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De nieuwe KOB-opleiding 
Bouwmanagement leidt op tot 
breed ontwikkelde professionals 
die in staat zijn om buiten het 
eigen vakgebied te denken.
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SPECIALS FOR PROFESSIONALS 

“We merkten dat met name 
professionals met enkele jaren 
werkervaring behoefte hebben aan 
kortdurende verdiepingscursussen”, 
vertelt Edwin van der Weijden.
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Docent Jan Loogman:
“De invoering van de Wkb vereist 
dat bedrijven actuele en brede 
kennis van het Bbl ontwikkelen en
borgen in de organisatie.”
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“MENSEN EN HUN GEDRAG ZIJN DE DERDE 
SUCCESFACTOR BIJ VERDUURZAMEN”
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Hoogleraar Duurzaam Bouwen Anke van Hal onderzocht 
hoe het draagvlak voor de verduurzamingsopgave 
vergroot kan worden. Essentieel in het slagen is in haar 
optiek dat we streven naar een fusie van belangen. 
Want door koppelingen te maken met andere behoeften 
neemt het draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen 
fors toe. 

Duurzaamheid als een middel om doelen te bereiken
“Hoewel bijna niemand tegen duurzaamheid is, zijn veel 
mensen hier in hun dagelijks leven minder mee bezig dan  
we vaak denken. Om die groep mensen mee te krijgen in de 
energietransitie moeten we koppelingen maken met wat zij 
belangrijk vinden. Duurzaamheid zet je dan in als een middel 
om hun doelen te bereiken in plaats van als een doel op zich.”    

“In de praktijk zie je dat mensen duurzaamheid weliswaar 
mooi meegenomen vinden, maar zij vinden andere zaken 
belangrijker, dus leg die koppeling. We noemen dat ook het 
streven naar een fusie van belangen. Dat vereist dat je breder 
moet kijken en dat je creatiever bent met het leggen van 
verbanden.” 

Vraag de bewoners wat zij belangrijk vinden
“De wijk is voor bewoners erg belangrijk en verbeteringen 
daarin wekken enthousiasme op voor verdere 
verduurzaming. Door samen met de bewoners de 
woonomgeving toekomstbestendig te maken ontstaat er 
een positieve dynamiek en een andere emotionele beleving. 
Daardoor neemt de kans toe dat er ook draagvlak voor 
aanpassingen op woningniveau ontstaat. Zeker als je de 
bewoners vanaf het begin bij het maken van plannen betrekt 
en hen vraagt wat zij belangrijk vinden. Daarmee kun je bij 
bewoners ook het beeld kantelen dat de overheid een 
probleem op hun bordje gooit.”  

Klimaatbestendige maatregelen op wijkniveau
“Bij verduurzaming ligt de focus vaak op CO2-reductie op 
woningniveau. Maar door uit te zoomen naar het 
woonklimaat op wijkniveau kun je het woongeluk van 
mensen veel breder aanpakken. Water en groen zijn in wijken 
bepalende geluksfactoren. Integreer daarom de 
woningverduurzaming met aanpassingen waardoor mensen 
met droge voeten naar hun huis kunnen lopen, dat in de 
zomer de hitte draaglijk is en we bij droogte voldoende 
waterbuffering hebben. Door op wijkniveau 
klimaatbestendige maatregelen te nemen krijg je sneller 
draagvlak voor andere maatregelen.” 

Zoek naar creatieve koppelkansen
“Kernpunt is dat je met de bewoners kijkt naar wat zij 
belangrijk vinden. Dat verschilt per situatie maar die 
holistische aanpak is essentieel. Omarm daarom de 
complexiteit en zoek in brede zin naar creatieve 
koppelkansen. Je bent toch bezig in de wijk dus zorg in je 
aanpak dat er meer groen komt en meer water.  
Misschien kun je bij de aanleg van een warmtenet meteen 
het parkeerprobleem oplossen of enge plekken aanpakken.” 

Mensen en gedrag zijn de derde succesfactor
“Mensen en hun gedrag zijn, na geld en techniek, de derde 
succesfactor in de verduurzaming. Mijn pleidooi is daarom 
om duurzaamheid niet als je doel te beschouwen, maar als 
middel om mensen te helpen. Dat vraagt aan de voorkant 
veel meer werk omdat je heel goed moet uitzoeken wat er 
leeft in de wijk en wat de mensen bezighoudt. 
Maar als je mensen meekrijgt dan kan het daarna ook heel 
snel gaan. Bovendien is het veel fijner om aan te sluiten op 
enthousiasme dan dat je mensen moet overtuigen en weer- 
stand moet overwinnen. Uiteindelijk bereik je veel meer!” 
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Prof. Anke van Hal, MSc, PhD. Professor Sustainable 
Building at Nyenrode Business Universiteit.
Daarnaast is Anke van Hal een van de auteurs van de 
4-daagse cursus Verduurzaming bestaande 
woningbouw. Deze cursus is ontwikkeld door een 
samenwerking van OTIB, ISSO, DWA, EnergyGO, 
BouwNext, SBRCURnet, TU Delft, Platform31, TVVL, 
Nyenrode en BOB Opleiding.
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“CORPORATIES HEBBEN BEHOEFTE AAN GOEDE CONCEPTWONINGEN”

Woningcorporaties hebben moeite om de enorme 
bouwopgave te realiseren. Jasper Ponte is namens 
management- en adviesbureau Brink nauw betrokken  
bij diverse bouwprojecten voor woningcorporaties.  
Hij vertelt waar in zijn ogen de kansen zitten en hoe 
marktpartijen corporaties kunnen helpen. 

“Het tekort aan sociale huurwoningen leidt steeds vaker tot 
schrijnende situaties. Landelijk ligt er dan ook een enorme 
opgave voor corporaties. De belangrijkste knelpunten zijn 
mijns inziens een gebrek aan geschikte bouwlocaties en 
hoge bouwkosten.” 

Gebrek aan landelijke regie over ruimtelijke ordening
“Het ontbreekt aan goede locaties waarop we kunnen 
bouwen met het volume dat nodig is. Naar mijn mening 
wreekt zich hier het gebrek aan landelijke regie over de 
ruimtelijke ordening. We hebben behoefte aan grote 
VINEX-achtige locaties, maar er komen vooral kleine en 
versnipperde locaties vrij. Op dat beperkte aanbod zitten 
bovendien vaak bouwclaims wat ook weer prijsverhogend 
werkt. Ook als de overheid die regierol gaat terugpakken zal 
het nog jaren duren voordat dit concrete gevolgen heeft.  
Op korte termijn blijft dit probleem dus sowieso bestaan.”  

Gemiddeld stegen de kosten per woning met € 50.000,-
“De bouwkosten zijn sinds 2016 enorm toegenomen. Dit 
heeft voor een deel conjuncturele oorzaken waaraan weinig 
is te sturen en die tijdelijk zijn, hoewel ze nu al een tijd duren. 
Wettelijke duurzaamheidseisen hebben tot een structurele 
kostenverhoging van € 10.000,- geleid. Daaraan voegen 
gemeenten vaak eigen, kostenverhogende ambities toe. 
Kosten die in het midden- en hogere segment te dragen zijn, 
maar niet in de sociale huursector.” 

