Waarom het interessant is om lid te worden

Bouwend Nederland,
Uw steun in de rug

1 Lidmaatschap Bouwend Nederland

2 Tien belangrijke redenen voor het lidmaatschap

Uw aansluiting bij dé toonaangevende ondernemersorganisatie

Uw voordelen op een rij

Bouwend Nederland biedt u kennisverwerving, ontwikkelingsmogelijkheden, contact
met collega's, hulp en ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering, financiële
ledenvoordelen en belangenbehartiging voor u en uw sector.

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

Met uw lidmaatschap profiteert u van de collectieve belangenbehartiging en het
uitgebreide informatie- en dienstenpakket. U kunt deelnemen aan interessante
bijeenkomsten, in contact komen met collega-bedrijven en zich in de markt onder
scheiden door deel te nemen aan de door Bouwend Nederland ondersteunde
kwaliteitslabels.
Elke onderneming, die actief is in de sector bouw en/of in de sector infrastructuur
en die gevestigd is in Nederland, kan lid worden van Bouwend Nederland.
Om als lid te kunnen worden toegelaten dient een bedrijf voorts te voldoen
aan de volgende lidmaatschapsvereisten:
- Inschrijving Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
- Stamnummer omzetbelasting
- Afdracht sociale premies en lasten (indien van toepassing)
- Afdracht premies bedrijfstakeigen regelingen (indien van toepassing)
Vanzelfsprekend dienen alle leden de alom gerespecteerde normen en waarden
in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen. Met uw lidmaatschap weet u
zich verzekerd van deelname aan dé toonaangevende organisatie in de bouwen infrasector.

2	Uitgebreide bouwspecifieke weersinformatie op uw bouwlocatie en dagelijkse
nieuwsvoorziening over de branche via de website.
3 	Bouwend Nederland Advies. De telefonische helpdesk, waar u dagelijks met uw
vragen op het gebied van arbeidszaken, cao, sociale verzekeringen en juridische aangelegenheden terecht kunt en zeer snel antwoord en ondersteuning
krijgt én tweedelijns voorlichting door deskundige adviseurs tegen kostprijs.
4 	Een groot aantal financiële ledenvoordelen met kortingsregelingen en/of
speciaal voor de bouw en infra ontwikkelde voorwaarden, waardoor u uw
contributie geheel of gedeeltelijk kunt ‘terugverdienen’. Een voorbeeld is een
onderscheidend verzekeringspakket, afgestemd op de dagelijkse bouwpraktijk.
5 	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.
6 	Spreekuren sociale zaken bij u in de buurt, waar u terecht kunt met uw specifieke vragen op het gebied van arbeidszaken en sociale verzekeringen.
7 Kennisoverdracht in lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten.
8 Ervaringsuitwisseling door ontmoetingen met uw naaste collega’s.
9 	Uw prestaties vergelijken met uw collega’s in dezelfde omzetklasse door middel
van benchmark en ondersteuning bij de verbetering van uw bedrijfsprestaties.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van Bouwend Nederland dan kunt u het
uitgebreide informatiepakket aanvragen bij ledenadministratie@bouwendnederland.nl
of kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie: 079 – 3 252 157.

10 D
 e mogelijkheid om u te onderscheiden in de markt door deelname aan de
kwaliteitslabels BouwGarant en Klantgericht Bouwend, die Bouwend Nederland
mee in de markt zet en ondersteunt.

3 De contributie

4 De verenigingsstructuur

Uw financiële bijdrage

Uw ingang naar collegiale contacten en kennis

De organisatiestructuur van Bouwend Nederland biedt u veel ingangen om collega’s
te ontmoeten en relevante informatie en kennis te vergaren. Bouwend Nederland
heeft vijf regiokantoren, ruim 60 regionale afdelingen, zeven secties, een platform
Jong Bouwend Nederland, regionale infraplatforms en specialistische vakgroepen.

De landelijke contributie van Bouwend
Nederland bestaat uit een vast bedrag
en een variabel tarief. Het vaste bedrag
bedraagt € 500,-. Dit is inclusief een
bijdrage aan de afdeling van Bouwend
Nederland in uw werkgebied. U kunt
vrijwillig lid worden van deze afdeling.
Het variabele tarief bedraagt 0,26 promille van uw geconsolideerde omzet.
Dit gedeelte wordt geheven over de
totale binnenlandse bouw- en infrastructurele omzet van uw bedrijf.

