
Kennis delen 
       en netwerken

stubeco.nl

Alle informatie over Stubeco vind je op: 

Meebouwen aan die toekomst? 
Kennis opdoen, kennis delen of 
kennismaken? 

Meld je dan aan als lid. Scan de 
QR code of bezoek onze website. 

Samen bouwen aan de toekomst

Kennis delen en netwerken vraagt 
om betrokkenheid en participatie. 
Frisse, nieuwe ideeën die gecombineerd 
worden met bestaande kennis van 
vertrouwde uitvoeringstechnieken. 
Door die mix van deskundigheid kan 
worden gebouwd aan de toekomst 
van ons vakgebied. En net zoals in dat 
vakgebied, geldt ook voor onze vereniging: 
bouwen doe je samen.



Dagelijks betrokken bij de uitvoerings-
techniek van betonconstructies? 
Actief met betonwerk, hulpconstructies, 
wapening, veilig en gezond werken 
of nieuwe ontwikkelingen? 
Dan is de Stubeco wat voor u! 
Al meer dan 50 jaar bevordert onze 
vereniging namelijk de uitvoeringstechniek 
van betonconstructies. 

Dat doen we door kennis te delen. 
Kennis die bedrijven en organisaties in de 
uitvoeringsketen nodig hebben om meer-
waarde te creëren. Voor hen is Stubeco niet 
alleen hét platform voor kennisdelen maar 
ook de plaats waar bestaande relaties 
worden ontmoet of nieuwe ontstaan.

stubeco.nl

Van beginnend student tot 
directies van toeleveranciers

Stubeco richt zich op iedereen die 
betrokken is of zich betrokken voelt bij de 
uitvoeringstechniek van betonconstructies. 
Naast (onder)aannemers en toeleveranciers 
kan daarbij worden gedacht aan opdracht-
gevers, advies- en ingenieursbureaus maar 
ook aan regionale en lokale overheden. 
Speciale aandacht is er voor de toekomst 
van onze branche: studenten en jongeren. 

Stubeco brengt deze partijen samen en 
bindt ze met kennis van het uitvoeren van 
betonwerk, hulpconstructies, wapening 
en arbeidsomstandigheden.

Netwerken en kennis delen

Wie deel uitmaakt van Stubeco weet 
zich verzekerd van een omgeving waar 
kennis wordt opgebouwd en uitgedragen 
tijdens uiteenlopende evenementen en 
bijeenkomsten met body. Evenementen 
waar de inhoud de basis vormt, maar 
volop ruimte is om te netwerken. 

Samen zijn onze leden goed voor zo’n 
2000 jaar ervaring met de uitvoering van 
betonconstructies. Die kennis en ervaring 
worden onder meer gedeeld tijdens:

   Rondetafelgesprekken waar actuele
thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid,
regelgeving, uitvoeringsaspecten met
elkaar worden gedeeld en standpunten
en meningen worden uitgewisseld. 

   Stubeco4U: dé ontmoetingsplaats waar 
studenten, jongeren en young potentials 
worden geïnspireerd en gemotiveerd 
aan de hand van locatiebezoeken met 
netwerkmoment. 

   Excursies: kennis ‘tanken’ op de bouw-
plaats waar uitvoeringsmethoden en 
processen de revue passeren of fabrieken 
worden bezocht die onderdeel zijn van 
de uitvoeringsketen.

   Lezingen waar specialisten, kennis-
dragers en vakmensen elkaar informeren, 
inspireren en motiveren. 

   Buitenlandexcursie: tweejaarlijkse 
studiereis voor het opdoen van 
inspiratie, het op- en uitbouwen van 
kennis en het ontmoeten van binnen- 
en buitenlandse experts.

   Out-of-the-box: niet-alledaagse 
bijeenkomsten waar de nadruk ligt 
op netwerken.

Kennis opbouwen en inbrengen

Wie kennis wil delen, zal ook kennis 
moeten opbouwen. Kennis waarmee 
uitvoerende partijen maar ook 
toeleveranciers, advies- en ingenieurs-
bureau meerwaarde kunnen creëren. 
Stubeco is daarom initiator en betrokken 
bij studies, onderzoek en studiedagen. 

Voorbeelden daarvan zijn:

   Studiebijeenkomsten waar leden,
opdrachtgevers, uitvoerende partijen
en andere betrokkenen in de
uitvoeringsketen een onderwerp
onderzoeken, behandelen en bespreken. 
Recente voorbeelden hiervan zijn 
het printen van beton en ingelijmde 
wapening als stekwapening.

  Studies: jaarlijks onderwerp dat met 
leden, externe deskundigen en andere 
partijen in de keten, wordt opgepakt, 
onderzocht en gepresenteerd. 
Denk hierbij aan het onderzoek naar 
tijdelijke constructies voor 
ondersteuningen en bekistingen.

; “Studievereniging uitvoering betonconstructies”

   Buitenlandexcursie: tweejaarlijkse 
studiereis voor het opdoen van 
inspiratie, het op- en uitbouwen van 
kennis en het ontmoeten van binnen- 
en buitenlandse experts.
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