Vraagbundeling, standaardisatie en procesafspraken 
tussen gemeenten en corporaties 
“In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken 
9 gemeenten en 13 corporaties samen om de bouwopgave 
te realiseren. Vanuit Brink begeleid ik daar het proces om, 
met vraagbundeling en standaardisatie en procesafspraken 
tussen corporaties en gemeentes, te komen tot een 
versnelling van de bouwproductie tegen lagere kosten.”

Uitontwikkelde conceptwoningen
“Een concrete uitwerking van die opdracht is de recente 
aanbesteding waarin we marktpartijen vragen om een 
uitontwikkelde conceptwoning, liefst met meerdere 

verschijningsvormen, tegen een gunstige prijs te bouwen. 
In eerste instantie voor een pilot voor 200 grondgebonden 
en 200 gestapelde woningen in 3,5 jaar tijd. Met de 
verwachting dat een succesvolle aanbesteding al binnen de 
looptijd tot een groter volume leidt. Corporaties hebben veel 
behoefte aan goede conceptwoningen.” 

Wees transparant over de prijzen van conceptwoningen
“Waar corporaties ook behoefte aan hebben is transparantie 
in de prijzen van de conceptwoningen, in de vorm van 
standaard prijslijsten. Natuurlijk heb je te maken met 
variabelen door de locatie of de grondkosten, maar ik denk 
dat meer openheid in de kosten helpt om de interesses voor 
conceptwoningen bij corporaties verder aan te wakkeren.”  

Corporaties willen de kosten op lange termijn weten 
“Tot slot zou ik marktpartijen adviseren om veel meer nadruk 
te leggen op de levensduurkosten van de woning. Bouwers 
focussen zich op bouwkosten maar corporaties willen weten 
hoe het product het over een periode van vele decennia 
doet. Ontwikkel een branchebrede, bij voorkeur 
genormeerde, vergelijking van de Total Cost of Ownership. 
Dan hebben corporaties goede informatie om een keuze te 
maken en kunnen marktpartijen hun producten gericht 
verbeteren.”  

 

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging om 
hun bouwopgave te realiseren. Directeur-Bestuurder Bas 
Sievers van woningcorporatie Woonpartners in Helmond 
vertelt over de oorzaken van de problemen en de 
mogelijke oplossingen.  

“Als woningcorporaties willen wij dat mensen in Nederland 
prettig en gezond kunnen wonen in een huis dat bij hen past 
en betaalbaar is. Op de huidige overspannen woningmarkt is 
dat een bijna onmogelijke opgave.” 

Juist de mensen met onmisbare beroepen raken 
tussen wal en schip
“In de coronatijd zag je een herwaardering van de onmisbare 
beroepen in Nederland zoals verpleegkundigen, 
politieagenten, supermarktmedewerkers of buschauffeurs. 
Maar dat is precies de groep mensen die in de huidige 
woningmarkt tussen wal en schip dreigen te raken. De laatste 
jaren zijn de prijzen van koopwoningen enorm gestegen 
door onder andere de extreem lage rentes. Daardoor is de 
betaalbaarheid voor grote groepen mensen onder druk 
komen te staan. Die middengroep kan ook niet terecht in de 
sociale huursector omdat ze daarvoor een te hoog inkomen 
hebben.”

Voor corporaties is de investeringsruimte fors gedaald
“We komen in Nederland momenteel 330.000 woningen 
tekort. Met Woonpartners zouden wij de komende 10 jaar 
bijvoorbeeld 1.000 woningen willen bijbouwen, op een  
bezit van 7.500 woningen. Maar voor corporaties is de 
investeringsruimte fors gedaald door de belastingheffingen. 
Bovendien willen we de huren niet boven de inflatie laten 
stijgen en moeten en willen we ons bezit verduurzamen. 
Tel daarbij de sterke stijging van de productiekosten op en 
dan kom je op een financieel plaatje waarin corporaties te 
weinig geld beschikbaar hebben. De uitdaging voor de 
corporatiesector is dan ook om, samen met de overheid  
en de marktpartijen, deze woningen te realiseren, of te 
verduurzamen, tegen fors lagere prijzen.”

Leren van andere bedrijfstakken 
“Kijkend naar de bouwers zie je dat zij de benodigde 
productieaantallen waarschijnlijk organisatietechnisch  
al niet meer aan kunnen. Met name door een gebrek aan 
vakmensen. Maar je ziet in andere industrieën, zoals auto’s, 
meubels en pc’s, dat daar het aandeel ‘handjes’ in de 
productie sterk is gedaald, zonder dat de relatieve kosten 
daar sterk stegen en soms zelfs daalden.” 

“Mijn oproep aan de markt is daarom, en dat zijn niet alleen 
bouwers maar dat kunnen ook nieuwe toetreders zijn, om  
te leren van andere bedrijfstakken die succesvol hebben 
geïndustrialiseerd. Want waarom zouden er in de 
woningbouw geen gestandaardiseerde marktproducten 
mogelijk zijn, die toch diversiteit bieden? Niemand zit daarbij 
te wachten op een standaardwoning. Maar als je de 
productie slim inricht en industrialiseert dan kun je, in plaats 
van eenheidsworst, juist een breed en divers aanbod 
neerzetten. Ik vergelijk het vaak met LEGO, waar je vanuit  
een aantal basisbouwstenen toch enorm veel variaties kunt 
neerzetten. Zoiets moet bij huurwoningen ook mogelijk zijn, 
want die zijn in de basis ook niet steeds anders.”

Markt uitdagen om met slimme en goedkopere 
producten te komen
“De vaak gehoorde discussie over de benodigde 
schaalgrootte proberen we te doorbreken in het  
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Daar bundelen we met  
9 gemeenten en 13 corporaties onze massa en hebben we  
de markt uitgedaagd om te komen met een reproduceerbaar 
product, waarmee sneller, beter en goedkoper gebouwd kan 
worden. Met voldoende diversiteit en zo duurzaam mogelijk. 
We staan samen voor een gigantische uitdaging ten aanzien 
van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. 
Corporaties moeten dit dan ook integraal oppakken met 
gemeenten en bouwende en productleverende partijen.  
De belangrijkste vraag aan de markt is om met slimme en 
goedkopere producten te komen.”   

Jasper Ponte van management- en adviesbureau Brink.

WONINGCORPORATIES DAGEN DE BOUW UIT

Bas Sievers, directeur-bestuurder van  
woningcorporatie Woonpartners in Helmond.



Met een eigen aannemingsbedrijf kent ze het praktische 
klappen van de zweep. Toch volgt Chantal Bruls (47)  
met veel interesse de opleiding KOB Techniek:  
“Ik dacht dat ik veel wist, maar praktijk en theorie zijn 
toch verschillende zaken.”

Chantal voelt zich sterk verweven met de bouwsector:  
“Ik ben mijn werkzame leven begonnen in een windsurfwinkel, 
maar kwam op mijn negentiende via via in de aannemerij 
terecht. Tot drie keer toe ben ik bij een groot aannemings-
bedrijf weggegaan, maar ook weer teruggekomen.  
Ook heb ik diverse interim klussen gedaan. Op een of andere 
manier ben ik nauw verbonden met de bouwbranche.”

