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DISCLAIMER
Hoewel Bouwend Nederland bij de vervaardiging en samenstelling van deze brochure en de inhoud
daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanv aardt zij geen aansprakelijkheid
voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust
dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van
deze informatie.

DISCLAIMER VERZEKERINGEN
De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend
Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen.
Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte
uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. De Bouwend Nederland verzekeringen worden
kritisch beoordeeld door een onafhankelijke Ledengroep Verzekeringen. Voor individueel advies
verwijzen wij je naar de met Bouwend Nederland samenwerkende assurantiemakelaar Aon.

KLANTENVERTELLEN
Op een aantal pagina’s tref je het logo van Klantenvertellen aan.
Gedurende het gehele jaar vragen wij leden onze ledenvoordelen
te beoordelen. Het cijfer wat vermeld staat in deze brochure is in
2019 gemeten en kan dus afwijken van het cijfer zoals aangegeven
op de website.

Foto cover: Rawpixel
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VOORWOORD

Fries Heinis
Algemeen directeur
Een van onze primaire doelen als branchevereniging in de bouw- en infrasector is om onze leden
zoveel mogelijk te ontzorgen bij hun dagelijkse bedrijfsvoering. Want als ondernemer moet je
doen waar je goed in bent: ondernemen.
Van bouwspecifieke trainingen en praktische tools zoals het uitgebreid bouwweer tot de
unieke verzekeringsmantels afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven; Bouwend Nederland biedt meer voordeel voor alle onderdelen van jouw dagelijkse bedrijfsvoering. Ik ben dan ook bijzonder trots op het totale aanbod dat wij onze leden
kunnen presenteren.
In deze vernieuwde uitgave van de Ledenvoordelengids vind je een handig overzicht van hoe
Bouwend Nederland je kan ondersteunen bij jouw dagelijkse bedrijfsvoering. Een makkelijk
overzicht om optimaal gebruik te kunnen maken van onze voordelen. Want wij willen ervoor
zorgen dat al onze leden het maximale uit hun lidmaatschap halen.
In de rubriek ‘Bouwend Nederland adviseert’ vind je de ingang naar kennis die je helpt om op het
hoogste niveau te kunnen presteren. En omdat wij geloven in de meerwaarde van kennis en de
deling daarvan, bieden we met ‘Bouwend Nederland leidt op’ bouw- en infraspecifieke trainingen.
Met ‘Bouwend Nederland ondersteunt’ bieden wij praktische tools en begeleiding om het onderscheidend vermogen van je bedrijf te vergroten. En als laatste vind je onder ‘Bouwend Nederland
bespaart’ ons ruime overzicht van voordeelpartners waarmee je kosten kunt besparen en soms
zelf je contributie volledig kunt terugverdienen.
Wil je samen met een van onze adviseurs bespreken welke mogelijkheden voor jou interessant
zijn? Bel dan 079 – 3 252 166 of mail naar voordeel@bouwendnederland.nl voor een afspraak.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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WIM

Als je ons belt, is de kans groot dat je Elize
of Sabette aan de telefoon krijgt. Je kunt bij
Elize terecht voor al je vragen over onze
dienstverlening, een telefonisch adviesgesprek en jouw ervaring met onze
partners. Daarnaast maakt Elize deel uit
van de Ledengroep Verzekeringen van
Bouwend Nederland. Samen met andere
collega’s en partners zorgt zij ervoor dat het
verzekeringsaanbod optimaal aansluit bij

jouw behoeftes.
Ook bij Sabette kun je terecht voor meer
informatie over onze dienstverlening en
onze voordeelpartners. Daarnaast is zij het
aanspreekpunt voor Bouwend Nederland
Academy en adviseert zij je graag over
het beschikbare trainingsaanbod. Verder
kun je contact met haar opnemen voor het
organiseren van een incompanytraining bij
jou op locatie.

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

SABETTE

ELIZE

Wim bezoekt dagelijks lidbedrijven die
meer voordeel uit hun lidmaatschap
willen halen. In het adviesgesprek Dienstverlening geeft hij gericht aan welke
diensten, ledenvoordelen en/of trainingen bij
jouw bedrijf passen. Haal jij al het maximale
uit je lidmaatschap? Wim komt graag langs
om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je samen met een van onze
adviseurs bespreken welke mogelijkheden voor jou interessant zijn? Bel dan
079 – 3 252 166 of mail naar
voordeel@bouwendnederland.nl
voor een afspraak.

Oscar Horstink
Aannemersbedrijf
Gebr. Horstink b.v.

"Voor de afhandeling van een procedure
kwam ik terecht bij de betaalde dienst van
Bouwend Nederland Advies. De juristen van
Advies bieden advies dat valt binnen de
contributie van Bouwend Nederland, maar
daarnaast kunnen zij tegen een voordelig
tarief ondersteunen bij dossierbehandeling.
Bij deze afdeling werken mensen met een
enorme kennis van de bouwwereld. Hierdoor krijgen wij bij algemene vragen altijd
snel en deskundig advies. Door de inbreng
van Bouwend Nederland Advies zijn

nagenoeg alle onduidelijkheden welke
een cliënt had aangegrepen om ons niet
te hoeven betalen, bij de behandeling door
de Geschillen Commissie Verbouwingen
afgewezen. In het verleden heb ik
voor andere situaties wel eens advies
ingewonnen bij andere partijen, maar zij
konden mij niet voldoende verder helpen.
Ik kan niet anders dan concluderen dat bij
Bouwend Nederland Advies meer specifieke
branchekennis aanwezig is en het is bovendien veel voordeliger voor mij!"

