AMBITIE EN STRATEGIE

DE UITDAGINGEN

CONCEPT ACTIEPLAN

COMMUNICEREN

Het zijn roerige tijden voor de bouw- en infrawereld. Er
verandert veel en ook snel. Voor de leden van Bouwend
Zeeland is dat niet anders. Natuurlijk, de bouw herstelt
zich wel. Maar wordt het ooit nog zo als voor de crisis?

Anders doen
• Beter aansluiten op de klantvraag: relatievorming,
bouwconcepten en co-creatie
• Meehelpen om de nieuwe
huisvestingsvraagstukken in onderwijs, zorg en bij
woningbouwverenigingen op te lossen
• Verhoogde aandacht voor duurzaamheid:
vermindering energieverbruik, efficienter omgaan
met materialen, verhogen gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde gebouwde omgeving
• Van bezit naar gebruik: design, build, maintain and
finance
• Bouwgerelateerde ondernemingen ontzorgen
opdrachtgevers, ook voor en na de bouw: aanschaf,
gebruik, onderhoud en transformatie
• Aanpasbaarheid en flexibiliteit: niet meer bouwen
voor de eeuwigheid

Bijeenkomsten met de eigen leden
We gaan sessies organiseren rond prikkelende thema’s
voor eigen leden en/of met gelijkgestemden binnen de
vereniging. Op diverse manieren gaan we werken aan
het uitwisselen van ervaringen en ideeën dan wel het
vinden van oplossingen.

Leden onderling
Hoe kunnen we gemakkelijker met elkaar
communiceren? Via WhatsApp of per SMS? Of blijft
e-mail het beste middel?

Bouwend Zeeland gaat zich (pro-)actiever en
assertiever opstellen. Zij zal nog meer dan voorheen
de partijen in het netwerk met elkaar verbinden. En
zij zal nog meer zichtbaar maken wat zij voor de leden
betekent en wat niet-leden missen.
We moeten dus aan de slag. Niet zoals we gewend
zijn, maar anders. Het motto voor 2015 en 2016 wordt
daarom:

Anders samenwerken
• Ketensamenwerking: full service concepten
• Verbeteren imago van de bouwsector,
kwaliteitsbeleving terugbrengen
• Systeem van aanbestedingen ter discussie stellen
• Opvoeden opdrachtgevers naar een volwassen
verhouding: gedrags- en
mentaliteitsverandering
bewerkstelligen
• Van bouwgerelateerde
ondernemingen weer aantrekkelijke
werkgevers maken
• Doorbreken negatieve spiraal:
bouwen aan het herstel van
onderling vertrouwen in de branche

•
•
•

Anders zijn
• Als bouwonderneming een
strategische keuze overwegen:
totaalaanbieder, specialist of
capaciteitsaanbieder
Persoonlijke ontwikkeling ondernemers,
leidinggevenden en medewerkers
Verandering personeelsopbouw: andere
verhouding denkers en doeners
Professionalisering van bedrijfsprocessen

Beter in beeld bij potentiële opdrachtgevers
Bouwend Zeeland en haar leden zijn hoogstaande
sparring-partners in de voorbereiding of formulering
van bouwopdrachten. Dat moet bij potentiële
professionele opdrachtgevers beter op het netvlies
komen te staan. Het concept van meedenken door
ledenteams willen we vaker uit de kast halen. Let wel:
de vrijheid van leden blijft voorop staan.
Professionalisering ledenbedrijven
Bij Bouwend Nederland is veel kennis aanwezig voor
het verbeteren van bedrijfsprocessen. Bouwend
Zeeland gaat de leden helpen daar meer en beter
gebruik van te maken. Op aanvraag kan Bouwend
Zeeland een rol spelen in het opsporen van
verbeterpunten en in het verbeterproces.
Ledenbinding en -werving
Het is belangrijk dat de bestaande leden tevreden
blijven: zij zijn de beste ambassadeurs. Daarnaast
betekent meer leden een grotere vuist bij potentiële
opdrachtgevers en meer kennis en mogelijkheden
binnen de club. Door niet-leden te wijzen op de
ledenvoordelen en de zaken die Bouwend Zeeland de
komende jaren gaat aanpakken, gaan we het ‘daar
moet ik bij zijn’-gevoel aanwakkeren.
Wat we blijven doen:
• Positie MKB Bouw en Infra centraal stellen bij
gemeenten en provincie
• Aandacht voor Zeeuwse economische ontwikkeling
• Aandacht vestigen op de kwaliteit en
concurrentiepositie van de leden

Website en nieuwsbrief
Website en e-mail nieuwsbrief krijgen een opfrisbeurt.
En we denken na hoe we de nieuwsbrief nog beter op
de leden kunnen afstemmen.
Social Media
Is Facebook van meerwaarde voor Bouwend Zeeland
en haar leden? Dat gaan we onderzoeken. En ook hoe
we de Linkedin groep (44 leden) een zetje kunnen
geven. Gaat Youtube ons helpen? Wat kan Twitter
betekenen?
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Bouwend Zeeland denkt van niet. De bouw- en
infrawereld gaat op de schop. Voor de uitdagingen
van de komende jaren zijn nieuwe antwoorden nodig.
Bouwend Zeeland gaat daarom samen met de leden
of groepen van leden activiteiten en andere zaken
organiseren om die antwoorden te vinden.

