JAARVERSLAG
2021
Net als in 2020 blijft het ook in 2021 tussen de Corona-perikelen door manoeuvreren. Het is een jaar van hollen en stilstaan; van activiteiten opstarten, uitvoeren, uitstellen en weer oppakken. Gelukkig is er wel weer meer
mogelijk dan in 2020. In dit jaarverslag leest u wat we in 2021 hebben
gedaan om jongeren bekend te maken met de wereld van de Bouw en Infra
en hen te stimuleren voor onze sector te kiezen.

Sterk Techniek Onderwijs
(STO) Friesland

Basisscholen
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7/8 in Friesland met de Bouw en Infra
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• I.s.m. Knooppunt Heerenveen een
digitaal bedrijfsbezoek bij Van Wijnen
faciliteren.
• I.s.m. Van Wijnen en BuilinG in Groningen een dag organiseren over innovaties in de Bouw. Datum: 2 december.
Dit bezoek is uitgesteld.
• Een overleg opstarten tussen docenten BWI van CSG Bogerman en het
Marne college met Friese Poort Bouw
over het verbeteren van de doorlopende leerlijn VMBO-MBO. De vervolgstappen zijn uitgesteld naar 2022.

PR en communicatie
Behalve via kennismakingsactiviteiten op school, brengen we de Bouw en Infra ook op andere manieren onder de aandacht.

• We laten 40 bouwhekdoeken maken met als tekst ‘Zoek je
een vervolgopleiding? Pak je kansen in de Bouw en Infra’.
Deze willen we bij bouwplaatsen op zichtlocaties ophangen
en roepen de aannemers hiertoe op. 24 aannemers geven
gehoor aan de oproep en zo komen de bouwhekdoeken door
heel Friesland te hangen.

Social media en filmpjes
• We laten 4 korte filmpjes ‘De Bouw en ik’ maken, waarin jongeren in de Bouw hun persoonlijke
verhaal over hun keuze voor de Bouw vertellen.
De filmpjes zijn op ons Youtube kanaal De Bouw
Iets Voor Jou te vinden. Via Facebook en Instagram brengen we deze onder de aandacht.

• We maken een zomerbouwboek voor kinderen van 10-13
jaar met allerlei ‘bouwopdrachten’ om in de zomervakantie
te doen. Via social media geven we hier bekendheid aan.

• In samenwerking met Bouwloket Friesland interviewen we 10 jongeren in de Bouw over hun
werk, schrijven hier een kort, pakkend stukje

• Alle decanen in Friesland (94) sturen we meerdere exemplaren van het magazine ‘Toekomstmogelijkheden in de

over en plaatsen dit met foto’s op Facebook en
Instagram.

Bouw en Infra’. In de begeleidende brief wijzen we hen bovendien op onze site, filmpjes en activiteiten.
• We maken een flyer voor de ouders van basisschoolkinderen die de workshop ‘Bouw je eigen insectenhotel’ doen.
• We informeren de aannemers over de activiteiten van Bouwen aan de Bouw via nieuwsbrieven
• We sturen een persbericht naar kranten over de relatief
hoge instroom in de bouwopleidingen in Friesland.
• We plaatsen een artikel over de activiteiten van Bouwen
aan de Bouw in Ondernemend Friesland.

Volg ons op social media:

• We werken mee aan Techniek Tastbaar, een technisch
doe-evenement voor jongeren van 10-15 jaar en hun ouders. In Friesland stonden er in 2021 4 evenementen inge-

@debouwisietsvoorjou
De Bouw iets voor jou
De Bouw iets voor jou

pland. Deze zijn allemaal naar 2022 verschoven.

De Bouw iets voor jou?
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Organisatie
Stuurgroep
•

C. Udinga (voorzitter)

•

O.A. Koopmans, Bouwmensen-fnz

•

K. Jelsma, Bouwend Friesland

•

H. van der Galiën, Bouwend Friesland - Infra

•

P. Brander, Jong Bouwend Nederland

•

J. Feenstra, SBF

•

K. Vianen, Bouwend Nederland Noord

•

M. Eerligh, Bouwmensen-fnz

Begeleidingsgroep
•

De heer K. Vianen, Bouwend Nederland Noord

•

de heer M. Eerligh, Bouwmensen-fnz

Uitvoering en projectmanagement
De Groot, samenwerking bedrijven-onderwijs
Foarryp 5, 8857 RE Wijnaldum
T. 06-13 68 65 46
E. info@debouwietsvoorjou.nl
www.debouwietsvoorjou.nl

Mogelijk gemaakt door
Bouwen aan de Bouw wordt mogelijk gemaakt door de stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland,
Bouwend Nederland afdeling Friesland en Bouwend Nederland Noord.
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