BOUWEND NEDERLAND ADVISEERT
Bij Bouwend Nederland willen we ondernemers optimaal laten presteren.
Wij snappen dat het hierbij belangrijk is de juiste keuzes te maken. Op het gebied
van algemene bedrijfsvoering, juridische vraagstukken en natuurlijk aanbestedingen
beschikt Bouwend Nederland daarom over de juiste specialisten. Wij kennen de bouwen infrasector als geen ander en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen wij je voorzien
van het juiste advies en helpen wij je graag op weg.

ADVIESGESPREK DIENSTVERLENING

Jouw gids in ons aanbod

Haal jij al het maximaile uit ons dienstenaanbod? Weet je de weg te vinden naar de
aanwezige kennis, ondersteuningsmogelijkheden, relevante trainingen of
voordeelcontracten?
Bouwend Nederland biedt je een breed scala aan diensten, die je helpen bij jouw bedrijfsvoering. Niet alleen via de (besloten) website voor o.a. modelcontracten, beslisbomen en
databases. Maar ook in gesprek met medewerkers die je direct op weg kunnen helpen. Of dat
nu gaat om een bevestiging van wat je al denkt te weten, of een verduidelijking van cao-regels
tot aan juridische ondersteuning bij een geschil met een opdrachtgever.
Wim Schaak, adviseur Dienstverlening: “In mijn gesprekken probeer ik kort te schetsen
wat we concreet voor een lidbedrijf kunnen betekenen. Dat gaat van het bespreken van de
praktische tools en begeleiding die je op onze website kunt vinden en de hulpverlening van
Bouwend Nederland Advies tot onze bouw- en infraspecifieke opleidingen en het uitgebreid
aanbod aan ledenvoordelen. Daarbij ga ik altijd in op wat het specifiek lidbedrijf kan ontzorgen
en ondersteunen.“
Te druk om zelf de voordelen te bekijken?
Plan dan een adviesgesprek in bij jou op kantoor via voordeel@bouwendnederland.nl of bel
079 3 252 166. In een uurtje wordt aangegeven waar vergelijkbare bedrijven hun voordeel
halen.

8,5
Wim Schaak, Sabette van der Klooster en Elize Benard

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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AANBESTEDINGSINSTITUUT BOUW & INFRA

Jouw vraagbaak bij aanbestedingen

Kun je niet meedoen omdat de aanbesteder te zware eisen stelt? Of ben je om een andere
reden ontevreden over een aanbesteding? Het aanbestedingsinstituut weet raad!
Wij weten wat er speelt
Wij controleren alle openbare aanbestedingen van werken en aanpalende diensten op
verschillende aspecten. Dat levert bruikbare informatie op voor lobbydoeleinden.
Wij stellen kritische vragen
Meer dan 100 keer per jaar ondernemen wij actie om problemen bij een aanbesteding op te
lossen. Onze aanpak werpt vruchten af. In drie van de vier acties is er een positieve respons.
Wij stellen je in staat anoniem te klagen
Als jouw klacht terecht is, benaderen wij de aanbesteder zonder je naam te noemen.
Wij pakken dan ook andere zaken mee die niet goed geregeld zijn.
Wij beantwoorden al je vragen over aanbestedingen
Leden van Bouwend Nederland kunnen kosteloos vragen stellen over aanbestedingen.
Wij kiezen geen partij
Een aanbesteding levert altijd een winnaar en een aantal verliezers op. We hebben oog voor
de rechten van alle betrokken partijen. Daarom treden wij niet in contact met de aanbesteder.
Dat doen wij alleen bij collectieve belangen.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gratis advies
• Anoniem klagen
• Gerichte acties om problemen op te lossen
• Collectieve belangenbehartiging
BIJZONDERHEDEN
•	Wij registreren ruim 1.000 openbare aanbestedingen per jaar. Meer dan 80% van de aanbesteders reageert positief op onze acties

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via info@aanbestedingsinstituut.nl of bel naar
079 3 252 122.

www.bouwendnederland.nl/aanbestedingsinstituut
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WIJ STAAN JE GRAAG TE WOORD MET RAAD EN DAAD
Petra Droogh, Jos van Alphen, Chi-Ling Chu, Lidewij de Ruijter, Erik Tierolf, Gerard
Werkhoven, Ilona Benning, Peter Vermeij, Mariska Vork, Marc Theuns, Jean-Luc
Verbunt

BOUWEND NEDERLAND ADVIES

Eén loket voor al jouw vragen

Onze adviseurs en juristen staan met al hun kennis en ervaring klaar om je met raad en
daad te ondersteunen.
Direct toegang tot specialistische ondersteuning op het gebied van onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cao-zaken
Sociale zekerheid
Arbeidsrecht
Geschillen met opdrachtgever, leverancier of onderaannemer
Algemene voorwaarden
Oplevering
Verborgen gebreken
Meer- en minderwerk
Advies en klachten over aanbestedingen
Procedures Raad van Arbitrage, geschillencommissie en kantonrechter
Ketenaansprakelijkheid
Werken met zzp-ers
Arbeidsgerelateerde fiscaliteit
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Specialistische deskundigheid
• Onbeperkt gratis 1e-lijnsadvies
• 2e-lijns dossierbehandeling à € 110,- per uur

