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Nieuwjaarstoespraak 2021 door Bestuursvoorzitter Carla Moonen 
 

Welkomstwoord 
 
Graag heet ik alle leden en genodigden vanuit mijn studeer/werkkamer thuis in Breda van harte 
welkom op deze digitale nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat jullie er met zoveel bij zijn.  

 

Terugblik 2020 
 
Beste leden, 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vorig jaar sloot ik mijn nieuwjaarstoespraak af met de woorden: 
‘Wij gaan golven maken’. Golven maken was de titel van ons jaarplan voor 2020. Wat bedoelde ik 
daar ook alweer mee?  
Het gaat erover dat we beweging maken die bestaat uit de volgende 3 zaken: 
 
1. Actiever meedoen aan het maatschappelijk en politiek debat 

2. Leden nog meer laten aansluiten bij het werk van onze vereniging en  

3. Een grotere zichtbaarheid. 

 

Het jaar 2020  
 
Niemand van ons had op dat moment kunnen bedenken dat zes weken later ons leven op zijn kop 
zou worden gezet door het coronavirus. Hierdoor is 2020 een jaar geworden waarin wij met zijn 
allen zoveel mogelijk vanuit huis werkten, elkaar digitaal ontmoetten en zorgvuldigheid in acht 
namen in het contact met familie en vrienden. Het Van Dale woord van 2020 is dan ook  ‘de 
anderhalve meter samenleving’ geworden.  
 
Het jaar 2020 is een jaar geworden waarin Koninklijke NLingenieurs duidelijk haar stem heeft laten 
horen. Vanaf de start van de coronacrisis heb ik me ingezet om allereerst de juiste strategische 
posities in te nemen. Die krijg je niet vanzelf. Ik wilde vanuit NLingenieurs vooraan zitten en 
meedoen in het maatschappelijk debat.  
 
We zijn erin geslaagd om de kennis, expertise en inzichten vanuit onze vereniging te bundelen met 
die van andere partners in de ontwerp, bouw en techniek keten. Dat bleek dé manier te zijn om in 
gesprek te komen met Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en 
met Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken. Minister Ollongren gaat over Ruimtelijke 
Ordening en Wonen. Gedurende deze hele coronaperiode heb ik periodieke overleggen gehad met 
deze ministers. En die vinden nog steeds plaats.  
 



 

Ons motto was en is vanaf maart 2020: investeren in plaats van compenseren. Zo hebben we met 
de ministers afspraken gemaakt over het versnellen van projecten in de woningbouw en op het 
gebied van de infrastructuur. Dit om de economie en in het bijzonder jullie ingenieurswerk 
draaiende te houden tijdens de coronapandemie. Ook bespraken we alle andere relevante 
onderwerpen zoals stikstof en PFAS, digitalisering en veiligheid. De input voor deze gesprekken 
kwam steeds vanuit de experts van ingenieursbedrijven, die lid zijn van onze branchevereniging. 
Jullie dus. Via de expertnetwerken bodem en ondergrond, stikstof en onze vier programma’s 
leverden we de inhoudelijke expertise. Op deze manier sluiten de leden zich steeds sterker aan bij 
het werk van onze vereniging. Dat maakt ons aan de tafels met de ministers tot een zeer 
gerespecteerde gesprekspartner met kennis van zaken. Als de ingenieurs spreken dan wordt er 
geluisterd. Ook merken we nu dat we er sneller bij worden gevraagd. Kortom, we hebben onze 
strategische positie ingenomen en verdiend.  
 
Het jaar 2020 is ook het jaar van snel handelen. Ons congres De Ingenieuze Stad is omgezet naar 
een digitale variant. Veel liever had ik jullie live ontmoet op de 3e editie van ons congres De 
Ingenieuze Stad. Nu hebben we een hele Maand van De Ingenieuze Stad gehad. In de maand 
november hebben wij het congresthema ‘De (on)bedoelde effecten van onze ontwerpen’, laten 
terugkomen in al onze producties. Zo deelden wij een tweetal videocasts, een podcast en 
verschillende blogs van onze brancheambassadeurs. Al deze producties zijn nog steeds terug te 
lezen, te zien en te beluisteren op onze website.  
 
Daarnaast creëerden wij zichtbaarheid door columns te publiceren in de Cobouw, de media te 
halen met artikelen en uitzendingen over het naar voren halen van werk op grote infrastructurele 
vraagstukken, digital twins, het aanbestedingsproces in de bouwwereld, klimaatadaptieve projecten 
en veiligheid in de bouwomgeving en met een groot artikel in het NRC over 10 jaar crisis-en 
herstelwet.  
 
We doen ook mee aan de woningbouwalliantie. We tekenden een gezamenlijk statement van de 
bouwketen ‘Samen doorbouwen aan Nederland’. We vernieuwden en bekrachtigden de 
samenwerking met Deltares en Jacolien Eijer -  de Jong en ik spraken tijdens vele bijeenkomsten,  
Jacolien bijvoorbeeld tijdens de BouwTalks van de Bouwcampus en ik sprak tijdens een Webinar van 
FIDIC over de lessen die onze branche leerde uit de coronacrisis. Daar luisterden wereldwijd 450 
ingenieursbedrijven naar. 

 

2021 impact vanuit een stevige basis 
 
Wij hebben in 2020 laten zien dat we snel kunnen schakelen. Het motto van 2021 is Impact.  
Impact ontstaat als we de volgende drie zaken doen:  
 
1. Doorgaan met de strategische topposities die we nu innemen.  

Dit jaar gaan we met vertrouwen onze impact op de juiste plekken nog verder vergroten. Impact 
maken vanuit een stevige basis met een goed inhoudelijk fundament. 
 



 

2. Nieuw Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Wonen 

Binnen VNO-NCW, waar ik lid ben van het Dagelijks Bestuur, ben ik ook actief in het cluster 
Ruimtelijke Economie en Kwaliteit. We hebben een inhoudelijke visie hierover opgesteld. 
Onderdeel daarvan is dat er één ministerie van Ruimtelijke Ordening en Wonen komt. We zullen als 
Koninklijke NLingenieurs ervoor zorgen dat we vanaf de eerste dag van dit Ministerie impact 
hebben. 
 
3. De impact is nog groter met meer leden 

Wij zetten in op groei van de vereniging voor een nog stevigere basis. In 2021 ligt onze focus dan 
ook op ledenwerving. Echter, voor groei is een bestaand fundament onontbeerlijk en daarom 
werken we ook aan ledenbehoud. Wij hebben elkaar nodig om ervoor te zorgen dat er geïnvesteerd 
blijft worden, dat jullie portefeuilles goed gevuld blijven en dat jullie mensen aan het werk kunnen 
blijven. Dat er ook kansen ontstaan voor jonge ingenieurs om aangenomen te worden.  
 
Om te kunnen groeien met nieuwe leden hebben we jullie nodig. We vragen je in contacten met 
ingenieursbedrijven, die nog geen lid zijn, ze te interesseren om ook lid te worden. De impact van 
een positief verhaal over de betekenis van deze branche is veel sterker als leden dat zeggen tegen 
collega bedrijven die nog geen lid zijn. Je bent een ambassadeur van Koninklijke NLingenieurs.  
 
De juiste toon, inhoud en voorbeeld zijn belangrijker dan ooit. Zo smeden we gebundelde kracht 
waarmee we impact vanuit een stevige basis blijven maken. Verbinden is nog nooit zo belangrijk 
geweest!  
 
Hartelijk dank voor jullie aandacht. 
 
Carla Moonen 
Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs 
28 januari 2021 


