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Opening door de voorzitter J.F.C. van Pelt
Overzicht/ jaarverslag activiteiten 2020 – presentatie door Frank Maatje
Vaststellen jaarrekening 2020 / decharge bestuur – door Bennie Potjes
Begroting 2021 en globale begroting 2022 – door Bennie Potjes
Voorstel contributie per 1 januari 2022 – Door Bennie Potjes
Rooster van aan en aftreden 2021
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2020
Plan van Aanpak Staalbouwakkoord
Overdracht voorzitterschap Bouwen met Staal
Rondvraag
Sluiting
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Algemene Ledenvergadering 24 juni 2021
Staalbouwakkoord

Intentie

Het bestuur van Bouwen met Staal wil met haar leden
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en
gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen vastleggen in een Staalbouwakkoord

Plan van Aanpak
STAALBOUWAKKOORD

Plan van aanpak Staalbouwakkoord | status: definitief | versie: 1.0 | d.d. 22-03-2021 |

Hoe gaan we komen tot een Staalbouwakkoord?

• een duidelijke boodschap waarom een Staalbouwakkoord wenselijk en
noodzakelijk is
• een boegbeeld om deze boodschap te brengen
• een kopgroep van early adopters
• een helder communicatieplan
• mensen en middelen om het akkoord op te stellen

Wat staat er in het Staalbouwakkoord?

Het doel van het Staalbouwakkoord is om gezamenlijk invulling te geven aan een
staalsector- en keten brede inzet voor het reduceren van C02-emissie, het
bevorderen van circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal als bijdragen
aan de verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie.

Het Staalbouwakkoord formuleert doelstellingen die de staalbouw keten in 2030
wil hebben bereikt.

Wie zijn de beoogde partijen voor het Staalbouwakkoord?

• Leveranciers van grondstoffen
• Staalproducenten
• Staalhandel
• Staalconstructiebedrijven en aannemers
• Architecten- en Ingenieursbureaus
• Sloop- en recyclingbedrijven
• Conserveringsbedrijven
• Ministeries (BZ, I&W, Fin, EZ, BiZ)
• Opdrachtgevers (publiek en privaat)
• Regelgevende instanties

• Onderwijsinstellingen (TU, HTS, MBO
en LBO)
• Kennisinstellingen (TNO)
• Brancheorganisaties
• Topsectoren (HTSM)
• Woningcorporaties
• Kennismakelaars zoals Bouwcampus

Planning

•

Voorbereiding: 2021-Q1 en 2021-Q2

•

•

opstellen startdocumenten
o position paper duurzaamheid van staal (lopende
actie Hans Schepers)

werkconferentie met 30 a 40 personen, bij voorkeur
fysiek

•

Uitwerken en opstellen overeenkomst (het
Staalbouwakkoord): 2021-Q4

•

Ondertekening Staalbouwakkoord: 2022-Q1

•

Start uitwerking Staalbouwakkoord: 2022-Q1

•
•

o plan van aanpak
benaderen potentiële “early adopters” ca 10, o.a. uit
het ledenbestand

•

mini-conferenties met “early adopters” om de
startdocumenten definitief te maken
opstellen communicatieplan

•
•

inrichten organisatie
regelen financiering

•

opstellen uitnodiging startconferentie

•

Startconferentie: 2021-Q3

Early adopters

meld u nu als early adopter
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