BIJZONDERHEDEN
•	Heb je een Bouwend Nederland Rechtsbijstandverzekering van DAS? Dan worden jouw
bouwrechtgeschillen door onze juristen behandeld en door DAS betaald
•	Vooraf duidelijkheid over de kosten indien wij voor jou moeten corresponderen met bijvoorbeeld opdrachtgevers of voor jou een procedure opstarten. Je collega’s beoordelen
onze juridische ondersteuning met een dikke 8,5

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via advies@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 250.

8,5

www.bouwendnederland.nl/advies
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Martin van Lambalgen
Aannemersbedrijf Van
Zoelen B.V.

“Het was een heel leerzame incompanytraining waaraan veel collega’s hebben
deelgenomen. In de praktijk merk je ook
dat er minder afzeggingen zijn omdat het op
kantoor plaatsvindt en ze een vertrouwdere
omgeving waarderen. Om de theorie zo goed

mogelijk te vertalen naar de praktijk, hebben
we zelf een case voorgesteld, namelijk
de Lunet. Een bouwproject dat helemaal
voldoet aan de BENG-criteria. Onze trainer
legde alle theorie uit aan de hand van deze
case.”

BOUWEND NEDERLAND LEIDT OP
Bouwend Nederland gelooft in de meerwaarde van kennis. We wenden onze kennis en
kunde en die van onze partners aan om onze leden vooruit te helpen. We garanderen
vanuit onze rol als branchevereniging kennisdeling; onze trainingen zijn altijd actueel
en geven innovatie een platform. Daarvoor bieden wij een breed trainingsaanbod: van
ketenaansprakelijkheid tot energiezuinig bouwen. Op locaties in heel Nederland of bij
jou op kantoor.

BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

Contracten & Aanbesteden

Trainingsaanbod Aanbesteden
Wie werkt voor de overheid kan er niet omheen: aanbestedingen. Vaak worden ze ervaren
als een grote tombola. Door een aanbieding te doen ‘koop’ je voor veel geld een lot. En dan
is het maar afwachten wat eruit rolt. Wat nu als je minder aanbiedingen zou doen? En toch
vaker zou winnen? Dat is het vertrekpunt voor het trainingsaanbod rondom aanbesteden:
•
•
•

Best Value Principes
Ken je klant
Winnen met aanbestedingen

Contracten
Algemene voorwaarden. Iedereen gebruikt ze, maar wie weet precies wat er allemaal wel en
niet in geregeld is? Hoe haal je het maximale uit de UAV, de AVA of de UAV-GC? Onze trainingen
zijn opgebouwd rond een concrete casus. Daarbij volgen we de rol van de voorwaarden vanaf
de eerste besprekingen over een opdracht tot aan de oplevering en de garanties in de periode
daarna.
•
•
•

Introductie tot het werken met de UAV-GC
Ken je algemene voorwaarden
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Infra: alle do’s en don’ts
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Korting tot 50%
• Docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
• Kennis is direct toepasbaar in de praktijk
• Laagdrempelig
• Ruimte voor eigen inbreng

BIJZONDERHEDEN
• De trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd of als incompanytraining bij jou op kantoor
• Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.bnlacademy.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

Sociale Zaken & HRM

Trainingsaanbod Sociale Zaken & HRM
Het managen van personeel is een van de belangrijkste prioriteiten binnen jouw bedrijf.
En hier komt enorm veel bij kijken. Hoe zorg je er nu voor dat je op de hoogte blijft van de
verschillende regelgevingen en de aanpak van verzuim? Kies nu voor een van onze trainingen over Sociale Zaken & HRM en krijg de praktische handvatten die je nodig hebt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grip op ziekteverzuim
Masterclass Arbeidsrecht
Masterclass wegwijs in de ketenwetgeving: de kluwen ontrafeld
Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2020 in de praktijk
Wegwijs in de cao Bouw & Infra
Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) in de bouw
Optimaal werken met zzp’ers
Praktisch personeelsbeleid: verbeter je P&O
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Korting tot 50%
• Docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
• Kennis is direct toepasbaar in de praktijk
• Laagdrempelig
• Ruimte voor eigen inbreng

BIJZONDERHEDEN
•	De trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd of als incompanytraining bij jou op kantoor
• Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.bnlacademy.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.