Sinds 2005 runt Chantal met haar partner United 
Bouwservices in Klimmen, een kleine aannemer die vooral 
renovaties, restauratie, onderhoud en schades aanpakt. 
Chantal regelt de administratieve zaken: ze kent de  
cao voor de Bouw & Infra door en door. Met de opleiding  
KOB Techniek wil ze zich vooral meer technische kennis  
eigen maken. “Ik vond dat ik al veel wist, maar kennis uit  
de praktijk is toch anders dan theoretische kennis.”

Onderlinge verbanden
Chantal hoopt dat de administratieve leervakken haar  
beter afgaan dan de gemiddelde andere student, maar  
ze wil ook graag brede kennis ontwikkelen door meer inzicht 
te krijgen in de onderlinge verbanden tussen bijvoorbeeld 
acquisitie, calculatie en werkvoorbereiding: “Ik wil zien hoe 
zaken in elkaar grijpen. Je kunt niet blanco een opdracht 
binnenhalen, daar heb je een gedegen technische kennis 
voor nodig. Ik ben graag een generalist die ondernemend 
kan meedenken.”

“Een stapel stenen houdt op een  

stapel stenen te zijn, op het moment dat een 

enkele man of vrouw er naar kijkt

met in zijn/haar hoofd het beeld  

van een kathedraal.” 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Bij de opleiding horen theorieboeken, wekelijks klassikaal 
contact en huiswerk. Gedurende de opleiding krijgen de 
cursisten toetsen, een schriftelijk examen en werken zij  
aan een praktijkopdracht. Het eindverslag van de praktijk-
opdracht wordt afgesloten met een mondelinge verdediging. 
“Onze praktijkopdracht is de nieuwbouw van een 
sportcentrum uitwerken. Zo komen theorie en praktijk 
samen, wat het heel leuk maakt. Omdat ons bedrijf niet 
specifiek nieuwbouw doet, is dit best een lastige overstap 
voor mij. Een mooie uitdaging!” 

Chantal voelt zich als vrouw prima thuis in de overwegend 
mannelijke bouwsector. “Voor mij is dat geen issue.  
Wel merk ik dat vrouwen soms een andere kijk op zaken 
hebben. Ik ben erg van ‘eerst de voorkant regelen’.  
Mannelijke collega’s zijn meer geneigd eerst in actie te 
komen. Gelukkig vinden we daar altijd een goede modus in.”
Studeren naast werk is best lastig, ervaart Chantal.  

“Omdat ik niet meer heel piepjong ben, kost het mij meer 
moeite dan jongere studiegenoten.” Ze wil de complete 
vierjarige opleiding dan ook bij voorkeur in maatwerk doen: 
“Ik hoop diverse vakken in een verkort traject te mogen 
volgen. Zo wil ik mijn huidige vaardigheden verbeteren en 
verder groeien. De bouw is een fantastische sector, ondanks 
alle negatieve discussies rondom stikstof, PFAS en 
arbeidsrecht. Die moet je gewoon omarmen. En vergeet niet: 
als je werkt in deze sector zie je iets ontstaan.”

 

BREDE OPLEIDING LAAT JE DE ONDERLINGE VERBANDEN  
IN HET BOUWPROCES ZIEN

Chantal Bruls, cursist KOB Techniek en eigenaresse 
aannemingsbedrijf United Bouwservices.

Diploma Techniek

  Diploma Bouwmanagement

Techniek 

Met een mbo-4-diploma
bouwkunde of infra krijg je vrijstelling 

voor de opleiding Techniek
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&
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&
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Elke opleiding kun je in de
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• Na afronding van het gehele 

traject ontvang je een erkend 
post-mbo-diploma en het 
Vakdiploma Aannemer.
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veel zelfstudie leer je hoe
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Bouwend Nederland.
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De steeds snellere ontwikkelingen in de bouw en infra vragen om breed ontwikkelde professionals die in staat zijn om 

buiten het eigen vakgebied te denken. Die professional kun je worden met de KOB.

Voor bouwbedrijven
Door het brede karakter van de opleiding Bouwmanagement past deze uitstekend bij 
jobrotationtrajecten en meerjarige traineeshiptrajecten. 

Vervolg
Met het diploma Bouwmanagement kun je doorstromen naar de eenjarige deelopleiding 
Ondernemen bij de KOB om het Vakdiploma Aannemer te behalen. Je kunt je ook specialiseren in 
een vakgebied met een functiegerichte opleiding bij BOB opleidingen. 

Vakdiploma Aannemer
Voor het verkrijgen van het Vakdiploma Aannemer van Bouwend Nederland is ook kennis van 
bedrijfskundige en financiële sturing van een bouwbedrijf noodzakelijk. De deelopleiding 
Ondernemen reikt je deze kennis aan. Een must voor het resultaatgericht managen van een  
bouw- en infrabedrijf. 

Opleiding techniek
Bouwkundige kennis of kennis van de infratechniek is een voorwaarde om succesvol projecten te 
kunnen sturen en bouwbedrijven te kunnen leiden. Bij onvoldoende technische bagage heeft de 
KOB de vooropleiding Techniek.

Jacob Pijper (33) klom op van grondwerker tot uitvoerder 
infra bij Strukton Civiel West. Zijn ambitie: projectleider 
of hoger worden. De opleiding KOB Infra vormt daarbij 
een goed fundament, ervaart Jacob: “Maar je eigen 
motivatie om te studeren is minstens zo belangrijk.”

Onlangs werd ‘zijn’ werk in Heemskerk opgeleverd: de 
reconstructie van de Tolweg over achthonderd meter lengte. 
Vanuit de bouwkeet vertelt Jacob over zijn carrière in de 
infra: “Ik ben grondwerker, asfaltuitvoerder en productie-
manager geweest. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb 
ik KOB Infra gedaan. Deze post-mbo-opleiding sloot aan bij mijn 
vooropleiding en collega’s hadden er goede ervaringen mee.”

Eerst zou Jacob maar een of twee deelopleidingen volgen: 
Werkvoorbereiding & uitvoering en/of Opdrachtverwerving 
& calculatie. Gaandeweg besloot hij de opleiding toch 
helemaal te volgen, dus inclusief Ondernemen en Techniek. 
In juni 2019 behaalde hij zijn felbegeerde Vakdiploma 
Aannemer Infra. “Ik heb er 2,5 jaar over gedaan. Vanwege 
werkervaring had ik vrijstelling voor een onderdeel en deed 
ik het laatste half jaar twee deelopleidingen tegelijk. 
Ik had mijn diploma precies op tijd om direct door te stromen 
naar de hbo-opleiding Technische Bedrijfsvoering aan de 
Hogeschool van Amsterdam.”

