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Thema Constructeursdag 2018:
De kracht van de constructeur
Donderdag 14 juni 2018 – Locatie Circl te Amsterdam

2 KE/PE punten
t.b.v. Constructeursregister
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Constructeursdag 2018: De kracht van de constructeur
Donderdag 14 juni 2018 – Locatie Circl te Amsterdam

De Constructeursdag 2018 is op donderdag 14 juni in het ABN Amro pa-

viljoen ‘Circl’ te Amsterdam en kent een vol programma. Alle programma 

onderdelen sluiten aan op het thema: De kracht van de constructeur.

Om de onderwerpen vanuit verschillende kanten te kunnen belichten en 

om zoveel mogelijk kennis te kunnen delen, wordt deze dag gezamenlijk 

georganiseerd door de Betonvereniging, Bouwen met Staal, VNconstruc-

teurs en YouCon. 

Kennisdag
Deze kennisdag is onmisbaar voor de constructeur, omdat u in één dag 

wordt bijgepraat en geïnspireerd over het constructeursvak. Zowel inhou-

delijk, door de presentaties van bijzondere en uitdagende projecten en de 

laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen, als staal, beton, hout 

en composieten. Natuurlijk komen ook de thema’s duurzaamheid en digi-

talisering aan bod. Om de opgedane kennis te belonen, ontvangen deelne-

mers 2 KE/PE punten voor het Constructeursregister.

Wat is de kracht van de constructeur?
Onder leiding van de dagvoorzitter (Meindert Schut van BNR Nieuwsra-

dio) staan we vooral ook uitvoerig met u stil bij de veranderingen in het 

vak, de veranderingen in uw omgeving en de rol die u als constructeur 

hierbij zou kunnen innemen. Wat zijn de verwachtingen waarmee con-

structeurs, zeker nu de constructieve veiligheid zo hoog op de maat-

schappelijke agenda staat, te maken krijgen? En hoe gaan constructeurs 

hiermee om? Hoe presenteert u uw kennis, werk en de toevoegde waarde 

hiervan aan uw opdrachtgevers en de buitenwereld? Kortom: wat is de 

kracht van de constructeur?

Constructeur van het jaar 
Een mooie uiting van meer beroepstrots en zichtbaarheid van construc-

teurs is de verkiezing van de Constructeur van het jaar en het Aanstor-

mend talent van het jaar. Wie laten het best zien wat de kracht van de 

constructeur is? Welke constructeurs zijn spraakmakende ambassadeurs 

van het vak en mogen goed gezien worden? Meer informatie over deze 

verkiezing en het aanmelden hiervoor staat op onze website:  

www.constructeursdag.eu.

Beëdiging Constructeursregister
Aan het einde van deze dag worden de nieuw toetredende constructeurs 

tot het Constructeursregister officieel beëdigd. Zij zullen hun certificaat te 

midden van hun vakgenoten in ontvangst nemen.  

Masterclass young professionals 
Door een verbinding te maken tussen de vraag vanuit YouCon met het 

netwerk van de andere organiserende partijen, kunnen we jonge construc-

teurs (t/m 35 jaar) weer de mogelijkheid bieden om een Masterclass on-

der leiding van Pim Peters (constructeur van het Jaar 2017) te volgen. 

Aan de hand van een unieke case doorlopen de deelnemers een ontwerp-

proces. Deze Masterclass is een unieke kans voor young professionals 

om te leren van de uitblinkers uit het constructeursvak, die hun sporen al 

ruimschoots verdiend hebben.

Ontmoeten
Naast een studiedag is er op de Constructeursdag natuurlijk ook volop 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om nieuwe contacten te leggen. 

Er is ook weer ruimte voor een klein aantal exposanten, om hun bedrijf en 

expertise aan de bezoekers te presenteren.



Programma Constructeursdag 2018
dd 14 juni 2018 
Locatie Circl te Amsterdam

10.00 uur Ontvangst Masterclass 
10.30 uur Aanvang Masterclass (duurzaam en spraakmakend construeren) olv P. Peters (IMd)
11.30 uur Jaarvergadering VNconstructeurs (VNc)
12.15 uur Lunch en ontvangst overige deelnemers

BLOK 1
13.00 uur Opening dagvoorzitter
13.10 uur Circl paviljoen (Merijn van den Bergh - directeur Circl)
13.30 uur  Zugspitze: steel structures, façades and more on topofgermany  

(Markus Walder -  Stahlbau Pichler)
14.15 uur Pauze

BLOK 2
Duurzaamheid
14.45 uur De Shaded Dome (Kay Oosterman -  Zwarts & Jansma Architects)
15.10 uur Invloed op duurzaamheid als constructeur via de MPG (Olga van der Velde  –  NIBE)
15.35 uur People’s Pavilion – 100% geleend  (Edwin Thie -  Arup)

Materialen
14.45 uur Building Technology towards WAAM. (Benedetto di Castri - RAMLAB)
15.10 uur Ultrabrug; printen in beton (Dil Tirimanna- FDN Engineering + Construction)
15.35 uur Duurzame composiet bruggen: hoe doen we dat?  (Liesbeth Tromp, Royal HaskoningDHV)

Projecten
14.45 uur Constructeur en automatisering. Gaat dit samen? (Marc Taken -  Witteveen+Bos)
15.10 uur Offshore windturbine fundaties (Maarten van der Veen – Boskalis)
15.35 uur Constructief ontwerp A-pier Schiphol (Rob Stark - IMd Raadgevende Ingenieurs)

Digitalisering
14.45 uur Constructeur 4.0: professional klaar voor de toekomst? (Jeroen Coenders - White Lioness technologies)
15.10 uur Maatregelen catalogus = online catalogus met seismische versterkingsmaatregelen en  
 een 3D web-tool (Michiel Visscher - VIIA  <combinatie Royal HaskoningDHV en Visser&Smit bouw>)
15.35 uur Toegevoegde waarde van de digitalisering (Jos Hoonhout - Vericon)
16.00 uur Pauze



Deelname
De leden van de 4 organiserende verenigingen krijgen korting op de toegang. 
De kosten van een toegangskaart voor de Constructeursdag 2018:
- € 195,- voor leden van de Betonvereniging, Bouwen met Staal, VNconstructeurs
- € 125,- voor Young Professionals en leden van YouCon tot en met 35 jaar 
- € 245,- voor niet leden
Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Expositie
Er is de mogelijkheid tot exposeren voor een beperkt aantal exposanten in de centrale ruimte (indeling n.a.v. aantal en aanmeldingen).
De kosten van een stand op de expositie zijn: € 950,- inclusief 2 vrijkaarten.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden voor de Constructeursdag via de website: www.constructeursdag.eu.

BLOK 3 Het maatschappelijk belang van de constructeur: 
16.30 uur Uitreiking oorkondes registerconstructeurs en - ontwerpers
16.45 uur Debat, Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter Meindert Schut 
17.15 uur Constructeur van het jaar & jong talent
17.40 uur Borrel