8,0

www.bouwendnederland.nl/academy
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

Bedrijfsvoering & Vaardigheden

Trainingsaanbod Bedrijfsvoering & Vaardigheden
Je wilt ervoor zorgen dat de processen in jouw bedrijf zo efficiënt mogelijk lopen, maar hoe
doet je dit precies? Welke processen moeten hiervoor geoptimaliseerd worden? En hoe geef je
jouw medewerkers de juiste tools om nog succesvoller te worden? Al deze vragen en nog veel
meer worden beantwoord in ons trainingsaanbod Bedrijfsvoering & Vaardigheden:
•
•
•
•
•

BIM & virtueel bouwen in één dag
Margeverbetering
Masterclass bouwlogistiek in één dag
Time Management
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoe bereid ik me voor?
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Korting tot 50%
• Docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
• Kennis is direct toepasbaar in de praktijk
• Laagdrempelig
• Ruimte voor eigen inbreng

BIJZONDERHEDEN
•	De trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd of als incompanytraining bij jou op kantoor
• Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.bnlacademy.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

Veiligheid

Trainingsaanbod Veiligheid
Veel organisaties worstelen met het thema veiligheid. Je kan alle procedures op papier
wel in orde hebben en alle middelen hebben om veilig te werken, maar hoe zorg je dat
er in de praktijk ook écht veilig wordt gewerkt? Bouwend Nederland Academy biedt
verschillende no-nonsense trainingen aan waarbij je praktische handvatten krijgt die je
nodig hebt om volop in te zetten op een veilige werkomgeving voor jou en je medewerkers:
•
•
•

Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!
Neem eigenaarschap in veiligheid en spreek elkaar aan!
Veiligheidsmanagement
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Korting tot 50%
• Docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
• Kennis is direct toepasbaar in de praktijk
• Laagdrempelig
• Ruimte voor eigen inbreng

BIJZONDERHEDEN
•	De trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd of als incompanytraining bij jou op kantoor
• Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.bnlacademy.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.

8,0

www.bouwendnederland.nl/academy
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

Duurzaamheid

Trainingsaanbod Duurzaamheid
De focus op duurzaamheid blijft de komende jaren een prioriteit binnen de bouw- en
infrasector. Bestaande woningen verduurzamen en energiezuiniger maken zijn twee van de
belangrijkste opgaven die voor ons liggen. Maar ook de nieuwe BENG-criteria implementeren in de dagelijkse processen wordt een uitdaging. Hoe pak je dit nu het beste aan als
bedrijf? En waar moet je rekening mee houden? Deze training geeft antwoord op jouw vragen:
•

Blijven bouwen met BENG en MPG

Het trainingsaanbod Duurzaamheid wordt de komende maanden verder uitgebreid.
Houd hiervoor onze website in de gaten.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Korting tot 50%
• Docenten zijn specialisten uit de bouw- en infrasector
• Kennis is direct toepasbaar in de praktijk
• Laagdrempelig
• Ruimte voor eigen inbreng
BIJZONDERHEDEN
•	De trainingen worden op diverse locaties in het land georganiseerd of als incompanytraining bij jou op kantoor
• Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.bnlacademy.nl

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl
of telefonisch via 079 3 252 166.

8,0

www.bouwendnederland.nl/academy
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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De Bouwer & Partners
Strategie Marketing Sales

De Bouwer & Partners
Strategie Marketing Sales

JONG
BOUWEND
BOUWEND
NEDERLAND
NEDERLAND
ACADEMY
MASTERCLASS

Een
Duurzaamheid
mentale achtbaanrit in je persoonlijke ontwikkeling

Ben jij een jonge (aankomende) manager/eigenaar met HBO werk- en denkniveau in de
leeftijd tot 40 jaar? En wil je werken aan jouw eigen ontwikkeling om daarmee je eigen
toekomst en die van je bedrijf nader vorm te geven? Dan is deze JBN Masterclass wat voor
jou!
Voor deze JBN Masterclass is een groep toptrainers bij elkaar gebracht van De Bouwer &
Partners en TSM Business School. De JBN Masterclass is een unieke combinatie van denken
en doen van hoofd en hart. Voor jonge ambitieuze mensen die het verschil willen maken en die
bij willen dragen aan verdere professionalisering van de bouw en infra tot een klant-, markten resultaatgerichte sector.
Het is een programma van acht maanden met vier stevige 2-daagse modules op vrijdag en
zaterdag. De rode draad? Jouw eigen praktijk, jouw persoonlijke ontwikkeling en die van de
zaak en van de sector. Met onderlinge bedrijfsbezoeken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• € 4.950,- i.p.v. € 6.950,• Op de branche en eigen bedrijf afgestemde cases
• Netwerk van gelijkgestemden en sparringpartners
• Het cursusbedrag is inclusief alle trainingsmodules, overnachtingen, lunch,
diner en ontbijt

BIJZONDERHEDEN
•	Per leergang zijn er slechts 16 plekken beschikbaar
•	Je moet lid zijn/worden van Jong Bouwend Nederland (€ 100,- per jaar)

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via academy@bouwendnederland.nl of telefonisch via
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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DE BOUW HEEFT VELE
BOEIENDE FACETTEN!
OVER WELK DEEL WIL JIJ GRAAG
ALLES TE WETEN KOMEN?

