Lid worden van Bouwend Nederland
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Lid worden
“In het verleden waren we vooral lid voor de contacten. Nu we zelfstandig
zijn geworden, biedt het lidmaatschap ons veel voordelen. Ondersteuning
bij contracten, het beantwoorden van vragen, de Aanbestedingswebsite.
Je hoeft het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden.”
Marco Wijnen, Nexus Infra Nijverdal

“Wij willen als bedrijf groeien. Bredere informatie dan alleen uit onze
directe omgeving kan dan van belang zijn. We willen als bedrijf telkens een
stukje verder. Daar kan Bouwend Nederland ons bij helpen.”
Dennis Verhoeven, Bouwbedrijf Theo Verhoeven, Uden

“We hebben net onze eerste werknemer aangenomen, samen met een leerjongen
van het opleidingscentrum. We vonden dit hét moment om lid te worden van
Bouwend Nederland. Adviezen, bemiddeling, ledenvoordelen, informatie over
loonadministratie en cao: allemaal informatie waar we veel aan hebben.”
Jasper Nieuwkoop, Dubbeldam en Nieuwkoop Aannemers, Amsterdam

Welkom bij
Bouwend Nederland
Een ondernemer in de bouw heeft heel wat aan het hoofd.
Opdrachten binnenhalen en uitvoeren, personeelsbeleid,
arbeidsomstandigheden, administratie, kennis op peil houden,
op de hoogte blijven van (veranderende) regelgeving en nog veel
meer. Bouwend Nederland kan u daarbij helpen. Met informatie
en kennisuitwisseling. Met ledenvoordelen waar u echt iets aan
heeft. Maar ook met een telefonische helpdesk voor uw vragen
op allerlei terreinen.
Allemaal om ú nog beter in staat te stellen om
te doen waar u goed in bent: ondernemen!
Maxime Verhagen
voorzitter Bouwend Nederland

Uw voordelen
Kosteloos advies
Bouwend Nederland Advies,
een telefonische helpdesk waar
u dagelijks met uw vragen op
het gebied van arbeidszaken,
cao, sociale verzekeringen en
juridische aangelegenheden
terecht kunt, zeer snel antwoord en ondersteuning krijgt
én tweedelijns voorlichting
door deskundige adviseurs
tegen kostprijs.

WIJ STAAN
VOOR U Word ook lid!
KLAAR
Bel nu

079 - 3 252 252

www.bouwendnederland.nl/word-lid

Prestaties vergelijken
Uw prestaties vergelijken met
die van uw collega’s in dezelfde
omzetklasse, door middel van
benchmark en ondersteuning
bij de verbetering van uw
bedrijfsprestaties.

Bouwspecifieke
weersinformatie

Kennis en ervaringen
uitwisselen

Uitgebreide bouwspecifieke
weersinformatie op uw
bouwlocatie en dagelijkse
nieuwsvoorziening over
de branche via de website.

Kennisoverdracht in lokale,
regionale en landelijke
bijeenkomsten. Ook kunt u
ervaringen uitwisselen door
ontmoetingen.

Brancheontwikkeling
Hulp bij verbetering in uw
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld
door het ontwikkelen van
speciale programma’s, zoals
duurzaamheid, ketensamenwerking en cultuur en
leiderschap.

Financiële ledenvoordelen

Kwaliteitslabels

Een groot aantal financiële ledenvoordelen
met kortingsregelingen en betere voorwaarden,
waaronder de speciaal voor de bouw en infra
ontwikkelde unieke verzekeringsproducten.
Met de ledenvoordelen kunt u uw contributie
geheel of gedeeltelijk terugverdienen.

De mogelijkheid om u te onderscheiden
in de markt door deelname aan diverse
kwaliteitslabels, zoals BouwGarant
en Klantgericht Bouwen, die Bouwend
Nederland mee in de markt zet
en ondersteunt.

Actuele informatie

Belangenbehartiging

Actuele informatie voor vereenvoudiging
en verbetering van uw bedrijfsvoering
via nieuwsbrieven en de website
www.bouwendnederland.nl.

Belangenbehartiging van de bedrijfstak op lokaal,
regionaal en landelijk niveau op het gebied van
wet- en regelgeving en beleidszaken als ruimtelijke
ordening, milieu, onderwijs en aanbesteding.

Ook bij u in de buurt

Een grote vereniging met een
slimme organisatiestructuur
Het ledenbestand van Bouwend Nederland is even
gevarieerd als de bouw zelf. Klein-, middel- en
grootbedrijf, b&u en infra: alle hebben een eigen
vertegenwoordiger in het bestuur.
Om bovendien zo dicht mogelijk bij u te staan, zijn er
afdelingen in het hele land. Die vallen op hun beurt weer
onder 5 regio’s: Noord, Oost, Randstad Noord, Randstad
Zuid en Zuid.

OOK BIJ
U IN DE
BUURT

Daarnaast zijn er vakgroepen, waar kennisuitwisseling
op specifieke vakgebieden plaatsvindt, bijvoorbeeld
civiele betonbouw, deltabouw en ondergrondse
netwerken. Jonge managers (niet ouder dan veertig
jaar) kunnen lid worden van Jong Bouwend Nederland.

Word ook lid!
Bel nu

079 - 3 252 252

www.bouwendnederland.nl/word-lid
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