Netwerkpartners
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.300 bouw- en
infrabedrijven als lid de grootste ondernemersorganisatie in de bouw- en infrasector. Er zijn veel
bedrijven die diensten verlenen aan bouw- en infrabedrijven, maar die geen lid van Bouwend Nederland mogen worden omdat ze zelf geen bouw- of infrabedrijf zijn.

Redenen om aan te sluiten bij
Bouwend Nederland:
1. Vragen en advies
Bouwend Nederland kent uw sector als geen ander
en is dus hét adres voor al uw praktische vragen.
Heeft u vragen of een aanbesteding? Of wilt u wat
weten over personeelsbeleid? Of heeft u een kwestie
met een opdrachtgever? Bouwend Nederland staat u
bij met raad en daad.

Partners van onze leden, zoals accountants- en
administratiekantoren, fabrikanten, softwareleveranciers,
etc., kunnen zich als netwerkpartner aansluiten bij Bouwend
Nederland. Als netwerkpartner mag u rekenen op de volgende
dienstverlening: u ontvangt ons magazine BouwendNL en
de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Tevens krijgen uw
collega’s toegang tot het besloten deel van onze website.
Onze adviesdesk staat klaar om vragen te beantwoorden of u
door te verwijzen naar specialisten van Bouwend Nederland.
Voor alle netwerkpartners hebben een uniforme basistarieven
ontwikkeld die afhankelijk zijn van de omzet van uw bedrijf.
•
•
•

Klein tot 4 miljoen euro omzet per jaar
Tarief: € 750,Midden vanaf 4 tot 25 miljoen euro omzet
Tarief: € 1.500,Groot vanaf 25 miljoen euro omzet
Tarief: € 2.500,-

2. Informatie brancheontwikkeling
Via de website en via de digitale ledennieuwsbrieven
blijft u goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in
de markt.
3. BNL Academy
Deelname aan sectorspecifieke trainingen en cursussen van de BNL Academy.
4. Financieel voordeel
Door slim gebruik te maken van de ledenvoordelen
kunt u de contributie ruimschoots terugverdienen.
5. Elkaar ontmoeten
Via Bouwend Nederland ontmoet u bouw- en infrabedrijven uit uw keten, omgeving of uw markt. Ook
kunt u ketenpartners en opdrachtgevers ontmoeten
op de vele bijeenkomsten.

Netwerkpartners worden in ieder geval partner van de hoofdvereniging. In overleg is het mogelijk deel te nemen
aan (lokale) verenigingsonderdelen. Desbetreffend verenigingsonderdeel moet hiervoor voldoende plaatsen hebben
en toestemming geven. Per verenigingsonderdeel kost de deelname tenminste 250 euro extra. Naast bovenstaande
dienstverlening bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan landelijke inhoudelijke bijeenkomsten over diverse thema’s.
Netwerkpartners hebben geen stemrecht binnen de vereniging. Ook is de lobby van Bouwend Nederland primair gericht
op de belangen van de uitvoerende bouw- en infrabedrijven. Waar passend worden de belangen van de netwerkpartners
in de belangenbehartiging mee genomen. Uw mening wordt zeer gewaardeerd en er is altijd ruimte om uw stem te laten
horen.
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