Ondernemende allrounder
Met KOB Infra op zak ben je een allround kaderfunctionaris 
die ondernemend kan denken. Je krijgt de basis mee van 
opdrachtverwerving, calculatie, werkvoorbereiding, 
uitvoering en ondernemerschap. Je leert ook de samenhang 
zien tussen de verschillende disciplines in het bouwproces. 
Als je aan het calculeren bent kun je immers niet zonder 
technische kennis en vaardigheden. Je moet ook weten wat 
de gevolgen van je acties zijn in het verdere proces: 
werkvoorbereiding, uitvoering en de financiële afwikkeling.

“Het is een waardevolle opleiding”, vertelt Jacob. “Het leukst, 
maar ook het lastigst, vond ik calculeren en financieel 
management, omdat dit nieuw terrein voor mij was.  
Met calculatie leer je prijs berekenen en met financieel 
management leer je hoe een bedrijf financieel in elkaar zit. 
De theorie sloot goed aan op de praktijk. Onze docent was 
zelf toezichthouder en heeft van actuele projectgegevens 
een levendige projectopdracht voor ons gemaakt.  
Dat sprak echt tot de verbeelding.”

De opgedane kennis komt in zijn werk goed van pas.  
“Zo moesten we bij werkvoorbereiding plannen schrijven, 
zoals een straatwerkersplan. Bij het opstarten van een werk 
kom je zo’n onderdeel tegen. Ook andere kennis kun je 
toepassen, of je bent er in elk geval bekend mee. 

Bovendien levert het voordeel op bij mijn hbo-studie: de stof 
over financieel management kan ik deels overslaan.”

Jacobs ambitie is om projectleider of hoger te worden.  
“De KOB Infra vormt een goede, brede basis. Ik denk dat 
zzp’ers en bedrijven daar absoluut baat bij hebben. Maar 
uiteindelijk is je eigen motivatie minstens zo belangrijk. Je 
moet zelf die sprong vooruit willen maken. Vraag je dus af 
waar je straks wilt staan, en wat je daarvoor nodig hebt.”

Jacob Pijper heeft KOB Infra op zak: 

“STUDEER VOOR JEZELF, NIET ALLEEN VOOR JE WERKGEVER”

Jacob Pijper, uitvoerder infra bij Strukton Civiel West.
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WORD JIJ DE BOUWPROFESSIONAL MET BREDE KENNIS EN VAARDIGHEDEN?

Opleiding Bouwmanagement

Om goed te calculeren, het werk voor te bereiden of de uitvoering aan 
te sturen moet je weten wat er in het gehele bouwproces gebeurt.  
Het is van belang dat je het geheel overziet om verantwoorde keuzes 
te maken. Die brede kennis krijg je niet vanzelf. De KOB heeft hiervoor 
een unieke opleiding, waarin je in twee jaar tijd alle belangrijke 
aspecten van de projecten en de bedrijfsvoering leert kennen. 
Met als bekroning het branche-erkende diploma 
Bouwmanagement!

Ideale basis

Als je wilt doorgroeien naar meer verantwoordelijkheden in een bouw- 
en infrabedrijf is deze opleiding zeer geschikt. Met deze opleiding 
maak je carrière in de bouwsector!

Leerzaam en praktijkgericht

Samen met je medecursisten werk je aan eigen praktijkvragen en 
herkenbare projecten. Je leert daarbij niet alleen met elkaar, maar ook 
van elkaar. Vandaag geleerd is morgen toegepast. 

Voor wie?

De opleiding Bouwmanagement is bedoeld voor professionals met 
ervaring op de bouwplaats of op het bedrijfsbureau. Ook aankomend 
professionals aan het begin van hun carrière kunnen met deze 
opleiding een grote stap maken. De opleiding legt een uitstekende 
basis voor allround kaderfunctionarissen.

&



BOB introduceert 

‘SPECIALS FOR PROFESSIONALS; EEN BOOST VOOR JE LOOPBAAN’

BOB-KOB stemt haar aanbod aan opleidingen continu af 

op de behoeften in de markt. Onder de noemer ‘Specials 

for Professionals’ biedt BOB voortaan korte cursussen 

voor professionals in bouw en infra. In 1 tot 4 dagen 

worden zij bijgeschoold op actuele thema’s. 

Edwin van der Weijden en Arend Katan, directieleden  

van BOB-KOB, vertellen over deze nieuwe aanpak.

Korte cursussen voor ambitieuze professionals

Edwin: “Uit gesprekken met bedrijven en cursisten merken 

we dat met name professionals met enkele jaren 

werkervaring behoefte hebben aan kortdurende 

verdiepingscursussen. Zij hebben vaak al een 

beroepsopleiding gevolgd en functioneren als vakvolwassen 

professionals. Hun levensfase, met vaak naast hun loopbaan 

een gezin, maakt dat zij niet zo snel een langlopende 

opleiding willen starten. Tegelijkertijd willen zij zich wel 

blijven ontwikkelen, en bedrijven willen deze ambitieuze 

mensen ook graag binden. Voor die grote groep 

introduceren we nu onze Specials for Professionals; cursussen 

van 1 tot 4 dagen. Onze propositie is dat je hiermee je 

loopbaan een boost kunt geven.” 

Verdieping vakkennis, actuele thema’s en soft skills

Arend: “Mensen kennen BOB vaak van functiegerichte 

opleidingen voor de bouw en infra. Minder bekend is soms 

dat wij ook kortdurende cursussen en trainingen aanbieden, 

voor verdieping binnen specifieke vakgebieden en over 

actuele thema’s of gericht op soft skills. Omdat de behoefte 

aan die specials toeneemt, ook in het kader van een leven 

lang leren, hebben we ons aanbod fors uitgebreid met 

nieuwe thema’s en onderwerpen.”

Snelle ontwikkelingen vragen om kennisverdieping

Edwin: “Je ziet dat de snelle ontwikkelingen in de bouw- en 

infrawereld hoge eisen stellen aan bedrijven en hun 

werknemers. Of het nu gaat om wetgeving, duurzaamheids-

ambities of technische en digitale innovaties; medewerkers 

moeten continu hun kennis bijhouden. Bedrijven moeten 

daarin blijven investeren, want het grootste kapitaal blijft  

de medewerker, die ook in de bouw steeds meer een 

kenniswerker wordt.” 

Noodzaak van een breed kennisniveau

Arend: “Wij hebben een pakket aan kortlopende cursussen 

samengesteld. Hiermee kunnen we moderne vakmensen in 

bouw en infra helpen om zich continu te ontwikkelen, in hun 

vakgebied maar ook op actuele thema’s. Want die professionals 

zijn vaak als specialist opgeleid, terwijl de moderne 

bouwsector een steeds breder kennisniveau vereist.”  

Aantrekkelijke werkgever 

Edwin: “In de strijd om de beste medewerkers zijn deze 

Specials ook een mooi instrument. Want medewerkers 

hechten veel waarde aan de ontwikkelkansen die bedrijven 

hen bieden, terwijl de investeringen voor werkgevers relatief 

laag zijn. Bovendien bieden wij onze Specials niet alleen aan 

als open inschrijving, maar we kunnen dit ook op maat 

verzorgen. Zo kun je voor een geringe investering hele 

groepen medewerkers in korte tijd nieuwe kennis en  

kunde laten opdoen.” 

