IABSE Nederland
Doelstellingen en strategie
Opgesteld door Rob Vergoossen, Ane de Boer, Dik-Gert Mans
Vastgesteld door bestuur IABSE Nederland op 10 juni 2014
1. Inleiding
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) is een internationale
vereniging voor structural engineers* en organisaties die betrokken zijn bij structural
engineering*. De vereniging is gevestigd te Zürich. Besluitvorming in IABSE vindt plaats op
een jaarlijkse vergadering (annual meeting) door vertegenwoordigers van landenorganisaties
uit ca 50 landen.
De wijze waarop de landenorganisaties van IABSE zijn georganiseerd, verschilt van land tot
land. In Nederland is in 1967 een stichting opgericht waarvan de naam inmiddels luidt: IABSE
Nederland (IABSE NL). Deze stichting fungeert als landenorganisatie. IABSE NL (in het Engels:
Dutch Group of IABSE) kent geen leden; personen en organisaties uit Nederland kunnen
zonder tussenkomst van de Nederlandse organisatie lid worden van IABSE. Het bestuur van
de Stichting wijst de vertegenwoordigers aan voor de jaarlijkse vergadering van IABSE.
In het navolgende zullen allereerst de doelstellingen en strategie van IABSE kort worden
toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen en strategie van IABSE NL.
* In dit document worden de Engelse termen structural engineer en structural engineering gebruikt
omdat dit wat ruimere begrippen zijn dan de letterlijke vertalingen daarvan met constructeur en
engineering van constructies. Onder structural engineers worden verstaan al diegenen die zich
professioneel bezighouden met draagconstructies, als onderzoeker, ontwerper, constructeur,
uitvoeringsdeskundige of als technisch beheerder; structural engineering omvat dan het gehele
vakgebied dat structural engineers beoefenen.

2. IABSE: historie, doelstellingen en strategie
IABSE is in 1919 opgericht. Het aantal leden bedraagt wereldwijd ca 4000; ca 50 landen zijn
vertegenwoordigd.
IABSE heeft de volgende doelstellingen in haar statuten geformuleerd:





bevorderen van samenwerking en begrip tussen al diegenen die belast zijn met structural
engineering en aanverwante werkterreinen door uitwisseling van kennis en ervaringen
bevorderen van het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van structural engineers met
betrekking tot de behoefte van de maatschappij
bevorderen van te ondernemen stappen voor vooruitgang in structural engineering
verbeteren en bevorderen van samenwerking en wederzijds begrip tussen organisaties
met gelijksoortige doelstellingen

