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COLUmn

Winter

Ondanks de teloorgang van de Limburgse bouwsector weigert Ingrid Lemmens bij de pakken neer te zitten.

Van lijden naar leiden

‘Bloei Limburg begint bij
eerherstel Limburgse maakindustrie’

Sittard | Er ligt in totaal zo’n vijf
miljard euro op de plank voor
bouwprojecten die om diverse redenen nooit van de grond zijn gekomen. Er is een bedrijfs-cao die
niet concurrerend is met aanpalende sectoren waardoor versnippering en leegloop plaatsvindt. Er
ontstaat een nijpend tekort aan
vakmensen doordat een totale
tegenstrijdigheid heerst tussen
het opleiden van mensen en het
gehanteerde aanbestedingsbeleid. Kortom de bouwbranche is
uitgegroeid tot een vat vol tegenstrijdigheden.

‘Het wordt de hoogste tijd
dat we ook de branche zelf
in de steigers zetten’

Juist de sector die een leidende rol speelt
in de leefbaarheid, het woongenot en het in
stand houden van ons culturele erfgoed, lijdt.
Dat moet anders en dat kan ook, mits er een
cultuuromslag plaatsvindt, zowel binnen als
buiten de branche, zo stelt Inge Lemmens,
eigenaar van Bouwbedrijf I.J. Lemmens bv en
bestuurslid van Bouwend Nederland.
Ze ziet de teloorgang van ‘haar’ geliefde
sector met lede ogen aan, maar kiest er vol

overtuiging voor vooral niet bij de pakken
neer te zitten door alle partijen uit te nodigen
de handen ineen te slaan. “Het verdwijnen
van kleine bouwbedrijven, een alsmaar afnemend aantal mensen dat onder de bouwcao valt en het verlies van werkgelegenheid
gaat onverminderd door terwijl de verpaupering van de omgeving in het Zuiden, met
name de Heuvellandgemeenten, zienderogen toeneemt,” stelt Lemmens. “De hoogste tijd voor een ommezwaai. Deze sector
is nog steeds de mooiste die er is. Ik geniet
elke dag weer van de chemie die binnen een
bouwproces ontstaat. Het wordt alleen de
hoogste tijd dat we ook de branche zelf in de
steigers zetten. Essentieel is dat we hierbij
de krachten bundelen. Er moeten bruggen
geslagen worden. Onderwijs, overheid en
bedrijfsleven zullen intensief met elkaar moeten gaan samenwerken.”

Op de schop

huidige cao ingrijpend moet veranderen. De
bruto-netto verhouding is niet reëel en een
kostenreductie is essentieel. Wie nu een huis
laat bouwen, moet er meer geld instoppen
dan het uiteindelijk gaat opleveren. Dat kan
niet de bedoeling zijn. Het is op deze manier
logisch dat massaal gekozen wordt voor
goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland. Datzelfde geldt voor aanbestedingen.
Omdat hierbij alleen wordt gekeken naar de
kosten, delft de kwaliteit het onderspit. Dat is
desastreus voor de kwaliteit van nieuwbouw
en renovatie, maar ook voor de kwaliteit van
het vakmanschap. Investeren in kwaliteit
betekent investeren in leerlingen en onderwijs.
Door het huidige aanbestedingsbeleid gaat
het vakmanschap verloren. Als ik een leerling
aanneem, moet ik deze salaris betalen, maar
ook als leermeester fungeren én daarbij ook
nog eens concurrerend werken. Een ondoenlijke situatie.”

“Niet alleen om de bouwsector uit het slop te
trekken,” vervolgt ze. “Maar om de economie
aan te jagen en de werkgelegenheid op te
krikken. Om te zorgen voor mooie leefbare
steden en dorpen. Om de parels die Limburg
karakter geven, te waarborgen. Om in te
kunnen spelen op de veranderende woonwensen. Om vergrijzing op te vangen en de
aantrekkingskracht voor de jeugd te vergroten. Om te voorkomen dat we straks onze
werknemers uit het buitenland moeten halen
terwijl Limburgse vaklieden vanuit de WW
lijdzaam toekijken. Limburg is Limburg dankzij
de maakindustrie. Het is de hoogste tijd dat
we dit gaan erkennen en de waardering weer
terrein wint. Daarvoor moeten zaken op de
schop, zowel binnen de branche als daarbuiten.”

