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Plan van aanpak ‘Staalbouwakkoord’ 
Het bestuur van Bouwen met Staal wil met haar leden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen en gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen vastleggen in een Staalbouwakkoord. Dit plan 

is een routekaart waarlangs we dit Staalbouwakkoord bereiken. 

Waarom een Staalbouwakkoord? 
De verandering van het klimaat is één van de belangrijkste problemen waarvoor de internationale 

gemeenschap zich gesteld ziet. Het beeld van hoe de wereld aan het einde van deze eeuw er uit ziet 

als we de uitstoot van CO2 niet tot nul reduceren, is afschrikwekkend. Dit legt een zware 

verantwoordelijkheid op overheid, bedrijfsleven en burgers. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor 

de volgende generaties. 

Nederland heeft in het Klimaatakkoord  van 2019 ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 en 2050 

vastgesteld. Dit akkoord kan alleen een succes worden als iedereen meedoet. Actieve inbreng vanuit 

alle sectoren is noodzakelijk om samen tot de meest effectieve maatregelen te komen. Dit heeft in 

ons land geleid tot diverse akkoorden op sectorniveau, zoals het Grondstoffenakkoord, het 

Betonakkoord en de transitieagenda Kunststoffen. 

Het ligt voor de hand om ook binnen onze sector de krachten te bundelen en gezamenlijk in actie te 

komen. Zo nemen wij niet alleen verantwoordelijkheid voor het klimaat, maar ook voor de 

levensvatbaarheid en werkgelegenheid van onze sector. Door zelf het voortouw te nemen 

voorkomen wij bovendien dat op een later tijdstip de overheid met regelgeving de regie overneemt. 

Ook wij voelen die zware verantwoordelijkheid. Bouwen met Staal verenigt immers de gehele keten 

van de staalsector en wil daarom graag het initiatief nemen om tot een Staalbouwakkoord te komen. 

Wij hebben de organisatorische en inhoudelijke kennis en een uitgebreid netwerk om dit 

professioneel te organiseren. Bovendien ontplooien wij al een aantal initiatieven om duurzame 

oplossingen in de bouw beter tot hun recht te laten komen. Met een Staalbouwakkoord kunnen wij 

deze initiatieven breder, sneller, efficiënter en effectiever uitvoeren. 

Hoe gaan we komen tot een Staalbouwakkoord? 
Een Staalbouwakkoord kan alleen tot stand komen als alle partijen in de keten deelnemen. Het 

creëren van draagvlak is daarom cruciaal voor succes. De nader te bepalen kritische succesfactoren 

voor draagvlak zijn o.a.: 

• 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 

Voor ieder van deze criteria hebben wij enkele eerste verkenningen gedaan: 

Duidelijke boodschap: De staal sector wil, als maatschappelijk betrokken sector, haar 

verantwoordelijkheid nemen om actief een bijdrage te leveren aan het behalen van de 

klimaatdoelstellingen. 

Boegbeeld: Jacqueline Cramer, heeft aangegeven dit initiatief te ondersteunen en eventueel een 

bijdrage te willen leveren.  

https://www.klimaatakkoord.nl/
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Kopgroep: Vanuit het netwerk van Bouwen met Staal kunnen we starten met een aantal “early 

adopters” die een eerste aanzet kunnen geven voor het akkoord. Inmiddels is ook contact gelegd met 

het ministerie van I&W met de vraag om deel te nemen. Volgens het principe “zwaan kleef aan” 

breiden wij uit tot een breed gedragen Staalbouwakkoord. 

Communicatieplan: de kopgroep bepaalt welke factoren cruciaal zijn om draagvlak te creëren. Zij 

vertaalt dit naar een globale aanpak hoe we de communicatie naar de achterban opzetten. Bouwen 

met Staal vertaalt dit in een communicatieplan. 

Mensen en middelen: we kiezen voor een projectmatige aanpak, waarbij deelnemers zelf zorgen 

voor het inzetten van capaciteit en relevante kennis. De uitzondering hierop geldt voor het 

boegbeeld, secretariële ondersteuning en procesbegeleiding. 

Middelen zoals bijvoorbeeld vergaderruimte of digitale studio kan door Bouwen met Staal ter 

beschikking worden gesteld.  

Wat komt er in het Staalbouwakkoord te staan? 
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 keten in 2030 wil hebben bereikt. 
De reikwijdte van het Staalbouwakkoord betreft alle staaltoepassingen in de bouw, zowel 
constructief als niet-constructief staal en zowel binnen de B&U-sector als de GWW-sector. 

Wie zijn de beoogde partijen voor het Staalbouwakkoord? 
Het doel is om de gehele staalbouw keten achter dit Staalbouwakkoord te krijgen: 

• 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 
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Financiering 
De kosten van de activiteiten om tot een Staalbouwakkoord te komen, zullen voornamelijk bestaan 

uit inzet van manuren. Uitgangspunt is dat partijen de kosten van deze manuren zelf dragen. Voor de 

professionele bijdragen zoals de kosten van een boegbeeld, secretariaat en procesbegeleiding 

(werkconferenties) schatten wij een budget van € 50.000 per jaar in. In het Staalbouwakkoord 

regelen we tevens de financiering van de uitvoering van het akkoord.  

Planning 
Voorbereiding: 2021-Q1 en 2021-Q2 

• opstellen startdocumenten 

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

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 (Teams) 

• opstellen communicatieplan 

• inrichten organisatie 

• regelen financiering 

• opstellen uitnodiging startconferentie  

Startconferentie: 2021-Q3 

• 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 
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