
Contactgroep 
digitalisering
Dat we digitaler moeten gaan werken is geen nieuws, 
hoe we hier invulling aan geven verschilt per bedrijf maar 
ook per persoon. Deze zoektocht hoef je niet alleen te 
doen, vanuit de contactgroep faciliteren wij graag het 
gesprek en helpen je aan nieuwe contacten of specifieke 
ervaringsdeskundigen. Ongeacht jouw functie binnen het 
bedrijf, ben je welkom om aan te sluiten en mee te praten 
over dit onderwerp.

Financiën

De contactgroep is voor controllers, treasurers en 
administrateurs, werkzaam bij de lidbedrijven van 
Bouwend Nederland. De werkomgeving van controllers, 
administratief medewerkers en andere financiële experts 
is sterk in beweging. Vanuit je financiële en bedrijfsmatige 
expertise heb je een belangrijke rol bij de implementatie 
van veel veranderingen en het maken van strategische 
beslissingen. Blijf in control en laat je inspireren voor 
je dagelijks werk! De groep behandelt onder meer 
jaarverslaggeving, pensioen en fiscale actualiteiten.  
De groep komt twee of drie keer per jaar bijeen en 
behandelt allerhande actuele ontwikkelingen. 

KAM
Is een regionale overleggroep waarbij deelnemers over diverse 
thema’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid 
met elkaar in gesprek gaan. Doelgroep: KAM coördinatoren en 
veiligheidsspecialisten werkzaam bij lidbedrijven in de regio. 
Veelal wordt ook een externe deskundige uitgenodigd om 
een presentatie te geven over een actueel onderwerp, zoals 
veiligheidscultuur, werken met gevaarlijke stoffen en voorkomen 
van bedrijfsongevallen. De contactgroep komt twee keer per  
jaar bij elkaar en is bedoeld voor medewerkers die zich in het 
bedrijf bezighouden met zaken rondom arbeidsomstandigheden 
en veiligheid.

Contactgroepen
Regio Zuid

Kijk voor
meer informatie
op bouwendnederland.nl

Contactgroepen
In Regio Zuid hebben we verschillende  
contactgroepen en het platform Jong Bouwend Nederland.  
In deze brochure lees je wat die contactgroepen inhouden  
en wie vanuit de regio de contactpersoon is. Een overzicht  
van de bijeenkomsten die georganiseerd worden vind je  
op de regiopagina.

Contactgegevens Regio Zuid

Jong Bouwend Nederland
Jong Bouwend Nederland ( JBN) is hét netwerk van jonge 
professionals in de bouw- en infrasector die werkzaam zijn bij 
lidbedrijven van Bouwend Nederland. JBN organiseert toffe 
inspirerende activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten 
zijn sociaal, out-of-the-box, leerzaam en vernieuwend.  
Jong Bouwend Nederland Regio Zuid maakt deel uit van  
het landelijke JBN-verenigingsonderdeel.

Koninklijke Bouwend Nederland Regio Zuid 
T: 013 535 0510     
E: regiozuid@bouwendnederland.nl
I:  www.bouwendnederland.nl/ 

vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg 

Personeel

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in 
een andere rol degene die zich met personeelszaken 
bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het 
gebied van wet- en regelgeving en veranderende cao-
afspraken. De Contactgroep Personeel is bedoeld voor 
iedereen met P&O-taken. De contactgroep organiseert 
bijeenkomsten waar de deelnemers worden geïnformeerd 
over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale 
verzekeringen en pensioen.

Yvonne van Zijl
Adviseur Sociale Zaken Regio Zuid
y.vanzijl@bouwendnederland.nl
T: 06-10796348

https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid/contactgroepen
https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid/bijeenkomsten
https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid/jong-bouwend-nederland-regio-zuid
https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid
https://www.bouwendnederland.nl/vereniging/regios-en-afdelingen/regio-zuid


Adviesgroep KOMAT
Bestaat uit vertegenwoordigers van de 
materieeldiensten en materieelverantwoordelijken van 
de bouw- en infrabedrijven binnen Bouwend Nederland. 
De KOMAT is sinds 1963 gericht op het creëren van 
goede randvoorwaarden voor het beheren, leveren en 
inzetten van veilig materieel op de werken. Lees meer >

Bitumineuze Werken
Bevordert de toepassingen van asfalt. Verder 
werkt de vakgroep mee aan (Europese) 
regelgeving, geeft aandacht aan het milieu en 
verzorgt voorlichting over het product asfalt.
Lees meer >

Civiele Bouw > 
Behartigt de belangen van circa 30 
gespecialiseerde leden. Onder Civiele Bouw vallen 
onder meer alle in gewapend of voorgespannen 
beton uit te voeren werken. Voorbeelden hiervan 
zijn bruggen, gemalen, kade- en walmuren, sluizen, 
stuwen, steigers, tunnels en viaducten.
Lees meer >

Glas 
Maakt zich sterk voor de collectieve belangen 
van haar leden op sociaal en technisch 
gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een 
verscheidenheid aan informatie. Vakgroep GLAS 
is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die 
actief zijn in de vlakglasbranche.
Lees meer >

Grondwerk 
Behartigt de belangen van leden op de 
deelgebieden markt en techniek en vormt 
een platform voor haar leden die actief zijn in 
grondwerk. Dit werkgebied houdt in nat en droog 
grondwerk, rioleringswerken en bodemsaneringen.
Lees meer >

Ingenieurs Bouwbedrijven 
Is ingesteld met als doel om op gestructureerde 
wijze bij te dragen aan de belangenbehartiging 
en positie van ingenieursbureaus binnen de 
aannemerij. De leden van de vakgroep zijn 
werkzaam op het vakgebied van bouwkunde of 
civiele techniek.
Lees meer >

Opleidingsbedrijven 
Behartigt de belangen van haar 
opleidingsbedrijven in de bouw en infra. 
De opleidingsbedrijven leiden jong en oud 
op voor een beroep in de bouw. Dit kan via 
praktijkleren (BBL, werken en leren) of via 
school (BOL, leren en stages).
Lees meer >

Ondergrondse Netwerken 
en Grondwaterbeheer 
Is de vakgroep van de grondboor- en 
bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en 
buizenlegbranche. Er zijn 46 leden aangesloten die 
gezamenlijk ruim 70% tot 80% van de omzet binnen 
de branche genereren. 
Lees meer >

Railinfra 
Behartigt de belangen van de aannemingsbedrijven 
in dit marktsegment. De vakgroep helpt de 
aangesloten spooraannemers zich (nog meer) te 
positioneren als professionele, betrouwbare en 
kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche.
Lees meer >

Riolering & Bestrating 
Is het landelijk platform van lokaal werkende 
allround GWW bedrijven. Bij het platform zijn circa 
50 leden aangesloten. Kennis uitwisselen, elkaar 
ontmoeten en zichtbaar zijn, dát vinden de leden 
van de vakgroep belangrijk. 
Lees meer >

Specialistische 
Wegenbouw 
Behartigt de specifieke belangen van circa 
45 infrabedrijven op het gebied van frezen, 
wegdekonderhoudstechnieken, geleiderail, 
verkeersmaatregelen, wegdekreiniging en 
wegmarkeren. 
Lees meer >

Waterbouw 
Biedt een ontmoetingsplatform voor 
de leden om onderling met elkaar van 
gedachte te wisselen over opleidingen, 
marktaangelegenheden en techniek op het 
gebied van droge waterbouw.
Lees meer >

Landelijke
vakgroepen
Het lidmaatschap van Bouwend 
Nederland is een noodzakelijke 
voorwaarde om lid te zijn van de 
vakgroep.
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