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Bouwend Zeeland vernieuwt!
Eric de Ruijsscher (H4A) draagt na 7,5 jaar het voorzitterschap van Bouwend Zeeland over aan Martijn van
Sabben (Fraanje). Deze overdracht markeert een keerpunt voor de bouwers en Bouwend Zeeland. De crisis
is voorbij, we gaan een nieuwe periode tegemoet.
Bouwend Zeeland laat de economische crisis achter zich. Om in de snel veranderende markt hun marktpositie te
verstevigen, zijn de Zeeuwse bouwers sinds vorig jaar ‘Anders aan de Slag’. Martijn van Sabben is enthousiast
over dit ontwikkelproces van ondernemerschap en innovatie. “De bouwsector streeft naar een optimale inrichting
van de plekken waar we leven, werken, spelen en wonen. Centrale vraag daarin is: wat hebben de inwoners van
Zeeland nodig om langer, gezonder en gelukkiger te leven? Dat houdt me als bouwondernemer bezig. Als we er
met Bouwend Zeeland in slagen om hierop in te spelen, creëren we perspectief en kansen voor onze sector.
Daarvan ben ik overtuigd,” aldus Martijn.
Hij benadrukt dat de bouwondernemers meer ruimte hebben om breder te kijken dan marktkansen alleen. “We
hebben er alle belang bij om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond aan de slag kunnen blijven. Die
verantwoordelijkheid nemen we, zeker ook omdat we de afgelopen jaren veel van hun inzet hebben gevraagd.
Daarnaast doen we er alles aan om zichtbaar te maken dat de bouw voor jongeren een interessante sector is om
aan de slag te gaan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (met aandacht voor people, planet en profit) is
een thema dat leeft binnen Bouwend Zeeland. Daar zet ik me als nieuwe voorzitter graag voor in.”
Scheidend voorzitter Eric de Ruijsscher: “Als ‘voorzitter van de crisis’ ben ik blij dat ik het stokje kan overdragen.
Voor mij markeert dit het einde van een paar moeilijke en pijnlijke jaren voor onze sector. Maar eerlijk is eerlijk
‘slecht nieuws’ is ook nieuws. Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor de marktpositie van het
bouwbedrijf in het mkb. Ik heb me er sterk voor gemaakt om onze Zeeuwse relaties te informeren over de
bedrijfseconomische ontwikkelingen, aan de hand van feiten en cijfers. Op deze manier heb ik kunnen bijdragen
aan een goede beeldvorming van onze sector. Het is nu de tijd om de schijnwerpers te verzetten en ons te richten
op nieuwe ontwikkelingen.”
Over Bouwend Zeeland
Bouwend Nederland is een slagvaardige en professionele organisatie van werkgevers in de sectoren bouw- en/of
(rail)infrastructuur en stelt zich ten doel de branche toekomstgericht te profileren. De Afdeling Zeeland
vertegenwoordigt circa 85 Zeeuwse bouw- en infrabedrijven. De aangesloten Zeeuwse leden zijn professionele
ondernemingen die zich als kwalitatieve bouwers onderscheiden in de markt.
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