
Staalcafé 2022
Annamarie Hagoort (Bouwen met Staal, SNS branchemanager)



Programma

• 14:30 Ontvangst met koffie/thee bij AFAS (restaurant)
• 15:00 • Welkom & introductie • Annamarie Hagoort (Bouwen met 

Staal / SNS)
• 15:10 • Staalbouwdag 2022 • Arend Dolsma (Bouwen met Staal) & 

Erik de Jong (Advercom)
• 15:30 • Bouwakkoord Staal 2022 • Frank Maatje (Bouwen met Staal)
• 15:45 • Korte pauze
• 16:00 • Staal in de Nederlandse bouw-markt 2022 • Mic Barendsz

(Bouwen met Staal)
• 16:20 • AFAS Theater Tour: rondleiding o.l.v. AFAS door ontvangst-

en exporuimten, congreszaal en subzalen
• 17:00 • Afsluiting met drankjes en hapjes
• 18:00 • Einde



We doen het samen

Bouwen met Staal: kennis over staal in de markt brengen



Staalbouwdag 2021
• Hybride
• 500 deelnemers fysiek
• QR code check
• Theater Amsterdam



Staalbouwdag 2021
• Eenvoudige Standbouw
• 24 standhouders

• Een indruk van de dag



Staalbouwdag 2021 - evaluatie

• Goede sfeer
• Mooie zaal
• Goed programma
• Bezoekers gemiddeld te oud 
• Locatie niet centraal genoeg
• Maandag wasdag geen Staalbouwdag
• Verlieslatend



Nationale Staalprijs 2022

• Is weer geopend 



Acitiviteiten Bouwen met Staal –DOSS AWARD  



Acitiviteiten Bouwen met Staal –studentenstaaldag

• Wanneer • woensdag 18 mei 2022, 09:30–17:00 uur
• Waar • op Rotterdamse wateren (De ‘opstaphalte’ wordt binnenkort 

op deze pagina bekend gemaakt.)
• Voor wie • studenten en docenten Bouwkunde, Civiele Techniek, 

Built environment en Werktuigbouwkunde in het MBO, HBO en WO.
• Waarom • voor een persoonlijke kennismaking met de 

mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal in de 
praktijk; los van en tegelijkertijd in aanvulling op reguliere 
studieprogramma’s.



Komende acitiviteiten Bouwen met Staal 

Dinsdag 24 mei 12-13 uur
Webinar ‘ het andere Lean’

2 ondernemersverhalen van 
Meco Metal en Intel over hun 
lange termijn strategische 
aanpak gefocust op de primaire 
bedrijfsvoering ‘van klant tot 
klant’ en structurele 
ontwikkeling van organisatie en 
mensen.

Donderdag 8 september 
Avondsessie Douma Staal 



Programma

• 14:30 Ontvangst met koffie/thee bij AFAS (restaurant)
• 15:00 • Welkom & introductie • Annamarie Hagoort (Bouwen met 

Staal / SNS)
• 15:10 • Staalbouwdag 2022 • Arend Dolsma (Bouwen met Staal) & 

Erik de Jong (Advercom)
• 15:30 • Bouwakkoord Staal 2022 • Frank Maatje (Bouwen met Staal)
• 15:45 • Korte pauze
• 16:00 • Staal in de Nederlandse bouw-markt 2022 • Mic Barendsz

(Bouwen met Staal)
• 16:20 • AFAS Theater Tour: rondleiding o.l.v. AFAS door ontvangst-

en exporuimten, congreszaal en subzalen
• 17:00 • Afsluiting met drankjes en hapjes
• 18:00 • Einde


