
 

BOUWEN MET STAAL

Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw  

en is dé onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen in de  

bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal  

initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouw

producten en ontwerp en bouwprocessen met staal en werkt mee  

aan de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen. 

Daarnaast verzorgt Bouwen met Staal de promotie, voorlichting en 

educatie voor een breder én beter gebruik van staal. Tot de producten  

en diensten behoren opleidingen en cursussen, studieboeken,  

het vakblad Bouwen met Staal, projectadvies en de Helpdesk,  

de Nationale Staalprijs en de Nationale Staalbouwdag.

 

Bouwen met Staal: platform en partner voor het bouwen met staal.

Bouwen met Staal
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
tel. (079) 353 12 77
fax (079) 353 12 78
info@bouwenmetstaal.nl
www.bouwenmetstaal.nl

Naast het bedrijfslidmaatschap zijn er voor uw bedrijf diverse andere participatiemogelijkheden weggelegd. 
Denk bijvoorbeeld aan een advertentie in het vakblad Bouwen met Staal, een banner op de website Bouwen  
met Staal, een stand op de Nationale Staalbouwdag. 

Wilt u er meer over weten? 
Bel of mail met Erik de Jong (Advercom, email erik@bouwenmetstaal.nl, telefoon (087) 875 89 65) óf  
Oscar Nieuwland (Archer Media, email oscar@archermedia.nl, telefoon (033) 453 94 50.

Colofon Uitgave: Bouwen met Staal, Zoetermeer (mei 2014). Vormge

ving: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft. Fotografie: voorpagina: 

detail atriumdak kantoorgebouw Eneco, Rotterdam (Dam & Partners 

Architecten, foto: Luuk Kramer), pagina 5: detail paviljoen Azerbaijan,  

Floriade 2012, Venlo (Best Architecten, foto: Tanja Bouman, Arcadis).

Uw voordeel

•  korting voor alle medewerkers van uw bedrijf bij 
deelname aan de cursussen en opleidingen van 
Bouwen met Staal;

•  gratis bedrijfsabonnement op het vakblad Bouwen 
met Staal (6 edities per jaar);

•  korting op (studie)boeken, rapporten, brochures, 
richtlijnen en software van Bouwen met Staal en 
enkele andere uitgevers, zoals SBR;

•  gratis toegang tot de Nationale Staalbouwdag, 
avondsessies, excursies, seminars en andere  
evenementen van Bouwen met Staal;

•  gratis bedrijfslogo op www.bouwenmetstaal.nl  
met link naar uw website;

•  mogelijkheid om deel te nemen aan Technische 
Commissies of andere werk of klankbordgroepen  
én

•  deelname aan een uitgebreid netwerk van vak
genoten en relaties uit de nationale staalbouw.

Uw gemak

Uw bedrijf is al lid van de vereniging Bouwen met 
Staal voor slechts € 515, per jaar. Bovendien 
kunnen dochterbedrijven van uw onderneming óók 
bedrijfslid worden tegen een gereduceerd tarief van  
€ 275, per jaar (per dochterbedrijf). Het dochter
bedrijf geniet dan dezelfde faciliteiten.

•  Voor meer informatie over het bedrijfslidmaatschap 
kunt u terecht op: www.bouwenmetstaal > 
vereniging

•  Direct aanmelden kan op: www.bouwenmetstaal  
> vereniging > aanmelden 

•  Voor nadere inlichtingen of een persoonlijk advies: 
Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal),  
email frank@bouwenmetstaal.nl,  
telefoon (079) 353 12 77.
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Bouwen met StaalWord nu lid! At your service!



Bouwt u mee?

bouwers én toetsers via bijvoorbeeld Staalsupport  
en Helpdesk, projectadvies, lezingen, seminars en 
praktische publicaties;

• grotere en betere bekendheid van de mogelijk
heden en pluspunten van staal als bouwmateriaal via 
brede, door de staalbouwbranche gedragen promotie.
Tot de promotieactiviteiten behoren de tweejaarlijkse 
Nationale Staalprijs, projectbezoeken en excursies, 
seminars en beursdeelnames, websites, nieuws
brieven, social media en de collectieve promotie
campagne Staal gaat hét maken. Deze activiteiten 
hebben óók tot doel opdrachtgevers, architecten en 
adviseurs – de materiaalonafhankelijke beslissers  
bij programmering en ontwerp in projecten –  
vertrouwd en enthousiast te maken voor het mate  
riaal staal;

• verbeterde en vernieuwende toepassingen van  
staal in de bouw door initiatie en begeleiding van 

Wat u ook doet in de bouw, u kunt altijd rekenen op 
de ondersteuning van Bouwen met Staal. Die steun 
krijgt u direct, indirect en is soms zó vanzelfsprekend 
dat u er begrijpelijkerwijs weinig van merkt. Daarom 
een schets van de taken en activi teiten van Bouwen 
met Staal.

