men. Ook met de instroom van jong talent
oopt het niet van een leien dakje. Iedere
medewerker die we kunnen behouden voor
de sector is er eentje. En als we dat samen
oppakken, ben ik ervan overtuigd dat we
via dit traject weer vele vakmensen kunnen
behouden in een bouwbaan, die anders
mogelijk buiten de boot zouden vallen.”

brancheoverschrijDenD
Van Dongen noemt het een belangrijk
voordeel dat de Aannemersfederatie
duurzame inzetbaar tot een speerpunt van
beleid heeft gemaakt. “Kijk, het kan goed
ijn dat een metselaar om fysieke redenen
niet meer aan de slag kan in zijn beroep. In
de gesprekken blijkt dat hij a niteit heeft
met een onderdeel van het infravakgebied.
Dan kunnen we via de aangesloten branches
van de Aannemersfederatie en de gelieerde
branches bruggen slaan naar andere branche en ervoor zorgen dat hij een passende
opleiding kan volgen. Wellicht kan hij daar
nog tien jaar langer dan mogelijk zou zijn als
metselaar, zijn boterham als vakman in de
nfra verdienen. Andersom kan natuurlijk
ook. Een echte win-win situatie.”

ichting eDi via

Inzake
srOI
Moet Social Return on investment (SROI) aangepast worden?
Deze vraag heeft de Commissie
Arbeidszaken van MKB Infra
zich gesteld, want het blijft een
heikel punt waar vele ondernemers mee worstelen. Voorop blijft
staan dat SROI uit de concurrentiesfeer moet blijven. Dat wil
zeggen dat deze buiten bpkv en
emvi gehouden moet worden. De
werking van de sroi-verplichting
moet voor iedere inschrijver op
dezelfde manier gelden.

Ook heeft de ervaring inmiddels wel geleerd, dat kortlopende, projectgebonden besteding van de sroi-gelden weinig oplevert.
De sroi-maatregel zou van toegevoegde
waarde kunnen zijn, als het geld ingezet
wordt voor de structurele instroom van
nieuwe vakmensen met daaraan gekoppeld
een opleidingstraject dat leidt tot duurzame inzet van leerlingen, zij-instromers en
mensen met een beperking. Dat betekent in
de praktijk volgens de commissie, dat vooraf
de competenties en capaciteiten worden
getoetst van de instromers. De beheersing
van de Nederlandse taal is een must. Want
als de mensen op de werkvloer elkaar niet
begrijpen, kan dit tot gevaarlijke situaties
leiden.
Verder, aldus de commissie, is het zinvol om
van de opdrachtgever te eisen dat hij elk
project toetst aan sroi-geschiktheid. Want
lang niet alle projecten lenen zich voor sroi.
En doordat het aantal werkzoekenden duidelijk is afgenomen moet ook het gevraagde
percentage van de loonsom beschikbaar
voor sroi duidelijk neerwaarts worden
bijgesteld.
Ten slotte moet sroi een samenwerking
en gezamenlijke verantwoordelijkheid van
overheid en bedrijfsleven zijn met ieder zijn
eigen verantwoordelijkheden. De overheid
toetst de competenties en capaciteiten en
verzorgt zo nodig de opleiding Nederlandse
taal. Het bedrijfsleven geeft invulling aan de
vaktechnische opleiding .

coLuMn
PhIlIP van nIeuwenhuIzen

Instortende
bruggen

In Italië stort een brug in met tientallen
slachtoffers tot gevolg. Ik heb een tijdje nie
ver daarvandaan gewoond en het is er één
van een serie van meer dan honderd, die
zich afgewisseld door tunnels aaneenrijgen
tot aan Nice. Vaak heb ik vanaf de kust
omhooggekeken en me verwonderd over
zo’n enorme pilaar waaraan een brug leek
te balanceren tussen twee tunnels, zonder
verdere ondersteuning. Kriebels kreeg
ik ook wel een beetje als ik er weer eens
overheen reed. Hoe goed zijn die Italiaanse
ingenieurs, die de boel hebben ontworpen?
En hoe onderhouden ze zo’n ding zonder
vluchtstroken trouwens? Voor die ene brug
lijkt het antwoord: niet of niet goed genoeg
maar belangrijker is de les die je kunt trekken uit het feit dat bij het ontwerp nooit is
uitgegaan van de huidige verkeersintensite
en beladingsgraden, waardoor belasting, sli
tage en erosie zwaarder, sneller en erger is.
In Nederland hebben we maar enkele hoge
maar vooral veel (>100.000) bruggen en
vooral ook toegenomen verkeersintensiteit
en beladingsgraden. De Bouwagenda heeft
anderhalf jaar geleden al de enorme opgave
voor ons land op het gebied van onderhoud
en vervanging, versterking en verbreding
van bruggen ge dentificeerd. De minister
van I W is desalniettemin niet ongerust. Ik
hoop dat ze het me niet kwalijk neemt dat i
met de wetenschap uit De Bouwagenda we

