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Samenvatting van bijeenkomst kenniscommissie 30-03-2022 
 
Kenniscommissie 
Woensdag 30 maart 2022 
Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer 
 
1. Opening 
 
Aanwezig: 
 

KC 2.0   30-03-
2022 

      

Mic 
Barendsz 
(secretaris) 

MB Bouwen met 
Staal 

√       

Bert van 
Beek 

BvB Willems 
Constructie 

√       

Ad van den 
Dool 

Avd
D 

Iv-Consult √       

Eric van 
Eck 

EvE Movares sluit later 
aan 

      

Jan 
Fennema 

JF Construsoft sluit later 
aan 

      

Michiel 
Horikx 

MH Hogeschool 
van 
Amsterdam 

√       

Bram van 
de Kaa 

BvdK Tata Steel 
Europe 

√       

Frank 
Maatje 

FM Bouwen met 
Staal 

√       

Michel 
Pegman 

MP Hogeschool 
van 
Amsterdam 

sluit aan 
bij KOD 

      

Sven van 
Rosmalen 

SvR Hogeschool 
Rotterdam 

√       

Bert 
Snijder 

BS TU Eindhoven √       

Rob Stark RS IMd 
Raadgevende 
Ingenieurs 

√       

Milan 
Veljkovic 

MV TU Delft √       

Wouter 
Visser 
(voorzitter) 

WV Iv-Consult √       

? ? TNO nog niet 
bekend 

      

Roy van 
Hoorn 

RvH Baas 
Architecten 

sluit later 
aan 
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Short summary in English, focused on Milan 
 
The Knowledge Committee (KC) is the strategic body of Bouwen met Staal (BmS) in which 
questions about knowledge are raised. The KC advises the board of BmS about knowledge 
development, valorization and knowledge transfer (dissemination). 
 
When it comes to technical knowledge development, the KC can submit these issues to a 
technical committee (TC). For themes with a wider scope the KC may set up a working group. 
In addition to members of BmS in some case non-members may take part of these working 
groups. Working groups will tackle the theme-oriented project implementation on themes such 
as sustainability and digitization/automation. 
 
It has been agreed that at this moment only the working group Kennisoverdracht (KOD, 
‘Valorization’) will be founded. Depending on questions arising from the market or from the 
Bouwakkoord Staal (‘Steel Construction Agreement’), other working groups may be 
established at a later stage. 
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1. Opening door de nieuwe voorzitter Wouter Visser 
 
Voorzitter Bennie Nieswaag heeft de voorzittershamer overgedragen aan Wouter Visser. De 
nieuwe voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Met name een warm welkom aan nieuwe leden Sven van Rosmalen en Bert Snijder.  
 
2. Mededelingen, afmeldingen, vaststellen agenda 
Geen mededelingen. Vanwege de frisse herstart, en het feit dat de vorige vergadering meer 
dan twee jaar geleden was, worden de notulen van vorige keer niet behandeld. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Korte kennismakingsronde 
 
De aanwezigen stellen zich voor. 

• Mic Barendsz, projectleider bij Bouwen met Staal, organisator cursussen (bijv. 
Hallenbouw en Dynamica) en onderwijs (afstudeerders, gastcolleges, 
studentenSTAALdag), secretaris BmS-TC10 Verbindingen en TC7 Koudgevormde 
profielen en beplating, secretaris Kenniscommissie  

• Bert van Beek, directeur Voortman Steel Construction en lid NEN-commissies TGB 
Staal en VVSC (NEN-EN 1090), lid dagelijks bestuur vereniging Bouwen met Staal 

• Ad van den Dool, sectormanager Offshore en zware staalbouw, Iv-Consult en 
voorzitter BmS-TC8 Stabiliteit  

• Michiel Horikx, lector Constructieve Veiligheid en docent Hogeschool van 
Amsterdam, samenwerking met BV en BmS, ontwikkelaar lesstof en docent 
masteropleiding 