Daarnaast kunt u zich aansluiten bij
een afdeling, platforms, Jong Bouwend
Nederland en specialistische vak
groepen. De contributiehoogte van de
afdelingen, platforms en vakgroepen
wordt door henzelf vastgesteld.
De financiële bijdragen hiervoor kunt
u vinden op het betreffende onderdeel
van de website
www.bouwendnederland.nl

Regio’s en afdelingen
Bouwend Nederland heeft vijf regiokantoren in respectievelijk Amsterdam,
Apeldoorn, Den Haag, Groningen
en Tilburg. Zij ontwikkelingen tal
van activiteiten in hun eigen regio.
De medewerkers van de regiokantoren
houden zich bezig met uw regionale
belangenbehartiging. Zij zijn onder
meer gesprekspartner bij de provincies
en gemeenten over onderwerpen als
gebiedsontwikkeling, ruimtelijke
ordening, regelgeving en mobiliteit.
Daarnaast onderhouden zij ook contacten met onderwijsinstellingen.
De regio’s hebben een eigen deel op
de website van Bouwend Nederland.
Hier kunt u meer informatie over de
betreffende regio vinden.

Voorbeeldberekening 2009/2010:
€ 0,2 miljoen omzet per jaar kost u € 552,-

De contributie is
fiscaal
aftrekbaar

€ 0,5 miljoen omzet per jaar kost u € 630,€ 1,0 miljoen omzet per jaar kost u € 760,€ 3,0 miljoen omzet per jaar kost u € 1.280,€ 5,0 miljoen omzet per jaar kost u € 1.800,€ 10,0 miljoen omzet per jaar kost u € 3.100,-

Op lokaal niveau zijn ruim 60 afdelingen
actief. De afdelingen treden op lokaal
niveau als gesprekspartner op voor
gemeentelijke instanties en behartigen
uw belangen op lokaal niveau.
De afdelingen onderhouden daarnaast
ook contacten met onder meer de
opleidingsbedrijven. Zij hebben een
actief en uiteenlopend programma dat
afgeleid is van het landelijk Bouwend

Nederland-beleid. Ze organiseren
workshops, themabijeenkomsten,
spreekuren sociale zaken en bijeenkomsten met personeelsfunctionarissen van bouw- en infrabedrijven.
Daarnaast kunt u bij de regionale
afdelingen uw collega’s ontmoeten
en vakkennis, praktijkervaringen
en praktische ondernemingszaken
uitwisselen.
Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van
een regionale afdeling. Als lid bent u
vrij te kiezen bij welke afdeling u zich
wilt aansluiten, mits deze zich binnen
uw eigen regio bevindt.

5	Belangenbehartiging,
brancheontwikkeling en dienstverlening
Secties
Bouwend Nederland telt zeven secties,
te weten Bouw Klein, Bouw Midden,
Bouw Middel Groot, Bouw Groot, Infra
Klein, Infra Midden en Infra Groot.
Iedere onderneming, die lid is van
Bouwend Nederland, is ook ingedeeld
in een sectie. De indeling wordt bepaald
door de activiteiten van de onderneming
in combinatie met de omzet van de
onderneming. Via en in de secties
wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de
individuele ondernemingen. Elke sectie
heeft een bestuur dat bepaalt welke
onderwerpen opgepakt worden.
Jong Bouwend Nederland
Jong Bouwend Nederland is een plat
form voor personen die werkzaam
zijn bij een lidbedrijf van Bouwend
Nederland, veertig jaar of jonger zijn
en binnen het bouw- of infrabedrijf
een managementfunctie hebben of
zich hierop voorbereiden. De leden
van Jong Bouwend Nederland doen
bestuurservaring op in de landelijke en
regionale structuur van het platform.
Dit platform biedt een omgeving voor
professionele ontwikkeling van het
jonge management, die gericht is op
vernieuwing binnen de sector.
Regionale infraplatforms
Bent u een infrabedrijf dan kunt u
zich behalve bij de afdelingen ook op
vrijwillige basis aansluiten bij één
van de vijf regionale infraplatforms.
U kunt hier uw naaste branche
collega’s ontmoeten en vakkennis,
praktijkervaringen en praktische
ondernemingszaken uitwisselen.

Vakgroepen
Bouwend Nederland heeft branchespecifieke vakgroepen waarvan leden
van Bouwend Nederland lid kunnen
worden. De vakgroepen zijn Civiele
Betonbouw, Grondwerk, Ingenieursbureau's Bouwondernemingen,
Opleidingsbedrijven, Ondergrondse
Netwerken & Grondwaterbeheer,
Railinfra, Specialistische Wegenbouw
en Waterbouw. Vakgroepen zorgen
voor contact op brancheniveau,
uitwisseling van branchespecifieke
kennis en behartigen de belangen van
haar leden op branchespecifiek niveau.
De activiteiten van de vakgroepen
passen binnen het algemene beleid
van Bouwend Nederland. De vakgroep
bepaalt zelf haar activiteiten, lidmaatschapscriteria en de hoogte van de
jaarlijkse contributie. Iedere vakgroep
heeft een eigen bestuur.

