
De belangenbehartiger van de sector, 
Vereniging Wapeningsstaal Nederland, 
kortweg VWN, heeft een volle agenda. 
Kwaliteit, milieu en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, arbeidsomstan-
digheden, instroom van jonge vakmensen, 
vakopleiding, lobbyen en netwerken

Nieuwe ontwikkelingen
Kwaliteit en techniek zijn zoals altijd 
belangrijke onderwerpen. De VWN en 
Kiwa ontwikkelen een beoordelingsricht-
lijn (BRL0507) voor het aanbrengen van 
wapening op de bouwplaats. Deze BRL 
moet leiden tot een aantoonbaar betere 
beheersing en een hoger kwaliteitsniveau. 
Daarnaast past de ontwikkeling van deze 
BRL in het toekomstige stelsel van private 
kwaliteitsborging in de bouwsector. Die 
moet daarom voldoen aan de nationale 
(KOMO-)kwaliteitsstandaard en de 
geldende accreditatieverplichtingen. Begin 
2019 moet de ontwikkeling van de BRL zijn 
afgerond.

Een van de VWN-speerpunten is dus het 
bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn bij 
de leden en het ontwikkelen van praktische 
hulpmiddelen die kunnen helpen om de 
kwaliteit van hun product verder te verbe-
teren. De ontwikkeling van de BRL0507 
past in dat streven en vormt een logisch 
vervolg en een waardevolle aanvulling op 
de bestaande BRL’s op het gebied van 

wapening: BRL 0501 voor het basispro-
duct en BRL 0503 voor de verwerking.

Na een sterke afname van banen door 
de crisis is er weer een groeiende vraag 
naar gekwalificeerd personeel binnen de 
wapeningsbranche. Deze ontwikkeling 
wordt versterkt door het toenemende 

bouwvolume. Voor de komende jaren 
wordt een verdere groei verwacht.
Om in de opleidingsbehoefte te kunnen 
voorzien is de VWN een strategische 
samenwerking aangegaan met het 
SOMA-college in Harderwijk en Civilion 
om samen aantrekkelijke, hoogwaardige 
BBL-opleidingen betonstaalverwerken op 

niveau 2 en 3 op te zetten. Civilion wordt 
daarmee hét nieuwe opleidingsbedrijf voor 
de sector. Momenteel wordt hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van het lesprogramma, 
de werving van leerlingen en het inrichten 
van een platform voor kennisdelingsactivi-
teiten. Het doel is in het voorjaar van 2019 
met de vakopleiding te starten.

Om in de groeiende behoefte aan perso-
neel en opleiding te kunnen voorzien 
wordt verder samengewerkt met een 
aantal andere partners, zoals Volandis 
voor het evc-traject, SBB (Boris) en De 
Talentuitzender/Nextworker uit Capelle aan 
den IJssel.
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Vereniging Wapeningstaal Nederland 

Wapening: het fundament 
voor menig bouwwerk!

De bouw kan niet zonder de wapeningsstaalsector. Logisch, want wapening vormt het 
stevige fundament onder een bouwwerk. Maar al het vlechtwerk dat wordt gemaakt 
verdwijnt letterlijk en figuurlijk uit het zicht, zodra het beton is gestort. En daarmee lijkt 
ook de sector zelf onzichtbaar. Onterecht! Het product is onmisbaar en het vereist alle 
aandacht.
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