Meer informatie

We breiden het aanbod voortdurend uit, op de website is het 

actuele aanbod met de nieuwste Specials for Professionals 

terug te vinden. Wil je meer weten? Scan de QR-code en 

kijk op onze website voor meer informatie en verhalen van 

klanten en docenten over de Specials for Professionals.

0606 BOUWBOUW          INFRAINFRA

NIEUW! 

Arend Katan en Edwin van der Weijden,  

directieleden BOB-KOB.
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Voor projectleiders Infra

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte 
contractbeheersing

Lean 
(project)management

UAV-RAW

Systems engineering VisueelTeamwork Contract-
management

Teamperformance
Project Start-Up &
Project  Follow-up

Risico-
management

UAV-GC

Bouwtijdbeïnvloeding BIM voor
projectleiders

Aanbestedingsreglement 
Werken ARW

Financieel 
management

Stakeholder-  
management

Omgevings-
management

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
Projectleider als Profes-
sional

Onderhandelen
voor gevorderden

Conflicthantering en
onderhandelen

Effectieve besluit-
vormingstechnieken

DUURZAAMHEID
Aanpak duurzaam 
GWW (blended)

Aanpak duurzaam  
GWW e-learning

Voor werkvoorbereiders/medewerkers bedrijfsbureau Infra

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte 
contractbeheersing

Financieel management UAV-RAW

Systems engineering Risico-
management

UAV-GC

Omgevings-
management

Lean 
(project)management

Bouwtijdbeïnvloeding

Stakeholder- 
management

BIM voor 
werkvoorbereiders

Contractmanagement

Aanbestedingsreglement 
Werken ARW

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
Werkvoorbereider als
Professional

Effectieve besluit- 
vormingstechnieken 

Timemanagement

DUURZAAMHEID
Aanpak duurzaam 
GWW (blended)

Aanpak duurzaam  
GWW e-learning

Voor uitvoerders Infra

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte
contractbeheersing

Lean 
(project)management

UAV-RAW

Systems engineering Stakeholder-
management

UAV-GC

Financieel 
management

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
UItvoerder als  
Professional

Effectieve besluit- 
vormingstechnieken

Timemanagement Omgaan met  
disfunctionele patronen

DUURZAAMHEID
Aanpak duurzaam 
GWW (blended)

Aanpak duurzaam  
GWW e-learning

Voor projectleiders B&U

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte 
contractbeheersing

Lean 
(project)management

Contract-
management

Systems engineering VisueelTeamwork UAV

Teamperformance
Project Start-Up &
Project Follow-up

Risico- 
management

UAV-GC

Bouwtijd-
beïnvloeding

BIM voor
projectleiders

Omgevings-
management

Financieel 
management

Stakeholder- 
management

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
Projectleider als Profes-
sional

Onderhandelen
voor gevorderden

Conflicthantering en
onderhandelen

Omgaan met  
disfunctionele patronen

Effectieve besluit- 
vormingstechnieken

DUURZAAMHEID
Verduurzaming 
bestaande woningbouw

Nul 
op de meter

Voor werkvoorbereiders/medewerkers bedrijfsbureau B&U

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte 
contractbeheersing

Financieel management UAV

Systems engineering Risico- 
management

UAV-GC

Omgevings-
management

Lean 
(project)management

Bouwtijd-
beïnvloeding

Stakeholder-
management

Contractmanagement BIM voor 
werkvoorbereiders

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
Werkvoorbereider als
Professional

Effectieve besluit- 
vormingstechnieken

Timemanagement Omgaan met  
disfunctionele patronen

DUURZAAMHEID
Verduurzaming  
bestaande woningbouw

Nul 
op de meter

TECHNIEK
Elektrotechnische
installaties en onderhoud

Werktuigbouwkundige 
installaties en onderhoud

Brandveiligheid en
Bouwbesluit

Bouwbesluit:  
In de praktijk

Elementaire  
installatietechniek

Dak 
en onderhoud

Voor uitvoerders B&U

PROJECTBEHEERSING
Systeemgerichte
contractbeheersing

Lean 
(project)management

UAV

Systems engineering Stakeholder-
management

UAV-GC

Financieel management 

LEIDERSCHAP EN PERS. EFFECTIVITEIT
UItvoerder als  
Professional

Effectieve besluit- 
vormingstechnieken

Timemanagement Omgaan met  
disfunctionele patronen

DUURZAAMHEID
Verduurzaming 
bestaande woningbouw

Nul 
op de meter

TECHNIEK
Elektrotechnische
installaties en onderhoud

Werktuigbouwkundige 
installaties en onderhoud

Brandveiligheid en
Bouwbesluit

Bouwbesluit:  
In de praktijk

Elementaire  
installatietechniek

Dak 
en onderhoud
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Docent Eddy Teunissen over de  
nieuwe opleiding Projectvoorbereider:

Steeds vaker gaan bouwbedrijven zelf, al dan niet in 
bouwteam, projecten van de SO- naar de DO/UO-fase 
brengen. Dit vraagt om andere competenties van 
projectvoorbereiders en projectcoördinatoren. 
Docent Eddy Teunissen van de nieuwe post-hbo-
opleiding Projectvoorbereider is ervan overtuigd dat  
de bouw, door anders te denken en te doen hogere 
kwaliteit kan leveren en de (faal)kosten kan beperken.

“De opleiding is ontwikkeld voor de professionals die in  
de voorbereiding met een project aan de slag gaan,”  
vertelt Eddy. “Die werken bij ontwikkelende bouwers of  
bij aannemers die in bouwteams projecten uitvoeren. 
Die mensen geven we de kennis en de kunde mee om 
projecten zodanig neer te zetten, dat deze succesvol 
gerealiseerd worden met een optimale prijs-kwaliteit 
verhouding.”            

Het succes wordt aan de voorkant bepaald
“Het succes van een project wordt bepaald aan de voorkant, 
in de projectvoorbereiding. Daar is de juiste visie op het 
project essentieel: hoe pak je zaken aan en welke keuzes 
maak je. Dat vraagt om mensen die doordenken, die 
nadenken over wat je tegen gaat komen, wat de 
opdrachtgever wil en hoe een gebouw ook op lange  
termijn waarde oplevert.”

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
“In de opleiding werken de deelnemers een 
voorbeeldproject uit, van schetsontwerp (SO) naar 
voorlopig ontwerp (VO), naar definitief ontwerp (DO) 
(vergunningsaanvraag gereed). In 11 bijeenkomsten 
behandelen we aan de hand van dat voorbeeldproject alle 
mogelijke succesfactoren, uiteraard proces(beheersing), 
techniek en financiën, maar ook juridische en wettelijke 
aspecten. Daarnaast krijgen ze meer inzicht in belangrijke 
onderwerpen als bouwfysica, geluid en brandveiligheid. 
En natuurlijk is er veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling, zodat hun effectiviteit en impact toeneemt.”