• Bram van de Kaa, principal engineer Tata Steel, voorzitter TC1 Duurzaamheid, 
waarmee een technisch dossier over duurzaamheid wordt ontwikkeld, docent cursus 
Kraanbanen Bouwen met Staal 

• Frank Maatje, directeur Bouwen met Staal  
• Sven van Rosmalen, docent Hogeschool Rotterdam, mechanica, beton, staal, 

coördinator minor Constructief ontwerpen, begeleider afstudeerders, ziet toenemende 
nadruk op duurzaamheid en digitalisering 

• Bert Snijder, hoogleraar Staalconstructies, onderwijsdirecteur van de factulteit 
Bouwkunde, TU Eindhoven, daarnaast lid ECCS-TC8 over stabiliteit van 
staalconstructies, delegate namens Nederland van de nieuwe generatie Eurocodes, 
voorzitter van werkgroep 3 deel 1-1, vice-president IABSE 

• Rob Stark, directeur/partner IMd, voorzitter vereniging Bouwen met Staal, lid BmS-
TC3 Brandveiligheid 

• Milan Veljkovic, hoogleraar Steel and composite structures TU Delft, faculteit Civil 
engineering and geosciences, organisator DOSS Award, lid BmS-TC10 verbindingen 

• Wouter Visser, sectormanager Structural steel and special structures, Iv-Groep, 
voorzitter Kenniscommissie 

 
Milan, Rob en Bert Snijder zijn online aanwezig. De overigen lijfelijk. 
 
Om uiteenlopende redenen (nog) niet aanwezig: 

• Erik van Eck, Movares, manager Kunstwerken  
• Jan Fennema, directeur Construsoft, ontwikkelaar en leverancier van 3D BIM 

software 
• Roy van Hoorn, architect Baas Architecten, voorzitter Platform Staalframebouw 
• Michel Pegman, docent Hogeschool van Amsterdam (voorheen Iv-Groep) 

  



Kenniscommissie  Notulen 30 maart 2022 

 pagina 4 van 10 

4. Frisse nieuwe start 
 
Presentatie en bespreking voorstel nieuw bestuur Bouwen met Staal en nieuwe voorzitter 
Kenniscommissie, met uiteraard ruimte voor opbouwende kritiek, gezamenlijk vaststellen 
doelen en plan van aanpak 
 
Rob neemt eerst het woord en benadrukt namens het bestuur van de vereniging Bouwen met 
Staal het belang van de frisse doorstart van de Kenniscommissie. 
 
Naar aanleiding van het Plan van Aanpak (41_kenniscommissie_doelen_pva_v1) komen er 
vragen en ontstaat er discussie. 
 
Bert van Beek vraagt wat het verschil is tussen de KC en de KOD? Rob antwoord dat de KC 
(Kenniscommissie) zoals deze de voorbije jaren opereerde speurde naar de behoefte aan 
kennis en hielp bij het opzetten van ‘themagerichte’ projecten. Terwijl de ‘vroegere’ KOD 
(Commissie KennisOverDracht) vooral ook klankbordde en begeleidde bij publicaties en 
opleidingen. Die laatste rol komt weer meer op de voorgrond. 
 
De aanwezigen vatten samen, dat de Kenniscommissie zich bezig gaat houden met: 

- Kennisontwikkeling, via onderzoek, themagerichte projecten, enz. 
- Kennisoverdracht, binnen commissies en tussen commissies onderling (via TC’s, KC) 
- Kennisverspreiding, vanuit de stichting BmS organiseren van studiedagen, symposia, 

cursussen, publicaties. Daarbij geklankbord en begeleid door een werkgroep 
KennisOverDracht (KOD). 

 
Organisatie kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisverspreiding 
 
De aanwezigen stellen voor om het organisatieschema in het pva helderder te maken. Zij 
wensen duidelijkere verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld zoals onderstaand schema, waarbij 
de werkgroepen en tc’s rapporteren aan de kenniscommissie. En de kenniscommissie op zijn 
beurt aan het bestuur. Uiteraard is het goed als buiten deze officiële lijnen de verschillende 
commissies en werkgroepen ook onderling communiceren. 
 

