Beleidsadviseur Markt ondergrondse infra (1 fte)
Werk jij als beleidsadviseur graag mee aan een goede werking van de markt voor de ondergrondse
infra? Heb je belangstelling voor thema’s als energietransitie en ketensamenwerking? Help je graag
samen met ons netwerk aan de juiste randvoorwaarden voor een veilig en innovatief werkklimaat?
Werk je daarnaast in hoge mate van zelfstandigheid en zet je veranderingen in gang?
Geef jij de Vakgroep ONG en de ondergrondse infraleden een gezicht binnen Bouwend Nederland en
daarbuiten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland verenigt circa
50 bedrijven die werkzaam zijn in de ondergrondse infrasector. Deze bedrijven leggen kabels en
leidingen, maken grondboringen en bronbemalingen. Binnen deze Vakgroep zoeken wij een:

Beleidsadviseur Markt
Functie-inhoud
De Nederlandse ondergrondse infrastructuur staat grote veranderingen te wachten door een sterke
toename in bouwproductie, renovatie- en saneringswerk, maar ook door de energietransitie en
verduurzaming van de gebouwde omgeving, elektrificatie, uitfasering van aardgas en overgang naar
duurzame warmtevoorziening in Nederland. Al deze ontwikkelingen vergen niet alleen fysieke
aanpassingen in ondergrondse infrastructuren en het grondwaterbeheer; ze hebben ook impact op
het innovatie- en samenwerkingsvermogen van bedrijven en veranderingen in wet-, norm- en
regelgeving op het gebied van Arbo-veiligheid, milieu en kwaliteit.
Voor de ondergrondse infra is met name de samenwerking met de netbeheerders als opdrachtgever
zeer belangrijk. Vanuit een structureel ketenoverleg werken aannemerij en netbeheerders aan het
optimaliseren van de samenwerking. Hierbij komen procesverbeteringen, ICT tools en nieuwe
contract- en aanbestedingsvormen aan de orde.
In de functie ben je onder andere secretaris van de commissie Markt, de commissie Maatschappij en
van verschillende werkgroepen. Met jouw commissie- en werkgroepleden werk je voorstellen uit voor
nieuwe beleidslijnen en projecten en werk je intensief samen met lidbedrijven en de bestuurders van
de Vakgroep. Het betreft een bestaande functie die je binnen de kaders van de Vakgroep naar eigen
inzicht verder kan invullen.

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van markt gerelateerde
beleidsonderwerpen;
Je analyseert de behoefte en vragen van Vakgroepleden en voorziet leden van praktische
ondersteuning en advies;
Je denkt actief mee over innovatieve ontwikkelingen en ketenissues in de sector en vertaalt
deze ontwikkelingen in concrete voorstellen en acties;
Als coördinator/projectleider voor de markt gerelateerde beleidszaken stuur je op processen en
geef je deels zelf uitvoering aan projecten;
Je organiseert bijeenkomsten voor lidbedrijven en relevante organisaties;
Je participeert in relevante ketenplatforms op het gebied van ICT en procesverbetering;
Je bezoekt regelmatig bedrijven uit de achterban om een scherp beeld te houden van wat er
speelt bij de leden;
Je stelt je actief op om de verbinding binnen Bouwend Nederland te zoeken waar dat kan en
treedt waar nodig ook op als vervanger van de Vakgroepsecretaris.

Profiel
Je begrijpt de werkwijze en de kracht van een branchevereniging zoals Bouwend Nederland en haalt
energie uit het behartigen van samenhangende belangen. Daarnaast vind je het leuk om praktische

Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Beleidsadviseur Markt ondergrondse infra (vervolg)
Profiel
Je begrijpt de werkwijze en de kracht van een branchevereniging zoals Bouwend Nederland en haalt
energie uit het behartigen van samenhangende belangen. Daarnaast vind je het leuk om praktische
ondersteuning en advies te bieden aan ondernemers.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde master opleiding in een bedrijfseconomische of bestuurlijke richting;
Je hebt brede interesse in de bouw- & infrasector en affiniteit met de thema’s ondergrondse
infra, grondwaterbeheer, energietransitie, ketensamenwerking, innovatie en aanbestedingen;
Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties;
Je bent daadkrachtig en werkt resultaatgericht;
Je weet standpunten overtuigend te brengen (met gevoel voor politieke verhoudingen);
Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
Je bent zo nu en dan buiten reguliere kantoortijden beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris. Daarnaast beschikken wij over uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eigentijdse pensioenregeling en minimaal 35
verlofdagen op fulltime basis.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Harold Lever via 06-51074256.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie met CV naar HR via
hr@bouwendnederland.nl.

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