DE KOB BIEDT JE DE KENNIS OM
hET BOuWpROcES TE MANAGEN!
www.kob.nl

KOB opleidingstraject
Vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf
Post-MBO
KOB opleiding Vakdiploma
Aannemer Bouw- en Infrabedrijf
Post-HBO

Studieadvies of meer informatie
Het KOB team helpt je graag met al je vragen.
E-mail info@bob-kob.nl
Wil je ons liever direct spreken?
Telefoon 079 325 24 50

KOB
BOUWEND NEDERLAND ACADEMY

KaderDuurzaamheid
& Ondernemersopleiding Bouwbedrijf
Je werkt op dit moment bij een bouw- of infrabedrijf. Je hebt een bouw/infratechnische
opleiding gedaan, of je hebt je bouw/infratechnische kennis door ervaring opgedaan. Denk
je er weleens aan om een stap verder te willen in het bedrijf waar je werkt? Dan is KOB de
oplossing voor jou.
Bij de KOB leer je alle disciplines van een bouw- of infrabedrijf te managen. Van opdrachtverwerving tot calculatie, werkvoorbereiding, uitvoering en tot slot de financiële afwikkeling
van een project, de bedrijfseconomische en bedrijfskundige aspecten op bedrijfsniveau.
De KOB opleidingen zijn er voor cursisten:
•	Uit de beroepsopleidingen van het ROC (BOL, BBL-4), die rechtstreeks in de managementopleidingen instromen
•	Met minder (of geen) bouwtechnische beroepsopleiding. Zij volgen in de regel eerst de
KOB Techniek
•	Met een HBO Bouw of Civiele Techniek getuigschrift die een eenjarig programma KOBHBO volgen
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Door opleiden investeer je in de toekomst van jouw bedrijf
•	Bij slagen voor hét Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf van Bouwend Nederland
ontvang je de Bouwend Nederland examenkosten van € 200,- als bonus van KOB
terug

BIJZONDERHEDEN
•	75% van de KOB geslaagden groeit door tot kaderpersoneel en 25% wordt zelfstandig
ondernemer
•	
Op 15 opleidingsplaatsen verzorgt KOB opleidingen. Voor HBO’ers wordt één plaats
vastgesteld
•	Is de factuur van de opleiding door derden betaald (gefinancierd of gesubsidieerd)? Dan
kun je niet van het ledenvoordeel profiteren
•	Inschrijven voor een opleiding kan direct op www.kob.nl/inschrijven

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of telefonisch via
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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“De personeelsmanager van mijn bedrijf
heeft een kennismakingsgesprek georganiseerd met Fred Bimbergen van
Social Support bij ons op kantoor.
Ik was nogal wantrouwig, want de meeste
organisaties waar ik hulp had gezocht
bleken niet het beste met mij voor te
hebben. Bij het gesprek met Fred had ik
direct het gevoel dat hij mij ook echt wilde

*De geïnterviewde wilde anoniem blijven.

helpen. Hij luisterde aandachtig naar wat
ik had meegemaakt en begreep hoe ik me
voelde op dat moment. Ik heb het altijd
moeilijk gevonden om te praten over mijn
geldproblemen, maar met Fred ging dat
heel natuurlijk en soepel. Na dat gesprek
had ik er alle vertrouwen in dat het de goede
kant op zou gaan. Hij was voor mij eigenlijk
de juiste persoon op het juiste moment.”

BOUWEND NEDERLAND ONDERSTEUNT
Maak dagelijks het verschil met de juiste praktische tools en begeleiding. Zo kun
je jouw bedrijf namelijk onderscheiden van de concurrentie. Bouwend Nederland
reikt verschillende praktische handvatten aan om jouw bedrijfsvoering te
vergemakkelijken, zoals het uitgebreid bouwweer, modelcontracten, databases
en beslismodellen. Daarnaast zet Bouwend Nederland ook in op begeleiding van je
medewerkers met BNL Social Support of bij graafschade met de WIBON Helpdesk.

Tonny Grotenhuis

06 53 15 29 67
t.grotenhuis@bouwendnederland.nl

Fred Bimbergen

06 53 15 30 75
f.bimbergen@bouwendnederland.nl

SOCIAL SUPPORT

Helpende hand bij privéproblemen van werknemers
Problemen. Het kan iedereen overkomen. Meestal klein, soms ook groot. Schulden, een
scheiding, ziekte of een (bedrijfs)ongeval. Op zo’n moment bestaat er geen scheiding meer
tussen werk en privé. Onze adviseurs Social Support staan jouw werknemers bij met raad
en daad. Belangrijk, want minder verzuim en meer betrokkenheid leiden tot betere
resultaten. Sociaal kan wel degelijk heel zakelijk zijn.
Door hun jarenlange ervaring kennen onze maatschappelijk werkers de taal en cultuur van
de bouw- en infrasector door en door. Waar nodig worden werknemers doorverwezen naar
relevante hulpinstanties. Een aanpak die zich ruimschoots heeft bewezen.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
•	Betrokken en duurzaam inzetbare medewerkers
• Heb je als werkgever via Bouwend Nederland een verzuimverzekering bij De Goudse
of Nationale-Nederlanden? Dan kunnen de kosten voor Social Support, ook bij
preventieve inzet, van 80 tot 100 % worden vergoed
• Kijk voor meer voordelen op www.bouwendnederland.nl/socialsupport
BIJZONDERHEDEN
•	
Onderzoek wijst uit dat een werknemer met schulden de werkgever zo’n
€ 13.000,- per jaar kost
•	Werknemers die een scheiding meemaken, hebben een verzuimpercentage dat 2% hoger
ligt dan gemiddeld
•	Aan de ondersteuning van Social Support zijn voor werknemers nooit kosten verbonden