 
 
Actie: Eens worden over rol kenniscommissie en binnen organisatie. (Allen) 
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KC 
 
Meerdere leden willen graag in de Kenniscommissie over strategische ontwikkelingen 
spreken. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de middellange en lange termijn binnen de 
bouwindustrie, -opdrachtgeving en -ontwerp. Wat zijn bijvoorbeeld prioriteiten binnen 
ingenieursbureaus, aannemers en staalbouwers over vijf jaar? Welke kennishiaten moeten 
dan gevuld worden? 
 
Actie: Toevoegen als doel: volgen strategische ontwikkelingen ontwerp en bouw om te 
weten welke kennishiaten ontstaan. (WV, MB) 
 
Daarbij zal de Kenniscommissie vooral de focus op strategie hebben. Voor het behandelen 
van de inhoud (afhankelijk van de vraag) zullen werkgroepen worden geformeerd. Op dit 
moment is een concrete werkgroep de KOD. 
 
De nieuwe generatie Eurocodes is ook een belangrijk onderwerp. 
 
Actie: De nieuwe generatie Eurocodes als belangrijk onderwerp toevoegen. (WV, MB) 
 
Geconcludeerd wordt dat er, op het organogram na, overeenstemming is om het plan van 
aanpak voor de KC verder uit te werken. 
 
Actie: Plan van Aanpak KC verder uitwerken en in gang zetten. (RS, WV, MB) 
 
KOD 
 
De heroprichting van de KOD wordt toegejuicht. Dit wordt een werkgroep ‘onder’ de KC, met 
daarin enkele leden van de KC aangevuld met anderen. Hoofdtaak wordt kennisoverdracht 
en kennisverspreiding. Sven pleit ervoor om daarbij ook verschillende doelgroepen te 
onderscheiden. 
 
Frank vraagt hoe we de verbintenis met de Betonvereniging (BV) regelen, waarmee de 
stichting BmS samen opleidingen en cursussen organiseert en waarmee de stichting BV/BmS 
wordt beheerd.  
 
Actie: Voorstel is om ook een vertegenwoordiger van de BV op te nemen in de KOD. (WV, 
FM) 
 
Sven stelt namens de Hogeschool Rotterdam een vraag. Bedrijven hebben medewerkers 
nodig die, nadat zij zijn opgeleid, doorstromen uit het onderwijs. Aan welke kennis en 
vaardigheden is behoefte? 
 
Actie: De vraag aan welke kennis en vaardigheden van afstudeerders het bedrijfsleven 
behoefte heeft, meenemen in de KC en KOD. (WV, MB) 
 
Er is overeenstemming om de KOD op te zetten. Iemand moet het oppakken om de KOD 
vorm te geven. Tijdens de vergadering werpt zich daartoe nog niemand op.  
 
Actie: Allen denken na hoe KOD vorm te geven. (Allen) 
 
Commissies en werkgroepen 
 
Frank constateert dat de technische commissies een langduriger karakter hebben en de 
werkgroepen meer voor de korte termijn zijn (met een afgeronde taakstelling). 
 
In het pva wordt voorgesteld om in eerste instantie twee werkgroepen op te zetten: 
duurzaamheid en digitalisering en automatisering. Dit zijn tevens de items die het bestuur van 
BmS voorrang wil geven. Ook de andere leden van de KC zijn het ermee eens. 
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Bram vraagt zich, als voorzitter van TC1 duurzaamheid, wel af hoe de TC en de werkgroep 
met hetzelfde onderwerp zich verhouden. Hij juicht extra handjes in ieder geval toe. 
 
Bert van Beek wil graag een beperkte scope voor de werkgroepen. Hier zijn de overige leden 
van de KC het mee eens. 
 