IABSE heeft vanuit de historie een eigen positie opgebouwd als organisatie van en voor
structural engineers; alle denkbare constructiematerialen worden daarbij in ogenschouw
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genomen. Het ledenaantal is lange tijd stabiel of licht groeiend is geweest. Via overleg
worden internationale activiteiten zoals congressen en thema’s afgestemd met fib, JCSS,
IABMAS, IALCCE en andere verenigingen met gelijksoortige doelstellingen. In 2012/2013
heeft IABSE haar strategie geëvalueerd en bijgesteld. Geconstateerd is dat het lid worden van
IABSE voor specialisten en leidinggevenden bij overheden, bedrijven en universiteiten minder
vanzelfsprekend is geworden; het sinds enige jaren gestaag teruglopend ledenaantal en de
vergrijzing illustreren dit. Nadrukkelijker wordt steeds vaker door potentiële leden de vraag
gesteld wat het lidmaatschap biedt. De afstand van de voornamelijk administratieve IABSE
organisatie te Zürich en (potentiële) leden in de afzonderlijke landen blijkt fysiek en qua
inhoudelijke betrokkenheid vaak te groot. Om potentiële leden te bereiken en om bestaande
leden te binden zullen landenorganisaties daarom een grote rol moeten spelen, groter dan in
het verleden.
IABSE NL heeft geconstateerd dat er een overlap is in de activiteiten van IABSE met andere
internationale organisaties met vergelijkbare doelstellingen. Een visie van IABSE op een
verdergaande samenwerking met deze andere organisaties ontbreekt nog; in de strategie
wordt verondersteld dat IABSE uniek en leidend is. Daarnaast heeft IABSE geen duidelijke
visie op de twee lidmaatschappen die het kent: individual member en collective member.
IABSE NL zal bij de verdere ontwikkeling van de strategie aandacht blijven vragen voor beide
onderwerpen.
3. Status quo IABSE NL
De huidige ca 60 NL leden zijn afkomstig uit wetenschap (universiteiten), opdrachtgevers
(overheden) en bouwindustrie (aannemers, adviesbureaus, toeleveranciers). Deze leden
kennen IABSE, maken gebruik van het lidmaatschap via het abonnement op SEI (4x per jaar),
SED publicaties, e-nieuwsbrieven en participatie in internationale werkgroepen, commissies,
workshops en symposia. IABSE NL heeft in 2012 de statuten up-to-date gemaakt en
aansluitend in 2013 een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld. IABSE NL kent op dit
moment een bestuur van 9 leden; deze bestuursleden representeren de diverse
werkterreinen van de structural engineer, de Betonvereniging en Bouwen met Staal. Het
bestuur van IABSE NL participeert in de besluitvorming van IABSE door de afvaardiging naar
de annual meeting vast te stellen en bewerkstelligt deelname van Nederlandse leden in
IABSE werkgroepen en commissies ( zowel bestuurlijk als vakinhoudelijk).
IABSE NL organiseert een enkele keer een internationaal symposium. Na Antwerpen 2003 is
in mei 2013 een conferentie onder de titel “Assessment, Upgrading, Refurbishment and
Conservation of Infrastructure” georganiseerd (beide bijeenkomsten werden in
samenwerking met IABSE België georganiseerd). Met meer dan 500 deelnemers is
laatstgenoemde conferentie niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief een groot succes te
noemen.
In het recente verleden zijn tweejaarlijkse workshops georganiseerd onder naamgeving van
de 1e initiator hiervan: Charles Vos IABSE Workshops. Rond een specifiek thema werden
deskundigen uitgenodigd actief deel te nemen aan de tweedaagse workshop door
presentatie en discussie. Ook die bijeenkomsten konden rekenen op een hoge waardering
van de per workshop ca 25-30 deelnemers.
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De opvatting van het IABSE NL bestuur in de afgelopen jaren was dat, gegeven de vele
andere bijeenkomsten op het werkterrein van structural engineering, IABSE NL
terughoudend moet zijn in het organiseren van op Nederland gerichte bijeenkomsten.
Consequentie daarvan is wel dat IABSE voor een groot deel van de Nederlandse structural
engineers een minder zichtbare organisatie is.
IABSE NL heeft dankzij bescheiden, maar positieve financiële resultaten van georganiseerde
evenementen een financiële buffer. In 2011 is een deel van deze buffer aangewend om de
aanloopkosten van de organisatie van de conferentie van 2013 te betalen; het surplus van
2013 wordt toegevoegd aan de reserves. Uitgaven zijn verder beperkt tot incidentele
ondersteuningen van een voor structural engineering relevant evenement o.d.
4. Nieuwe strategie en doelstellingen IABSE Nederland
In Seoul (2012) en Rotterdam (2013) zijn in internationaal verband discussies gevoerd over
de rol en strategie van landenorganisaties in relatie tot IABSE. Dit heeft geleid tot de
volgende strategie voor IABSE NL.
De doelstellingen van IABSE Nederland sluiten aan bij die van de internationale organisatie;
kort samengevat gaat het daarbij om kennisuitwisseling en opinievorming op het gebied van
structural engineering incl. de wisselwerking met maatschappelijke ontwikkelingen. De
internationale component en de aandacht voor elk denkbaar constructiemateriaal of
combinatie van materialen zijn daarbij de belangrijke unieke kenmerken van IABSE. De
middelen waarmee de kennisuitwisseling vorm wordt gegeven omvatten o.a. discussies (in
internationale werkgroepen), (houden en aanhoren van) presentaties, (publiceren in en lezen
van) Structural Engineering International, Structural Engineering Documents etc.
Afgeleide doelen die IABSE NL zich stelt zijn:




