
AFSLAG BRUSSEL. WAT BRENGT BRUSSEL DE BOUW? 
In december 2019 besloot Bouwend Nederland om naast de landelijke en regionale lobby te starten met de lobby bij de Europese Unie in Brussel. 
De Nederlandse bouw en infrasector is namelijk in grote mate afhankelijk van besluiten die in Brussel worden genomen. En ook hier wil Bouwend 
Nederland de besluitvorming ten gunste van onze leden beïnvloeden. Daarnaast verzocht VNO-NCW in Brussel ons om versterking vanuit de 
bouwsector. Die versterking kwam er in de persoon van René Meyboom. Als Director European A�airs Bouwend Nederland, bekommert hij zich 
over een e�ectieve lobby voor de Nederlandse bouw- en infra-sector in Brussel.
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GASTVRIJHEID IN JE (BOUW)BEDRIJF
Gastvrijheid is de kracht achter succesvolle bedrijven en mensen. Wat je geeft, krijg je terug. Gastvrije mensen werken met 
voldoening, intrinsieke motivatie, plezier en passie en hebben een waardevolle betekenis in de maatschappij. Hoe kun je 
deze positieve aspecten van gastvrijheid ook toepassen in jouw bouwbedrijf? Laat je inspireren door Laura.
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