
Zo’n beurs hadden we nog niet. 
“Inderdaad. In het huidige landelijke beurslandschap is er 
gemiddeld genomen een scheiding tussen opdrachtgeven-
de/adviserende bedrijven, uitvoerende bouw, afbouw en 
installatietechniek. Waar het eerst nog ging om de vraag 
wanneer E en W samen zouden komen, lijkt de versnelling 
te zitten in integratie tussen bouw, W en E. De energietransi-
tie, duurzaamheid, prestatiebestekken; het zijn zomaar wat 
thema’s die voor deze versnelling zorgen. Samen met de 
digitalisering van de sector maakt het een niet te stoppen 
beweging. Daar zetten we met Vabotech – een samenvoe-
ging van Vakbeurs Bouw en Techniek – vol op in.”

Waar ligt de focus?
“Bij de uitvoerende bouw en techniek. De mensen die het 
maken, daar is het ons om te doen. Bedrijfseigenaren en 
medewerkers van bedrijven in de volledige breedte van de 
bouwkolom. In meerdere hallen van de RAI presenteren toe-
leveranciers hun producten en diensten. Hier kun je bijvoor-
beeld nieuw gereedschap of een werkbus uitzoeken. Maar 
meteen ook innovaties op het gebied van airconditioning of 
gebouwautomatisering meepikken. Diverse belangrijke over-

Bouw en techniek  
in één vakbeurs
De bouw en technieksector komen steeds 
meer bij elkaar. Waarom dan niet de 
uitvoerende bouw en techniek (installatie 
en elektrotechniek) in één vakbeurs 
samenvoegen? Patrick Schilte van United 
Construction Fairs vroeg het zich af en 
besloot de daad bij het woord te voegen. 
Het resultaat: Vabotech.

koepelende thema’s worden extra uitgelicht. Daarnaast is er 
ruimte voor kennisdeling, vakwedstrijden en gezelligheid.”

Waarom moeten aannemers hier naartoe?
“We hebben elkaar te weinig gezien. Uiteraard door de pan-
demie, maar ook omdat het druk is en we steeds meer 
online doen. Door naar Vabotech te komen, is er tijd om 
met elkaar te praten, de laatste stand van de innovaties te 
zien, maar ook om er gewoon een leuke dag van te maken. 
Je dompelt je een dag onder in jouw eigen vakgebied. De 
één komt om inkopen te doen, een ander om te leren en 
weer een ander neemt zijn medewerkers mee om met 
elkaar te zijn.”

Je kunt er zelfs op zaterdag terecht.
“De voornaamste reden daarvoor is de drukte in de bouw. 
Agenda’s laten het niet altijd toe om doordeweeks te 
komen. Je kunt dan op zaterdag de beurs bezoeken of wel-
licht past vrijdagavond je beter. Misschien wil je een bezoek 
aan Vabotech wel combineren met een bezoek aan Amster-
dam. Opties te over voor een leerzame én leuke dag.”

Eentje waar de trots vanaf straalt.
“Over onze sector hoor je nog wel eens wat negativiteit. Te 
duur, loopt uit, hoge faalkosten hoor je regelmatig als je 
over de bouw begint. Jammer, want het is een geweldig vak-
gebied. We maken in Nederland echt hele mooie dingen. 
Door steeds maar weer te innoveren. En daar helpen toele-
veranciers aan mee. Samen beter bouwen en installeren. We 
mogen daar met z’n allen trots op zijn. Op Vabotech bren-
gen we dat bij elkaar. Zodat we kunnen laten zien dat we 
trots zijn op ons werk. En hopelijk kunnen we op die manier 
nog nieuwe vakkrachten werven.”
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‘Je dompelt je een dag onder in 
jouw eigen vakgebied’
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