Werkgroepen en Bouwakkoord Staal 
 
Wat wordt de taak van een werkgroep binnen het Bouwakkoord Staal? 
 
Er zijn volgens Frank nu al teams binnen het Bouwakkoord Staal. 
 
Rob zegt, dat de vragen die vanuit de werkgroepen van het Bouwakkoord Staal moeten, door 
de KC moeten. 
 
Frank vraagt zich af hoe de KC de TC’s moet faciliteren. 
 
Samenvatting 
 
Rob doet een wrap up… KC is het strategisch orgaan waarin vraagstukken naar voren komen 
over kennis. Als het gaat om kennisontwikkeling kan de KC deze vraagstukken bij een TC 
neerleggen. Is de kennis ontwikkeld, dan denkt de KOD na over de kennisoverdracht. De 
werkgroepen (in oprichting) pakken de themagerichte projectinvulling op. Daarin kunnen, 
naast leden, ook niet-leden deelnemen. Kennisverspreiding wordt, in overleg met de KOD en 
de werkgroepen, gedaan door de stichting Bouwen met Staal. Afgesproken is, dat op dit 
moment uitsluitend de werkgroep KOD wordt opgericht. Afhankelijk van de vragen die uit de 
markt of uit het Bouwakkoord Staal voortkomen, zien in een later stadium eventueel andere 
werkgroepen het levenslicht. 
 
 
5. Bouwakkoord Staal 
 
Presentatie door Frank over die nieuwe convenant door en voor de staalbouwketen in 
Nederland. Bespreking ketenbrede ambities voor bijdrage aan klimaattransitie. Betekenis 
voor Kenniscommissie. 
 
Lees ook 42_kenniscommissie_Whitepaper_BouwakkoordStaal_DEF 
 
Deelnemende bedrijven noemen de ‘koplopers’. Individuen kunnen zich als ‘volger’ 
aanmelden. 
 
Update: Is het mogelijk om je nu nog als ‘koploper’ aan te melden? Ja, inmiddels is een knop 
‘Word (ook) koploper’ toegevoegd. 
 
Bert van Beek vraagt zich af waarom het eerst Staalbouwakkoord heette en nu Bouwakkoord 
Staal. Frank antwoordt, dat een aantal partijen, zoals gevelbouwers, staalframebouwers, zich 
niet konden vinden in de term ‘staalbouw’-akkoord. Daarom is gezocht naar een bredere 
naam. 
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6. Rondvraag 
 
Sven heeft behoefte aan een lijst met afstudeeronderwerpen. Hij vraagt of Bouwen met Staal 
zo’n lijst heeft. Michiel zegt, dat hij vanuit de HvA en in samenwerking met BV/BmS ook aan 
zo’n lijst werkt. Zie bvbms.nl  
 
Mic zegt dat Bouwen met Staal bij een afstudeerder soms behoefte heeft aan 
afstudeerbegeleiders vanuit bedrijven. 
 
Bram wil graag afstudeeronderwerpen kwijt. Geopperd wordt dat de KOD hier een sleutelrol 
kan vervullen. TC’s en werkgroepen kunnen hier hun afstudeeronderwerpen kwijt. Die 
vervolgens in een lijst worden gezet en doorgestuurd naar het onderwijs. 
 
Actie: Afstudeeronderwerpen wordt een vast programmaonderdeel van de werkgroep 
KennisOverDracht (KOD). (Allen) 
 
Frank oppert om een KOD-dag te organiseren, waarbij bijv. de uitgever van Bouwen met 
Staal iets vertelt over de studieboeken en iemand namens BV/BmS iets over de opleidingen 
en cursussen. Dit kan nu al. Hoeft niet per se als de KOD op gang is. 
 
Actie: KOD-dag organiseren. (Allen) 
 
 
7. Afspraken, vaststellen volgende bijeenkomst(en) en w.v.t.t.k. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 11.00 u. 
Vervolgens zal een Datumprikker voor eind juni 2022 rondgaan om de volgende vergadering 
te plannen. 
 