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via socialsupport@bouwendnederland.nl of bel Fred op
06 53 15 30 75 en Tonny op 06 53 15 29 67.

www.bouwendnederland.nl/socialsupport
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Bouwweer

Uitgebreid bouwweer

Modellen, modelcontracten
en modelovereenkomsten

Handvat Duurzaam
Materiaalgebruik

Vraag en aanbod
van bedrijven

WKR | Rekentool
Eindheffing

Migratiewijzer | Buitenlandse werknemer

Meerlandenwijzer |
werken in het buitenland

Leidraad UAV-gc

Financieringswijzer
Energiezuinig bouwen

Handleiding Wka | Richtlijnen voor omgang Wka

MVO-zelfscan | Scan je
bedrijf op duurzaanheid

PRAKTISCHE TOOLS OP WEBSITE
Bespaar tijd en kosten met onze praktische tools, feiten en cijfers, modelovereenkomsten
en zoveel meer. Op www.bouwendnederland.nl kan je verschillende hulpmiddelen vinden
die je ondersteunen bij je dagelijkse bedrijfsvoering.
Sinds eind vorig jaar heeft Bouwend Nederland een nieuwe website gelanceerd. De verschillende praktische tools kan je vinden op de pagina bouwendnederland.nl/praktischetools, maar modelcontracten
en feiten en cijfers vind je op andere pagina’s.
Een handig overzicht van onze hulpmiddelen op de website:
Cao-informatie
Uitgebreide informatie over de cao Bouw & Infra, Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw &
Infra, alsmede teksten cao Railinfra en cao Vlakglas. Kom alles te weten over cao via
bouwendnederland.nl/cao.

In dienst
Werving en selectie, indiensttreding, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en
bijzondere arbeidsrelaties. Alle informatie over het in dienst nemen van een werknemer vind je op bouwendnederland.nl/indiensttreding.

Modellen en checklists
Factsheets Bouwrecht en kant-en-klare modelcontracten voor bouw & aanbesteding
en personeel & organisatie. Bekijk de belangrijkste modelovereenkomsten en checklists via bouwendnederland.nl/modellen-en-modelcontracten.

Feiten en cijfers - BouwActueel
Recente ontwikkelingen, prognoses en kerngetallen, op landelijk en regionaal niveau,
inclusief benchmarktool. Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector
via bouwendnederland.nl/service/feiten-en-cijfers.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met advies@bouwendnederland.nl of telefonisch via
079 3 252 250.

www.bouwendnederland.nl/praktischetools
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Op ieder project
inzicht in het weer!
BouwSupport maakt de risico’s van het weer inzichtelijk voor al uw werkzaamheden,
zoals asfalteren, betonstorten, werken op hoogte of schilderen. Ook kunt u zelf uw
criteria voor een project instellen. Door kleurcodes groen, oranje of rood ziet u per
dag en per uur of u kunt werken. Door een betere planning, verlaagt u uw operationele
kosten en heeft u grip op het weer.

Asfalteren

INFOPLAZA BOUWSUPPORT

Op ieder project inzicht in het weer!

Als bouw- en infrabedrijf ben je altijd afhankelijk van de weersverwachtingen. Maar wat is
nu de beste tool om dit continu te monitoren? Met het Bouwend Nederland uitgebreid
bouwweer, voor en met de leden ontwikkeld, heb je altijd de meest nauwkeurige gegevens
binnen handbereik.
Met het overzichtelijke dashboard in het uitgebreid bouwweer zie je in één oogopslag of je de
geplande werkzaamheden op jouw project kunt uitvoeren of niet. Vanuit het dashboard ga je
direct naar alle weerdetails en bereken je het aantal (on)werkbare dagen.
Voor weersgevoelige werkzaamheden, zoals asfalteren, betonstorten, metselen, werken op
hoogte, dakdekken of schilderen is direct inzichtelijk of deze gehinderd worden door het weer.
Ook kun je zelf jouw criteria voor andere werkzaamheden op je projecten instellen.
Met heldere kleurcodes groen, oranje of rood zie je per dag/per uur of je kunt werken.
Hierdoor kun je beter plannen, verlaag je je operationele kosten en heb je grip op het weer.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gratis toegang tot het uitgebreid bouwweer
• Gratis (on)werkbare dagen rapporten
• Overzicht of cao of vorst-WW normen zijn gehaald incl. verwachting voor komende
dagen
• Gratis inlog gladheidbestrijding weersinformatie op aanvraag
• 15% korting op weerbewaking
• 15% korting op narrowcasting
• Door in het uitgebreid bouwweer je eigen projecten en werkzaamheden aan te
maken met weerlimieten heb je per project e-mailservice en notificaties
BIJZONDERHEDEN
•	Een individueel abonnement op BouwSupport of GladheidSupport is voor leden overbodig,
lopende abonnementen dien je zelf op te zeggen bij Infoplaza
•	Gratis toegang tot het uitgebreid bouwweer (BouwSupport) enkel via de website van
Bouwend Nederland

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met voordeel@bouwendnederland.nl of telefonisch via
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Ondersteuning bij
kabel-/leidingschade

