
Staal café 4
Frank Maatje (Bouwen met Staal)



We doen het samen

Bouwen met Staal: Kennis en Kennissen 

•  staalproducenten
•  staalhandelsbedrijven
•  staalconstructiebedrijven
•  montagebedrijven
•  advies- en ingenieursbureaus
•  onderzoeks- en opleidingsinstellingen
•  toeleveranciers in o.m.: walsen, snijden, perfo, verzinken
•  verven en coatings, lassen en lasbenodigdheden, 

bevestigingsmiddelen, vloeren, gevels, puien, kozijnen en daken, 
bouwsystemen, bouwmaterieel, …

Op welke manier kan Bouwen met Staal het aanbod dichter bij de vraag brengen 
zodat 

staal het verbindend materiaal van keuze is, nu en in de toekomst



Wat doet Bouwen met Staal voor de markt?

1) Promotie van Staal in de bouw, bijvoorbeeld via de Nationale 
Staalprijs, of de Staalmakers campagne
2) Informatie naar de markt via Gratis Helpdesk
3) Nieuwsbrieven naar beslissers en opdrachtgevers
4) Markteams voor Hallenbouw, Woningbouw en Infrastructuur
5) Deelname aan Normcommissies voor Staal
6) Ondersteuning Staalonderwijs op hoge scholen en universiteiten
7) Ontwikkelen van boeken over staal
8) Juiste duurzaamheidsgetallen in de mileudatabases

Vergroten van het marktaandeel van staal in de bouw



Agenda

 
15.00   Samenwerken, ook digitaal       Frank Maatje (Bouwen met Staal)
15.10   Terugblik op de Nationale Staalbouwdag 2016 en een vooruitblik op de 

Nationale Staalbouwdag 2017  Arend Dolsma en Erik de Jong 
(Bouwen met Staal)

15.40   Trends en kansen voor staal in de bouw  Frank Maatje (Bouwen met 
Staal)

16.00  Welke marktinformatie heeft u nodig? Mic Barendsz (Bouwen 
met Staal) 

16.15 Borrel Bij café-restaurant Stork



 
Digi(s)tale berichten 

Start fase 3



fasen

•  Fase	1	bewustwording	
•  Fase	2	pilot	
•  Fase	3	brede	uitrol	



Vervolg project – fase 3

•  Financiering	is	rond	
•  Samenwerking	met		

•  Ketenstandaard		(ETIM	/	Salesindebouw)	
•  2BA	(Datapool	/	brancheproductnummer)	

•  Project	
•  Classificeren	/	idenIficeren	

•  Producten	
•  Bewerkingen	(DSTV)	

•  Uitrollen	sales	berichten	in	de	soLware	
•  Order	/	levering	

•  MarkeIng	/	vraag	opwekken	
•  Link	met	Europa	

•  Planvorming	



Globale planning 2017
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Wat,	gezamenlijk	
vaststellen	?	



Aan de riemen

Of	……					niet	lullen	maar	
poetsen	



worldsteel construction conference 2017 
30 May 2017 

Steel construction promotion & the role of worldsteel 



Construction’s importance will increase as the key driver of steel 
demand… 
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World exc. China: real construction industry output (trillions 2010 USD)

Source: IHS Global Insight, worldsteel 

§  Real construction output set to accelerate in coming years  
§  But bulk of growth is expected in low intensity areas  



…supported by population & GDP growth 

§  Global population to reach 8.5 billion in 2030 (2014: 7.3 billion) 
§  Megacities having 5-10 million people set to reach 63 in 2030 (2014: 43) 
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Global urban population & urbanization prospects Megacities containing 5-10 million people

Source: UN Populaton division Source: UN World Urbanisation Prospects, worldsteel 



Staalproductie per markt



Vertrouwen bouw



Vertrouwen bouw
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Staal versus beton



Staal versus beton



Staal versus beton



Vertrouwen bouw



Vertrouwen bouw



Turn Key



Turn key



Turn Key



Avondsessies/exursies

•  14 juni  Hilti, Berkel en Rodenrijs
•  22 september Kumoweld, 1090 software, Assen

•  10 oktober Staalbouwdag