Projecten gestructureerd en procesmatig oppakken
“De deelnemers leren om projecten gestructureerd en 
procesmatig op te pakken. Door van een afstand te kijken  
en weer in te zoomen. Waarbij ze ook out of the box gaan 
denken. Bijvoorbeeld door vanuit Total Cost of Ownership 

(TCO) na te denken over hoe je op termijn waarde en 
kwaliteit kunt toevoegen, door aan de voorkant over 
alternatieven na te denken. Met aandacht voor 
duurzaamheidsaspecten, zoals BREEAM of cradle to cradle, 
en voor alternatieve bouwmethodieken zoals prefab of 
modulair bouwen. Door op een andere manier te kijken, en 
door continu investeringen en effecten af te wegen, maak je 
de beste keuzes in geld, tijd en kwaliteit. Binnen een strak 
proces, met een integraal projectvoorbereidingsschema en 
fasedocumenten om iedere fase goed af te sluiten.” 

Direct toepasbare verbeteringen voor de bedrijven
“Doordat we werken in kleine groepjes leren deelnemers van 
elkaars ervaring. Voor de eindopdracht vertalen de 
deelnemers de nieuwe kennis naar een concreet 
verbeteradvies aan de eigen organisatie. Daarmee krijgt het 
bedrijf direct toepasbare verbeteringen in proces, structuur 
en tools.” 

Techneuten leren om anders te denken
“Wij willen techneuten leren om meer en anders na te 
denken, bijvoorbeeld over alternatieve oplossingen. En om 
niet alleen naar risico’s te kijken, maar juist ook naar kansen 
en hoe je die samen kunt verzilveren. Want door te denken in 
kansen en door daarbij samen te werken met partners en 
opdrachtgevers, creëer je win-win. Bovendien wordt het 
bouwen voor iedereen veel leuker!” 

Een nieuwe visie op bouwen
“Met deze opleiding willen we deelnemers een nieuwe visie 
op bouwen geven. Zodat ze meer integraal gaan denken, 
samen met andere disciplines en stakeholders. Waarbij zij 
creatief zoeken naar alternatieve oplossingen en continu  
de consequenties afwegen tussen techniek, tijd en geld. 
Met een scherpe focus op proces en structuur realiseren  
zij dan succesvolle projecten tegen lagere kosten.” 

Eddy Teunissen is na een jarenlange loopbaan in de 
aannemerij in 2019 begonnen met Teunissen 
Bouwmanagement en Advies. Vanuit zijn ervaring en 
kennis is Eddy één van de ontwikkelaars en docent/
begeleider van de nieuwe post-hbo-opleiding 
Projectvoorbereider. 

“SUCCESVOLLE PROJECTEN REALISEREN 

TEGEN LAGERE KOSTEN”

NIEUW! 

Meewerkend/Assistent Uitvoerder

Elementaire Bouwkunde

Techniek

Uitvoerder Calculator/Werkvoorbereider

Projectleider

Leergang Bedrijfsleiding

B&U KLEIN

Uitvoerder voor hbo’ers Werkorganisator voor hbo’ers

Allround CalculatorAllround Uitvoerder Allround Werkorganisator

Leergang Bedrijfsleiding

Professioneel Tenderen BouwkostendeskundigeProjectleider Projectvoorbereider

Elementaire Bouwkunde

Meewerkend/Assistent Uitvoerder  

Techniek

Uitvoerder
Uitvoerder 

Onderhoud & Renovatie
Werkorganisator Calculator

B&U GROOT

NIEUW! 

“IN DE VOORBEREIDING WORDT HET SUCCES VAN PROJECTEN BEPAALD”
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HOOFDROL VOOR BOUWBESLUIT/BBL

interview met Jan Loogman over Bouwbesluit/Bbl:

“WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE NIEUWE WETGEVING”

0909BOUWBOUW          INFRAINFRA

Bij al deze onderwerpen staat één belangrijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 

centraal, die van het Bouwbesluit. Na invoering van de Omgevingswet heet deze AMvB: 

Besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort BbL.

Dat het Bouwbesluit/Bbl een belangrijke hoofdrol speelt is al lang duidelijk voor de realisatie 

van de verschillende bouwwerken. Maar de veranderende rolverdeling bij de realisatie van de 

bouwwerken onder de omgevingswet en na invoering van de Wkb, leidt tot een duidelijke 

behoefte aan kennis van de nieuwe wetgeving bij de opdrachtgevers/bouwaannemers, de 

nieuwe Kwaliteitsborger en het bevoegd gezag. 

Daarbij is een goede actuele kennis nodig van het Bouwbesluit/Bbl en al haar bijzondere 

scopes, zoals Constructieve veiligheid, Bouwfysica/installaties, Brandveiligheid en 

Bouwtoezicht.

Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelt BOB de Bouwbesluit/Bbl-deskundige. 

Waarbij we naast de algemene basiskennis ook de verschillende scopes aanbieden. 

Uiteraard bieden we ook de noodzakelijke kennis van de risicobeoordeling en wet- en 

regelgeving van de Omgevingswet en Wkb aan. Zodat je volledig wordt bijgeschoold op  

alle kennis die nodig is in je dagelijkse praktijk.

Never a dull moment zeggen de Engelsen, wanneer de hectiek hoogtij viert en ze de commotie en stress willen relativeren. Wij zitten momenteel ook een beetje  
in het oog van de storm. Zo staat er veel druk op verduurzaming en de energietransitie met BENG en MPG in de hoofdrol. Daarnaast hebben de invoering van  
de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingrijpende gevolgen.

De geplande aanpassingen in de wetgeving ten aanzien 

van de Omgevingswet en de nieuwe Wet kwaliteitsborging 

(Wkb) gaan grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. 

Bij BOB wordt daarom hard gewerkt aan het vernieuwen 

en up-to-date maken van de opleidingen. Vakdocent en 

specialist bouwbesluit Jan Loogman is hier nauw bij 

betrokken.  

De wetgeving rondom bouwen, wonen en  

Ruimtelijke Ordening gaat op de schop

“In het bouwbesluit staan de landelijke technische eisen 

waar bouwwerken aan moeten voldoen en het vormt een 

toetsingskader voor het verkrijgen van vergunningen. Met 

de nieuwe Omgevingswet  gaat de hele wetgeving rondom 

bouwen, wonen en Ruimtelijke Ordening op de schop. 

Onderdeel van die Omgevingswet is het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl). Daarmee veranderen enerzijds inhoudelijk 

een aantal zaken en daarnaast natuurlijk de plek waar de 

informatie te vinden is. Daar passen we momenteel onze 

opleidingen op aan.”

Een fundamentele verandering voor aannemerij, 

architecten en overheden

“Tegelijkertijd gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) 

enorme impact hebben. Zo verandert het hele proces met 

betrekking tot vergunningen. Maar ook de aansprakelijkheid 

van de aannemer wordt wezenlijk anders. 

Doordat de verantwoordelijkheid wijzigt krijgen partijen 

andere rollen. Daardoor veranderen de onderlinge 

verhoudingen en moet je de interne werkprocessen 

aanpassen en zaken vastleggen. Bij elkaar betekent dit een 

fundamentele verandering waarbij grote groepen mensen in 

korte tijd moeten worden bijgeschoold naar de nieuwe 

wetgeving.”

