Het is de doelstelling
om het congres een jaarlijks terugkerend event te laten worden waar
wordt geïnspireerd, gemotiveerd en geleerd.

•

3 december 2019: Bouwpoort:
Wordt industrialisatie de oplossing voor de forse vraagstukken
waar de bouw in ons land voor staat? Die vraag stond centraal
tijdens een druk bezochte bouwpoort op 3 december .

De editie van 2019 is een zeer succesvolle editie geweest met iets
meer dan 120 congresbezoekers, sprekers uit binnen-en buitenland,
een dag vol kennismaken, kennis delen en kennis halen zoals we dat
graag zien! Tijdens het congres was de uitreiking van de juryprijs en
publieksprijs voor de Doe&Durf competitie van JongNLingenieurs. Het
congres is met een dikke 8 door de bezoekers beoordeeld en daar zijn
wij enorm trots op.

Mede-georganiseerd/ deelgenomen aan
•

15-19 januari 2019 Infratech: samen met leden M+P, Witteveen+Bos,
Antea Group, Movares, IV-Infra en Arcadis hebben wij het
IngenieursPlein ingericht op de Infratech.

•

23 april Bouwpoort: de bouwopgave en de Omgevingswet onder
leiding van Bestuursvoorzitter Carla Moonen

HIGHLIGHTS 2019
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Koninklijke NLingenieurs in de media in
2019

•

21 augustus interview Jacolien Eijer in Friesch Dagblad: Jacolien
Eijer - directeur Koninklijke NLingenieurs - over het AZ-stadiondak:
"Gebrekkige communicatie tussen bouwpartijen en bezuinigingen
op controles door toezichthouders vergroten het risico op
bouwincidenten".

•

Oktober 2019 Carla Moonen interview voor Topvrouwen.nl: ‘als je
een kans geboden wordt, betekent dit dat je iets kunt’.

Het wordt al vaker in deze Highlights benoemd: we verschijnen vaker in
de media.
Voor 2019 schrijven Bestuursvoorzitter Carla Moonen en directeur
Jacolien Eijer om en om een column in de Cobouw. In 2019 verschijnen er
zo 8 columns van onze hand en kunnen wij op deze manier onze ideeën,
standpunten en soms zorgen uitspreken.

In 2019 komen we ook in de media door medeondertekening van
het manifest: NL staat op slot, politiek trek ’t vlot’

Met het Technisch weekblad verstevigen we in 2019 de samenwerking.
Dit betekent dat er in het weekblad ruimte is voor onze leden en
JongNLingenieurs om artikelen, columns of overige berichten aan te
bieden. Voor 2020 wordt deze samenwerking en de afspraak om columns
in Cobouw aan te leveren voorgezet.

Het manifest verschijnt paginagroot in De Telegraaf en het FD.
Samen met veel andere partijen steunt Koninklijke NLingenieurs
het manifest waarin wordt gevraagd dat de politiek actie
onderneemt omdat door de stikstofproblematiek Nederland in een
bouwcrisis dreigt te worden gestort.

Vooral Carla Moonen en Jacolien Eijer worden namens de
branchevereniging in 2019 gevraagd voor interviews:
•

•

12 februari dubbelinterview met ‘nieuwe’ voorzitter Koninklijke
NLingenieurs Carla Moonen en oud-voorzitter Johan van den Elzen.
26 maart 2019 Carla Moonen schrijft samen met Hendrik Postema
van de Vereniging van Waterbouwers een opiniestuk voor in Trouw
over de studentenstops van de technische opleidingen.
“Studentenstops in de techniek remmen duurzame
ontwikkelingen”, is de titel.

HIGHLIGHTS 2019

Het manifest verscheen op 30 oktober in bovengenoemd kranten.

Overige zichtbaarheid van Koninklijke NLingenieurs:
•

26 september 2019: Carla tekent voor steun aan het
Klimaatakkoord, de leden van Koninklijke NLingenieurs willen
daarmee graag aan de slag. Als een van de eerste
brancheverenigingen in het bedrijfsleven hebben wij daarom
vorige week openlijk onze steun uitgesproken voor het
Klimaatakkoord.
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•

17 oktober 2019 Jacolien Eijer is keynote spreker op het Congres
van World Class Maintainance met als thema Smart Maintainance
in de Energietransitie

•

11 oktober 2019 is Jacolien Eijer jurylid tijdens de World Standards
Day in de Fokker Terminal in Den Haag voor de NENnovation
Award 2019.

Op alle vlakken willen we van 2020 weer net zo een mooi jaar gaan maken
en daar gaan we ons volop voor inzetten!
Directeur Jacolien Eijer
Bestuursvoorzitter Carla Moonen
Bestuur
Team Verengingsbureau
Programmamanagers
Brancheambassadeurs en
Alle enthousiaste medewerkers van onze leden!

HIGHLIGHTS 2019
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