Eerherstel maakindustrie

Aanbesteden versus opleiden
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“Zo moeten de vakbonden inzien dat de

“Het roer moet dus om. En dat kan alleen
als we samen investeren. We moeten van de
eilanden af en kijken naar het hoger overkoepelend doel want daar zit een grote gemeenschappelijke deler. We willen immers allemaal
dat Limburg een regio blijft met karakteristieke
beeldbepalende gebouwen, monumentale
panden, een gigantisch cultureel erfgoed.
Om dit te behouden heb je vakmensen nodig,
goede opleidingsfaciliteiten, een aanmoedigend overheidsbeleid en een samenwerkende
sector. Laten we het vakmanschap in onze
regio koesteren. We kunnen alleen een ommekeer bewerkstelligen indien we over de
grenzen heenstappen. Als we Limburg willen
laten floreren, moeten we beginnen bij het
eerherstel van de Limburgse maakindustrie.”

ADVERTORIAL

De winter wil nog niet doorbreken, terwijl de
eerste bloemen al uit de bollen komen en de
vogeltjes de lente al aankondigen. De vraag is
uiteraard of de Koning Winter nog van zich laat
horen? De vergelijking met de huidige economie
is gauw gemaakt. De arbeidsmarkt blijft achter,
terwijl de economische groei stevig aantrekt. En
dit maal is de hamvraag: gaat de banenmarkt
nog van zich laten horen? Oftewel: gaat de
werkgelegenheid nog aantrekken?
We zitten weer in de lift. Onze economie
ontwikkelt zich op dit moment voorspelbaar
ouderwets. De Nederlandse economie groeide
eind 2013 (0,7 procent) zelfs veel harder dan de
Duitse en Franse. Sterker, binnen Europa zijn
we momenteel de hardst stijgende economie.
De productie van de Mini bij VDL Nedcar in
Born heeft gelukkig wel al positieve gevolgen
voor de werkgelegenheid. Maar liefst 400 extra
banen komen vrij naast de 1500 personen die
worden teruggehaald. Maar de vlag kan nog
niet uit. Immers, één zwaluw maakt nog geen
zomer. Kenmerkend voor conjunctuurherstel is
dat, ondanks de groei, de banenmarkt in eerste
instantie achter blijft. Verontrustend is echter
dat de werkeloosheid gewoon verder oploopt;
er gingen sinds het laatste kwartaal van 2012
landelijk 134.000 banen verloren. Daarnaast blijft
het aantal faillissementen onverminderd hoog.
Kortom, het lijkt erop dat de onverwacht sterke
economische groei deels waarschijnlijk een
incidenteel karakter heeft. Het is dus nog maar
de vraag of de groei echt beklijft. We moeten
dus vooral waken voor borstklopperij. De weg
omhoog is ingezet, maar er liggen nog tal van
hindernissen voor ons voordat ook de werkgelegenheid aantrekt. (cijfers bron: CBS)
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit. Met ingang van 1 januari 2015 treedt
namelijk de Participatiewet in werking. Met de
Participatiewet wil het kabinet bereiken dat
iedereen die kan werken weer aan de slag gaat.
Een onderdeel van deze wet is de quotumregeling. Deze regeling houdt in dat alle bedrijven
in de nabije toekomst arbeidsgehandicapte
werknemers in dienst moeten nemen. Bedrijven
zoals Balanz Facilitair (Heerlen), gespecialiseerd
in schoonmaak en reinigingsdiensten en met
vooral medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst, lijken een gouden toekomst tegemoet te gaan. Zoals het er nu uitziet
kunnen deze medewerkers meetellen voor het
quotum van de bedrijven die gebruik maken van
de diensten van bedrijven zoals Balanz Facilitair.
Het Heerlens schoonmaakbedrijf kan bedrijven
ondersteunen bij het behalen van dit quotum. De
vraag naar deze mensen zal door deze regeling
alleen maar toenemen. Niet alleen voor Balanz
Facilitair een goede zaak, maar ook voor de
maatschappelijke bewustwording bij bedrijven
in het algemeen. Wie volgt het voorbeeld van
Balanz Facilitair?!
Zoals u ziet: er gaat nogal wat veranderen
de komende tijd. Nieuwe wetten, maar ook
initiatieven, zoals de bedrijvenscholen staan nog
in kinderschoenen. Maar de markt moet er wel
klaar voor zijn, zo gauw de werkgelegenheid
aantrekt. Achterover leunen is er niet bij. Achter
de schermen moeten nu al de voorbereidingen worden getroffen, anders lopen we straks
weer achter de feiten aan.
In de startblokken!
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