Actie: Datumprikker uitsturen en nieuwe vergadering KC plannen eind juni. (MB) 
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Acties 
 

1. Allen Eens worden over rol kenniscommissie 
en binnen organisatie (organogram). 

 30-03-2022 

2. WV, MB Toevoegen als doel: volgen strategische 
ontwikkelingen ontwerp en bouw door KC 
om te weten welke kennishiaten ontstaan. 

 30-03-2022 

3. WV, MB De nieuwe generatie Eurocodes als 
belangrijk onderwerp toevoegen. 

 30-03-2022 

4. RS, WV, 
MB 

Plan van Aanpak KC verder uitwerken en 
in gang zetten. 

 30-03-2022 

5. WV, FM Voorstel is om ook een 
vertegenwoordiger van de BV op te 
nemen in de KOD. 

 30-03-2022 

6. WV, MB De vraag aan welke kennis en 
vaardigheden van afstudeerders het 
bedrijfsleven behoefte heeft, meenemen 
de KC en KOD. 
 

 30-03-2022 

7. Allen Allen denken na hoe KOD vorm te geven. 
 

 30-03-2022 

8. Allen Afstudeeronderwerpen wordt een vast 
programmaonderdeel van de werkgroep 
KennisOverDracht (KOD). 

 30-03-2022 

9. Allen KOD-dag organiseren. 
 

 30-03-2022 

10. MB Datumprikker uitsturen en nieuwe 
vergadering KC plannen in juni. 
 

 30-03-2022 

11.     
12.     
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Bijlage presentielijst KC 1.0 
 

KC 1.0   12-01-
2018 

16-03-
2018 

22-06-
2018 

14-09-
2018 

11-01-
2019 

12-04-
2019 

11-10-
2019 

Mic 
Barendsz 
(secretaris) 

MB Bouwen met 
Staal 

√ √ √ √ √ - √ 

Bert van 
Beek 

BvB Willems 
Constructie 

√ √ √ - √ - √ 

Ad van den 
Dool 

Avd
D 

Iv-Consult √ √ √ √ √ √ √ 

Jan 
Fennema 

JF Construsoft √ vervan
ger KF 

√ - √ - √ 

Kristiaan 
Flierman 

KF Construsoft n.v.t. √ n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Luc 
Hekman 
(vice-
voorzitter) 

LH Movares - - - - √ - √ 

Michiel 
Horikx 

MH Hogeschool 
van 
Amsterdam 

- √ √ √ - √ √ 

Thijs 
Huijsmans 

TH Heijmans √ √ - √ - - n.v.t. 

Kees van 
IJselmuijde
n 

KvIJ Royal 
HaskoningDH
V 

- - - √ n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bram van 
de Kaa 

BvdK Tata Steel 
Europe 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. √ 

Joost van 
der Lans 

JvdL Tata Steel 
Europe 

n.v.t. - √ √ - √ √ 

Willem van 
Leeuwen 

WvL Movares √ √ - √ - n.v.t. n.v.t. 

Frank 
Maatje 

FM Bouwen met 
Staal 

√ √ √ √ √ √ √ 

Benny 
Nieswaag 
(voorzitter) 

BN DG 
Rijkswatersta
at, dienst 
infrastructuur 

√ √ √ √ √ √ √ 

Michel 
Pegman 

MP Hogeschool 
van 
Amsterdam 

√ √ - √ √ - - 

Hans van 
Pelt 

HvP Bouwen met 
Staal 

√ √ √ √ √ √ √ 

Rob Stark RS IMd 
Raadgevende 
Ingenieurs 

√ √ √ √ √ √ √ 

Milan 
Veljkovic 

MV TU Delft n.v.t. √ √ - √ - - 

Wouter 
Visser 

WV Iv-Consult √ √ - √ - - √ 
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