Vergroten van de bekendheid van IABSE onder in Nederland gevestigde structural
engineers en organisaties betrokken bij structural engineering
Stimuleren van deelname aan IABSE activiteiten volgens het principe “brengen en halen”
Vergroten van het ledenbestand uit Nederland afkomstig tot ca 70 leden

5. Uitwerking strategie en doelstellingen IABSE NL
a. Samenwerking met verenigingen met gelijksoortige doelstellingen
Nederland kent een aantal verenigingen welke op onderdelen gelijksoortige
doelstellingen hebben. In dit verband worden specifiek genoemd: Betonvereniging,
Bouwen met Staal, Stufib, VNconstructeurs, YouCON en enkele KIVI-afdelingen.
IABSE NL kiest nadrukkelijk voor samenwerking met deze organisaties. We denken
door samenwerking de naamsbekendheid van IABSE te vergroten en diegenen te
bereiken die naast nationale ook internationale kennisuitwisseling zoeken. Dat
kunnen zowel organisaties als individuen zijn. (Enkele internationaal werkende
bedrijven benutten het IABSE netwerk zelfs voor afstemming tussen de vakgenoten
in hun landenorganisaties). In 2013 heeft IABSE een internationale keynote
ingebracht in het programma van de Constructeursdag. Dergelijke samenwerkingen
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zullen ook in de toekomst aandacht krijgen, waarbij een zorgvuldige afweging van
spreker, onderwerp en doelgroep nodig is.
b. Regionale, internationale samenwerking via werkgroepen en bijeenkomsten
Onderkend is dat een internationale, maar door focus op de ons omringende regio
beperktere, samenwerking een belangrijke tussenvorm kan zijn tussen nationale en
internationale activiteiten. Van oudsher is er samenwerking met IABSE België in het
organiseren van internationale events, van regionale workshops en specialistische
excursies. Continuering en uitbreiding hiervan door samenwerking met Duitsland,
Engeland en andere Europese landen lijken goed denkbaar: denk aan EUwerkgroepen die in relatief korte tijd een actueel thema uitwerken. Initiatieven
hiervoor zullen worden genomen.
c. Toegankelijkheid en naamsbekendheid
De binding van IABSE NL met de Nederlandse leden van IABSE moet worden
verstevigd terwijl potentiële leden eenvoudig relevante informatie moeten kunnen
vinden, ook via persoonlijk contact. Het bestuur neemt zich voor ten minste 1x per
jaar een nieuwsbericht te versturen waarin informatie over o.a. vacante en ingevulde
posities in internationale (werk)groepen en dergelijke worden opgenomen. De
website pagina van IABSE NL (www.iabse.nl) kan verder verbeterd en uitgebreid
worden en als contactpunt fungeren voor potentiële en bestaande leden.
6. Acties 2014
a. Verbeteren en uitbreiden IABSE NL website; optioneel is het plaatsen van een
presentatie over Global Knowledge Network van IABSE.
b. In samenwerking met andere organisaties ten minste 2 evenementen organiseren
(studiedagen o.d.) waaraan IABSE NL zijn naam verbindt; YouCon- dag en
Constructeursdag.
c. Het bestand van Nederlandse leden up-to-date houden (hiervoor moet een
effectieve informatieverstrekking van de ledenadministratie te Zurich worden
bewerkstelligd. Voor verdere ledenwerving zullen persoonlijke contacten en de
evenementen worden benut.
d. Initiatieven nemen voor regionale samenwerking. De nieuw te starten Working
Group Architecture and Structural Engineering biedt kansen hiervoor. Speciale
aandacht voor het onderhouden van contacten met België; het bestuur is daar
recent gewisseld.
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