Bouwen met Staal zorgt voor:

• correcte en doelmatige wet en regelgeving via 
aanhoudende lobby binnen politiek Den Haag,  
de departementen en provinciale en gemeentelijke 
bestuursorganen. Daarnaast is Bouwen met Staal 
vertegenwoordigd in (NEN)commissies en werk
groepen bij het samenstellen of herzien van normen 
en praktijkrichtlijnen. Zelf produceert Bouwen met 
Staal ook (praktijk)richtlijnen die veelal de opmaat 
vormen tot een norm.
De juiste, eenduidige toepassing van de regels wordt 
bevorderd door advies en voorlichting aan ontwerpers, 

wetenschappelijk en praktisch technisch onderzoek. 
De studies worden uitgevoerd bij onderzoeks
instellingen als TNO, de TU’s, maar ook binnen  
de dertien Technische Commissies van Bouwen  
met Staal die elk een specifiek aandachtsgebied 
bestrijken: van duurzaamheid (TC 1) tot en met 
aardbevingsbestendig ontwerpen (TC 13). De 
onderzoeksresultaten vinden onder meer hun weg 
naar rapporten, brochures en studiemiddagen;

• verrijking van kennis van het ontwerpen en 
bouwen met staal en de verschillende aspecten die 
daarbij belangrijk zijn: van concepten, materiaal 
en profiel keuzes, dimensioneren en detailleren, 
kosten en economie tot en met brandveiligheid, 
corrosie bescherming, duurzaamheid en milieu en 
bouw methodiek en logistiek.
De kennisoverdracht door Bouwen met Staal is 
ge bundeld in opleidingen voor (aankomend) 
tekenaars tot constructief ontwerpers met mastertitel 

en korte cur sussen over bijvoorbeeld de Euro codes, 
verbin dingen, vloeren, constructieve veiligheid, 
energie neutraal ontwerpen en CEmarkering van 
stalen bouwproducten. Voor praktijk én onderwijs  
is er een uitgebreide serie (studie)boeken, naslag
werken en webtools beschikbaar. En voor de 
be waking en verdere bevordering van de vakkennis 
en professionaliteit van constructeurs voert Bouwen 
met Staal samen met de Betonvereniging het 
Constructeursregister RC/RO.

• uitwisseling van kennis en ervaringen via bijvoor
beeld het vakblad Bouwen met Staal en (nóg per
soonlijker) via seminars, avond sessies, de jaarlijkse 
Nationale Staalbouwdag en een omvangrijk netwerk 
van nationale en internationale organisaties.

Met dit gevarieerde taken en activiteitenpakket is Bouwen met Staal het centrale, herkende en  
erkende platform voor de brede Nederlandse staalbouw. Maar een platform kán natuurlijk niet zonder 
parti cipanten. Daarom nodigt Bouwen met Staal u van harte om met uw bedrijf lid te worden van de  
ver eniging Bouwen met Staal.

De vereniging Bouwen met Staal (ver)bindt alle geledingen in de Nederlandse bouw: industrie,  
handel en toelevering, ontwerp en adviesbureaus, bouw en constructiebedrijven, overheden, onder
zoeksinstellingen en het onderwijs. Inmiddels zijn 400 bedrijven aangesloten.
Met uw bedrijfslidmaatschap profiteert u rechtstreeks – kosteloos of tegen aantrekkelijke kortingen –  
van een scala aan Bouwen met Staalproducten, diensten en faciliteiten, die direct inzetbaar zijn binnen 
uw beroepspraktijk. En door lid te worden helpt u Bouwen met Staal om ervoor te zorgen dat staal het 
logische bouwmateriaal is en blijft.

Staal. Je komt ‘t vrijwel dagelijks tegen in de draagconstructie en de afwerking van gebouwen, 

bruggen en civiele werken. In de binnenstad en in de uitbreidingswijk, op het bedrijventerrein, 

bóven de weg en over het water, óp of áán bestaande gebouwen… 

Als professional in de bouw heeft u hierin ongetwijfeld uw aandeel. Maar dat staal vandaag de 

dag (en al jaren lang) te boek staat als een gangbaar, veelal ‘logisch’ bouwmateriaal zit  

‘m zeker ook in de voortdurende inspanningen van Bouwen met Staal op het gebied van staal

promotie, voor lichting, lobby, onderzoek, kennis uitwisseling en educatie voor het breed, inten

sief en verantwoord gebruik van staal in de Nederlandse bouw. Bouwen met Staal gaat daar 

natuurlijk (nog jaren) mee door, maar heeft daarbij wel úw ondersteuning nodig.

Het overzicht van alle activiteiten  
van Bouwen met Staal vindt u op:  
www.bouwenmetstaal.nl

Word nu lid!