“Grofweg zijn er drie groepen die opgeleid moeten worden: 

Enerzijds het Bevoegd Gezag, dat zijn de mensen bij 

gemeenten, veiligheidsregio’s en uitvoeringsdiensten. Ten 

tweede de bouwers, architecten en adviesbureaus. De derde 

is een geheel nieuwe partij, dat zijn de kwaliteitsborgers. 

Omdat die groepen allemaal hun eigen specifieke 

opleidingsbehoeften hebben, ontwikkelen we hele 

specifieke blokjes of modules aan kennis.”  

Moderne onderwijsvormen

“Bij BOB kijken we hoe we moderne onderwijsvormen zoals 

e-learning en blended learning kunnen inzetten. Ook bij de 

ontwikkeling van onze nieuwe Bbl/Wkb opleidingen willen 

we hier gebruik van maken. Daarmee spelen we ook in op de 

specifieke kennisbehoeften van de verschillende 

doelgroepen. De aantallen mensen die opgeleid moeten 

worden zijn ook zo groot dat je het niet redt als je alleen 

ouderwets klassikaal gaat lesgeven.”

Dringend beroep om nu al voor te bereiden

“Ik heb soms het idee dat de urgentie van bijscholen wordt 

onderschat. Maar de invoering van de Wkb vereist dat 

bedrijven actuele en brede kennis van het Bbl ontwikkelen en 

borgen in de organisatie. Daarom is het noodzakelijk om je nu 

te gaan verdiepen in de consequenties voor jezelf en voor je 

bedrijf. Dit geldt met name voor bouwers omdat die zich 

moeten voorbereiden op het gewijzigde proces. Ik wil dan ook 

een dringend beroep op hen doen om zich voor te bereiden.” 

Klaar voor de wetgeving, wanneer die ook  

van kracht wordt

“Voor mij als docent en vakspecialist is dit een hele leuke tijd. 

Want het overbrengen van nieuwe kennis, op een slimme en 

moderne manier is hartstikke leuk om te doen. Wij zijn dan 

ook klaar voor de nieuwe wetgeving, wanneer deze ook van 

kracht wordt. Met goede vakdocenten en hoge kwaliteit, dat 

is wat BOB altijd al heeft gedaan!”

Jan Loogman, vakdocent en specialist bouwbesluit.
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Elementaire Infratechniek

Meewerkend/Assistent Uitvoerder

Techniek

Werkvoorbereider/
Calculator 

Ondergrondse 
Netwerken

Leergang Bedrijfsleiding

Professioneel TenderenProjectleider Projectvoorbereider

Calculator 
Infra 2

Uitvoerder 
Infra 2

Werkorganisator 
Infra 2

Calculator 
Infra 1

Uitvoerder 
Infra 1

Werkorganisator 
Infra 1

Uitvoerder Tim Kokhuis (24), voelt zich helemaal thuis bij 

Sallandse Wegenbouw en in de civiele techniek. 

“Ik vind de afwisseling leuk, elke dag is anders.  

Ook hou ik van de combinatie tussen buiten en binnen. 

Dat je binnen het werk voorbereidt voor de jongens 

buiten en dat je zelf buiten inmeet.”

Tim is opgegroeid op een boerderij: “Van kinds af aan was 

ik veel buiten of in de werkplaats aan het sleutelen. Ik heb 

daardoor een beetje een technische achtergrond.” Hij heeft 

zich goed voorbereid  voor hij de opleiding Civiele Techniek 

koos op Hogeschool Saxion in Enschede. Tim: “Om te zien 

wat het werk precies inhield ben ik een dag of twee met mijn 

oom meegelopen, hij werkte bij Sallandse Wegenbouw. De 

uitvoeringskant van het werk sprak mij aan net als de combi-

natie tussen buiten en binnen. Na mijn stage bij  

Sallandse Wegenbouw ben ik hier gebleven.” 

Rioolwerk is boeiend

“Het mooiste zijn reconstructies waar het straatwerk en het 

rioolwerk bij elkaar komen. Rioolwerk is altijd boeiend, je 

kunt nooit in de grond kijken en je komt van alles tegen.  

Het is elke keer weer een verrassing wat het grondwater  

doet en daar moet je je planning op aanpassen. Je hebt  

met diverse partijen te maken, met NUTS-bedrijven die de 

lichtmasten komen zetten, de groenmensen die het 

plantwerk gaan aanleggen. Je hebt veel afwisseling in het 

vak en niet alles is voorspelbaar, dat vind ik leuk. Soms is  

het tijdens de werkzaamheden stressvol, maar je groeit  

daar in en je weet dat het wel weer goedkomt.”

Opleiding 

“Ik kreeg van mijn werkgever de mogelijkheid om me verder 

te gaan verdiepen in de stof. Ik ben de opleiding Uitvoerder 

Infra 1 van BOB gaan doen en daarna Uitvoerder Infra 2.  

Ik vond het onderdeel lean bouwplanning interessant.  

We moesten met Legoblokjes gaan bouwen en eerst denk je, 

dat is niet zo moeilijk. Gaandeweg kom je erachter hoe je 

slimmer kunt bouwen als je een andere tekening hebt. 

Vertel je de jongens buiten hoe het moet worden, geef je  

ze een tekening of geef je ze een tekening met instructies? 

Het kwartje valt sneller doordat je er zelf mee oefent.”

Sociale vaardigheden

“Aan sociale vaardigheden heb ik veel gehad”, gaat Tim verder. 

“De docent had goede praktijkvoorbeelden en je kon zelf ook 

voorbeelden meenemen waar je in je werk tegenaan loopt.

Ik ben iemand van de praktijk, die sociale vaardigheden 

vind ik wel lastig. Zelf vind ik dat ik wel heel sociaal ben, maar 

hoe zeg ik als 24-jarige tegen een oudere en ervaren 

grondwerker: “dat gaan we niet zo doen, dat moet anders”? 

Hoe kun je zoiets nou aanpakken zonder dat je overkomt als 

een betweter, maar dat je de situatie wel kunt veranderen 

zoals jij het voor ogen had?”

Eerst ervaring opdoen

“Mijn ambitie is toch wel om hoofduitvoerder te worden en 

wie weet word ik over een aantal jaren zelfs projectleider.  

Ik vind het ook belangrijk dat je eerst veel ervaring opdoet, 

dat je niet te snel gaat. Ik kijk heel veel wat de jongens aan 

het doen zijn, zodat je weet waar ze mee te maken krijgen, 

daar leer ik een heleboel van. Dan kun je daar in de 

voorbereiding ook rekening mee houden.”

Interview Tim Kokhuis, oud-cursist Uitvoerder Infra 2: 
“NIET ALLES IS VOORSPELBAAR, DAT IS HET MOOIE AAN CIVIELE TECHNIEK”
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Tim Kokhuis, uitvoerder bij  
Sallandse Wegenbouw.
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Omdat bedrijven eigen specifieke uitdagingen en  

ambities hebben, is het soms wenselijk om een maatwerk 

opleidingstraject te ontwikkelen. Een voorbeeld is het 

incompanytraject dat BOB samen met BAM Infra Telecom 

ontwikkelde. 