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven.
Bouwend Nederland staat voor een vitale bouwsector die bouwt aan duurzame
vernieuwing van de leefomgeving.

Bouwend Nederland werkt voor
5.000 ondernemingen en is daarmee
de grootste ondernemersorganisatie
in de bouw- en infrasector. De totale
bouwsector in Nederland is goed voor
6% van het Bruto Nationaal Product
en voor een omzet van 60 miljard
euro. De sector biedt werk aan
500.000 mensen.
Belangenbehartiging
Bouwend Nederland behartigt de
belangen van haar leden op Europees,
nationaal, regionaal en lokaal niveau.
De vereniging streeft er naar in een
vroeg stadium betrokken te zijn bij
de ontwikkeling van nieuwe wet- en
regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is
aangesloten bij MKB-Nederland en bij
VNO-NCW.
De ontwikkelingen op economisch en
demografisch niveau volgen elkaar
snel op, de maatschappij verandert
constant. Bouwend Nederland levert

graag een bijdrage aan het oplossen
van maatschappelijke problemen op
het gebied van onder meer ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting, mobiliteit
en het milieu. Meer informatie over
belangenbehartiging kunt u vinden op
de website van Bouwend Nederland:
www.bouwendnederland.nl

Brancheontwikkeling
Naast belangenbehartiging houdt
Bouwend Nederland zich bezig met
brancheontwikkeling; het verder
professionaliseren van de bedrijfs
voering van haar leden. Hierdoor kan
de sector zich verder ontwikkelen tot
een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage
levert aan economische, sociale en
maatschappelijke vraagstukken.
Bouwend Nederland ontwikkelt
hiervoor verschillende programma's
voor haar leden.

Individuele dienstverlening
Een derde belangrijke taak van de
vereniging is het bieden van dienst
verlening, individueel en collectief.
De dienstverlening speelt zich op
alle niveaus binnen de vereniging af:
landelijk, regionaal, lokaal en
via specialistische vakgroepen.
Bij Bouwend Nederland Advies
(de telefonische helpdesk) kunnen
de leden terecht met vragen over
hun bedrijfsvoering. Verder zijn er
spreekuren sociale zaken, financiële
ledenvoordelen en kwaliteitslabels.
Ook op bijeenkomsten ontvangen
de leden veel nuttige informatie.
Met hun persoonlijke inlogcode
kunnen de leden informatie inzien
op het deel van de website van
Bouwend Nederland, dat alleen
voor leden toegankelijk is.
Financiële ledenvoordelen
Bouwend Nederland heeft voor haar
leden een groot aantal mantelcontracten afgesloten, waarmee substantiële
kortingen en betere condities worden
gerealiseerd. Onder andere op het
gebied van verzekeringen, telefonie
en overige diensten. Hiermee kan de
contributie geheel of gedeeltelijk
worden ‘terugverdiend’.

Ondersteuning bij persoonlijke
problemen
Bouwend Nederland biedt via de
Stichting Sociale Bemiddeling (SSB)
haar leden en de medewerkers die
bij de leden in dienst zijn hulp bij het
oplossen van persoonlijke problemen.
De problemen kunnen te maken hebben met schulden en andere financiële
vraagstukken, met situaties in het
huwelijk, het gezin, in de relationele
sfeer en zaken rond een echtscheiding,
met ziektes, ongevallen en overlijden
en psychische en andere persoonlijke
problemen. Problemen tussen werkgever en werknemer komen niet voor
ondersteuning in aanmerking. De drie
sociaal bemiddelaars, die hiervoor
beschikbaar zijn, zijn opgeleid om dit
werk op deskundige wijze te verrichten.
Als in het eerste gesprek blijkt dat er
een vervolgtraject in de begeleiding
gewenst is zal bij de werkgever, die
hulp heeft ingeroepen, een eenmalige
bijdrage per cliënt in rekening worden
gebracht.
Voor 2009 is de bijdrage vastgesteld
op F 100,- per individueel geval;
met ingang van 1 januari 2010 is de
bijdrage F 350,- per individueel geval.
Bij de medewerker worden geen
kosten in rekening gebracht.

Bouwend Nederland
Zilverstraat 69
Postbus 340
t 079 3 252 252
f 079 3 252 290
e info@bouwendnederland.nl
i www.bouwendnederland.nl
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