BOUWEND NEDERLAND WIBON HELPDESK

Ondersteuning bij voorkomen en afwikkelen van graafschade
De Bouwend Nederland WIBON Helpdesk ondersteunt jou bij de vertaalslag naar de praktijk
en bij schadeclaims in het kader van de WIBON. In samenwerking met gespecialiseerde
experts en advocaten zorgt Aon voor de begeleiding die jij nodig hebt.
De Helpdesk biedt je de volgende dienstverlening:
1e-lijns ondersteuning: telefonische beantwoording van vragen met betrekking tot
schadeclaims in het licht van de WIBON en CROW 500-richtlijn, interpretatie van de verplichtingen vanuit de WIBON en uitleg over gedrag en verantwoordelijkheden van de verschillende
partijen in de keten.
2e-lijns ondersteuning: inhoudelijke behandeling van kabel- en leidingschadeclaims op de
aannemer met een principieel karakter. De Helpdesk voert verweer richting netbeheerders.
Blijkt aansprakelijkheid niet af te houden? Dan krijgt de aannemer daarover uitleg en een
betalingsadvies.
3e-lijns ondersteuning: dossierbehandeling van principiële schadeclaims en het selecteren
en voeren van kansrijke rechtszaken om voor leden tot gunstige jurisprudentie te komen.
De Helpdesk richt zich ook op het voorkomen van graafschade. We spreken vooraf andere
partners in de graafketen aan op hun (nieuwe) verantwoordelijkheden bij principiële zaken.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gratis 1e-lijns telefonische ondersteuning
•	2e-lijns ondersteuning bij claims met een beperkte eigen bijdrage
•	Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen
•	In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland
alle advocaatkosten
BIJZONDERHEDEN
•	Eigen bijdrage 2e-lijns bedraagt € 250,- (€ 100,- deelnemer van BNL Inframantel)
•	Vanuit de Helpdesk vindt geen reguliere schadebehandeling plaats
•	Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt aangeboden op www.klicwin.net
om te voorkomen dat je informatie mist
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via wibonhelpdesk@aon.nl of bel naar
088 3 434 519.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Gertjan Damsteegt
Bouwbedrijf Damsteegt

“We maken dankbaar gebruik van het
lidmaatschap en de voordelen hiervan.
Zo maken we veelvuldig gebruik van het
uitgebreid bouwweer op de website. Ook
voor modelovereenkomsten en informatie
bezoek ik regelmatig het besloten gedeelte
van de website. We hebben recent weer
twee Renaults aangeschaft, dit scheelt
enorm! Ook maken we gebruik van
telefonie via Bouwend Nederland, dit was
makkelijk en snel geregeld. We hebben
vele kortingen waarmee we ruimschoots
de contributie terugverdienen, dit is
verdienen zonder er al te veel voor te
hoeven doen.”

REKENVOORBEELD
Renault
Uitgebreid bouwweer
Verzuimloket
Verzuimverzekering De Goudse
BNL Helpdesk Telefonie
BNL Aansprakelijkheidsverzekering*
BNL Constructieverzekering*

€ 7.284,61
€ 1.250,00
€
882,00
€
535,56
€
385,65
€
0
€
0

Totaal

€ 10.337,82

*
De Bouwend Nederland verzekeringen zijn voor en
door leden van Bouwend Nederland geschreven
mantelcontracten met onderscheidende op de bouw
en infra afgestemde dekkingen en een individuele
unieke premiestelling. Hierdoor is het niet mogelijk
om een kortingsbedrag te vermelden.

Hoeveel kan jij
besparen met onze
ledenvoordelen?

DAT ONTDEK JE ONLINE
GEMAKKELIJK VIA DE
VOORDEELCALCULATOR
Zo zie je snel en eenvoudig dat
een lidmaatschap van Bouwend
Nederland meer oplevert en heb
je direct rendement van jouw
lidmaatschap.
Ga
nu
naar
onze
website
https://www.bouwendnederland.
nl/bespaart en ontdek hoeveel
jij kunt besparen door gebruik te
maken van onze ledenvoordelen.
HOE PAK IK DIT AAN?
Begin met het invullen van jouw
profiel, pas gemakkelijk je voordelen aan en zie in een handomdraai
wat je bespaart!

Deze rekentool is nog in ontwikkeling.
Niet alle ledenvoordelen zijn voorzien
van data. Dit is de reden dat een
aantal slides niet werkt.

BOUWENDNEDERLAND.NL/
BESPAART

FOTO: FREEPIK
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BOUWEND NEDERLAND BESPAART
Haal je al het maximale uit jouw lidmaatschap? 40% van je collega’s verdient hiermee
haar contributie terug. Bouwend Nederland biedt een ruim aanbod van meer dan 30
voordeelpartners aan. Bij deze A-merken kun je terecht voor verschillende financiële
ledenvoordelen die jouw bedrijfsvoering vergemakkelijken zoals o.a. bouw- en
infraspecifieke verzekeringen, werkkleding en telefonie.