Joost Chantrel, HR businesspartner BAM Infra Telecom:  

“Als bedrijf zijn we vooral bekend vanwege het uitrollen van 

netwerken voor providers zoals Eurofiber, Ziggo en Tele2. 

Door het toenemende belang van data en door de verande-

rende klantvraag, gaat onze dienstverlening veranderen.  

Wij willen opschuiven in de keten en ons meer gaan richten 

op zaken als service en onderhoud, big data en voorspellend 

onderhoud.”

Met gerichte opleidingen en trainingen bijdragen  

aan de nieuwe strategie

Gerard Kraan, opleidingscoördinator BAM Infra Telecom: 

“Vanuit ons eigen opleidingscentrum in Zwammerdam 

organiseren we vaktechnische opleidingen en werken we 

aan innovaties. Daarnaast denken we ook mee hoe we met 

gerichte opleidingen en trainingen bij kunnen dragen aan de 

nieuwe strategie.” 

Joost: “We zijn begonnen met een eerste aanzet voor een 

opleiding voor onze aankomende projectleiders. Dat eerste 

idee hebben Gerard en ik gepresenteerd bij een bijeenkomst 

met alle leidinggevenden.” Gerard lacht: ”De volgende dag 

hadden we al 22 aanmeldingen! We zaten dus duidelijk op 

het goede spoor en we hebben ons idee toen verder uitge-

werkt.” 

De docenten zijn echte praktijkmensen

Joost: ”Toen we voor onszelf wisten hoe het traject er op 

hoofdlijnen uit moest zien, hebben we uit drie mogelijke 

partners BOB geselecteerd. Belangrijk in die selectie was 

dat de opleidende partij in staat moest zijn om samen met 

ons onze ideeën en doelstellingen te vertalen naar concrete 

opleidingstrajecten. Met zowel aandacht voor de soft skills 

als voor de vaktechnische inhoud.” Gerard: “We werkten al 

langer met BOB samen. In het selectieproces bleek dat BOB 

het beste paste bij dit traject en bij onze organisatie.” Joost: 

“Belangrijk in onze keuze was ook dat de BOB-docenten 

echte praktijkmensen zijn. Ze spreken dezelfde taal, snappen 

hoe onze processen in elkaar zitten en herkennen bepaald 

gedrag bij onze jongens. Dat is heel waardevol voor ons. ” 

“Nadat we nog voorzichtig waren gestart met één traject, 

raakten steeds meer collega’s enthousiast. Door de toene-

mende vraag uit de organisatie hebben we ook snel opge-

schaald. Inmiddels lopen er naast het 2-jarige traject voor de 

projectleiders, ook trajecten voor onze uitvoerders (1 jaar) en 

eerste monteurs (3 tot 6 maanden). Momenteel werken we 

aan een nieuw traject voor storingscoördinatoren. Inmiddels 

trainen we al zo’n 10% van onze organisatie.”

Herkenbare theorie door het gebruik van  

eigen processen, systemen en lijstjes  
Gerard: “Een groot voordeel van dit incompanytraject, is dat 

het volledig op maat van ons bedrijf is gemaakt. In de lesstof 

komen bijvoorbeeld onze eigen processen, systemen en lijst-

jes voorbij. Daardoor is de theorie direct herkenbaar voor de 

deelnemers. Door de integrale aanpak is er een hele goede 

samenhang tussen de verschillende modules en de verschil-

lende trajecten. Hiermee kunnen we onze medewerkers 

steeds een stapje hogerop brengen met een totaalpakket 

aan goed afgestemde opleidingen.” 

Joost: “Wat ook heel mooi is, is dat onze mensen naar elkaar 

toe groeien. Je ziet dat er hele hechte groepen ontstaan die 

elkaar straks, ook buiten de opleiding om, steeds makkelijker 

weten te vinden.” 

MAATWERK OPLEIDINGSTRAJECT VOOR BAM INFRA TELECOM

Joost Chantrel (links) en Gerard Kraan van BAM Infra Telecom.

Maatwerktraject in de infra 
Voor en met BAM Infra Telecom ontwikkelde  

BOB een traject voor tot nu toe drie groepen 

werknemers: 1e Monteur nieuwe stijl, Uitvoerder 

nieuwe stijl en de Aankomend Projectleider.  

Een traject voor Storingscoördinatoren wordt 

ook weer opgestart. 

Het traject is per functie afgestemd op 
de benodigde kennis èn op de vereiste 
vaardigheden. Zo zijn leidinggeven en 
communicatie belangrijke items in ieder 
deeltraject. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
projectplanning en projectbeheersing, juridische 
aspecten, (LEAN) planningen en commercieel 
denken en doen.  De inhoud is in nauw overleg 
tussen BOB, haar praktijkdocenten en BAM Infra 
Telecom bepaald.  

Wil je training of opleiding exclusief voor jouw medewerkers?  
Of een traject dat volledig op maat is gemaakt voor jouw bedrijf 
of organisatie? Dat volledig ingaat op jouw specifieke behoefte en 
doelstelling, met jullie projecten, processen en bijzonderheden? 
Dat kan! 

Ieder bedrijf en iedere organisatie heeft zijn eigen unieke werkwijze, 
cultuur en uitdagingen. Of het nu gaat om een strategieverandering, 
een intern cultuurtraject of het verhogen van kennis en vaardigheden: 
vaak is maatwerk het beste antwoord. Bij BOB kunnen we al onze 
opleidingen en specials volledig op maat voor jouw bedrijf of organisatie 
ontwikkelen. Met fictieve voorbeelden of met je eigen projecten, op 
jullie eigen locatie of extern, alles is mogelijk. 

Eigen organisatie en uitdagingen centraal 
De professionals van BOB maken voor jullie graag een programma op 
maat. Het startpunt is daarbij altijd jullie specifieke behoeften, wensen 
en doelstellingen. Daarbij kunnen onze deskundigen je uiteraard 
helpen. Vervolgens vertalen wij dit naar een maatwerktraject met 
opleidingen, trainingen en/of workshops. Je krijgt de beschikking over 
een compleet opleidingstraject dat je medewerkers (eventueel ook 
inhouse), met hun collega’s, kunnen volgen.

Meer weten over de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met Lennie Wesdorp via 079-325 24 50  

of via info@bob-kob.nl.

MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR IEDERE ORGANISATIE
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SOFT SKILLS

Coaching en  Assessments

Persoonlijke effectiviteit voor de Leidinggevende

Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven voor voorlieden

Uitvoerder als Professional
Calculator/Werkvoorbereider 

als Professional
Leidinggeven

Effectieve 
Gespreks-

voering
Assertiviteit

Vergaderen 
en 

Besluitvorming

Time- 
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Conflict- 
hantering 
en Onder-
handelen

Project-
verwerving 

en
Acquisitie
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VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT MET ONS OP OF BEKIJK ONS COMPLETE OPLEIDINGSAANBOD ONLINE!

Of het nu gaat om individuele  
opleidingsplannen of om een  
ontwikkelingsadvies voor een  
afdeling of hele organisatie,  
wij helpen je graag. Maak een  
afspraak en laat je persoonlijk 
informeren of adviseren.