OVERZICHT LEDENVOORDELEN
VERZEKERINGEN

De Bouwend Nederland Ledengroep Verzekeringen

49

Adviesgesprek verzekeringen

51

Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering

52

Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering

53

CelsiusPro weerverletdekking

55

Bouwend Nederland MKB Pakketpolis

56

Bouwend Nederland Infra Verzekeringspakket

57

Bouwend Nederland Ontwerpverzekering

58

Ongevallenverzekering

60

Bouwend Nederland OZP Verzekeringspakket

61

Bouwend Nederland Rechtsbijstandverzekering

63

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

65

Zorgverzekering Zilveren Kruis

67

Unieke Bouwend Nederland verzekeringen

Win advies in over de beste verzekering voor jou

Unieke doorlopende CAR-verzekering met maximale praktijkaansluiting

Praktijkgerichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met unieke dekkingen

Afdekking van jouw weerrisico’s

Verzekeringspakket voor je bedrijfsverzekeringen naast CAR en AVB

Unieke verzekeringscombinatie van AVB en werkmaterieel voor infraleden

Verzekering voor het afdekken van je ontwerprisico’s

Aanvulling op ongevallenregeling cao-BTER

Combinatie van CAR en AVB voor de Ondernemer Zonder Personeel

Maatwerk voor juridische bijstand in samenwerking met Bouwend Nederland Advies

In 4 stappen naar een voor jou passende en voordelige AOV

Zorgverzekering met hoge korting en veel flexibiliteit

42
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Verzuimverzekering Nationale-Nederlanden

69

Verzuimverzekering De Goudse

71

ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering De Goudse

73

WIA Aanvullingsverzekering Loyalis

75

Bouwend Nederland Cyberverzekering

77

Via mijn werk

79

Voor de beste bescherming van jouw onderneming én werknemers

Verzekering van jouw 2-jarige loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Verzekering voor jouw 12-jarige verplichting als je eigenrisicodrager bent

Werknemersverzekering tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid

Uitgebreide dekking bij cyberincidenten

Privéverzekeringen voor jou en je medewerkers

PERSONEEL & ORGANISATIE

Werkman Oost

83

Lyreco

85

ArboDuo

87

Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket

89

De Duurzame Adviseurs

91

NCK

93

Je specialist voor veiligheidskleding en PBM's

Breed assortiment PBM's eenvoudig te bestellen via webshop of app

Arbodienst met bouwspecialisatie voor preventie, vitaliteit en verzuim

Één aanspreekpunt voor preventie, verzuim en re-integratie

Duurzame certificaten: betaalbaar, toegankelijk en leuk

Certificeringskantoor gespecialiseerd in de bouw en infra

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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STEP

95

AWVN-beloningsmonitor

97

Olde Hartman Advies B.V.

99

Reduceren van fysieke overbelasting en verzuim

Salarisvergelijking voor bouw en infra

Bedrijfsovername en- opvolging in de bouw

MOBILITEIT

Bouwend Nederland Brandstof

103

Renault

105

GPS-Buddy

107

MoveRTK

109

Leaseplan

111

Tanken bij Esso, Total, BP, Greenpoint, Texaco, Argos, Q8, Tango, OK, Sakko en nu
ook Shell

Hoge kortingen en een op bedrijfswagens ingericht Renault Pro+ netwerk

Dé online oplossing voor je wagenpark en werkmaterieel

Precisiesturing van jouw machines zonder referentieontvangers

Meer dan 50 jaar ervaring in autoleasen
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ICT EN FACILITAIR
Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie

115

VoIP

117

GOconnectIT

119

UPconstruct

121

Z Login eHerkenning

123

Lyreco

125

Selecta

127

Hellemans Consultancy

129

Cannock Incasso

131

BCC Zakelijjk

133

Mobiele telefonie, goed bereikbaar met korting

De modernste technologie voor vast bellen

Totaalpakket voor KLIC-proces en graafschadepreventie

Elektronisch factureren voor een efficiëntere administratie

Eenvoudig en veilig inloggen bij overheidsorganisaties

Breed assortiment kantoorartikelen eenvoudig te bestellen via webshop of app

De beste koffie voor de beste prijs

Collectieve energie inkoop

Losse incassodiensten en bedrijfsinformatierapporten

Voor al je zakelijke en huishoudelijke elektronica

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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CLAUDIA KWAKKENBOS - KLERKS
Aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. te Harmelen
“Wij als organisatie Kwakkenbos zijn blij met Aon, partner van Bouwend Nederland. Fabienne geeft ons goed advies wat aansluit op ons Beleid en Strategie
naar de toekomst toe. Korte lijnen en persoonlijke aandacht is de kracht van een
duurzame relatie naar de toekomst toe.”

MARIJKE DIJST
J.C. Nieuwenhuizen B.V. te Amsterdam
“Verzekeringen zijn natuurlijk een noodzakelijk kwaad, maar met de duidelijke
uitleg van Aon tijdens ons jaarlijkse gesprek en de dekkingen van de Bouwend
Nederland mantel hebben we er een goed gevoel over en is alles goed geregeld.”

JAN BRUNSHORST
Kreunen Bouw te Lochem
“Bij schade merk je pas of je goed verzekerd bent. Wij hadden door verzakking
van een monumentaal winkelpand naast onze bouwput een behoorlijke schade
claim voor herstelkosten, omzetschade, tijdelijke voorzieningen etc. Aon heeft
alle schadeclaims voor ons op een heel correcte manier opgelost en afgehandeld
zonder dat het ons in de uitvoering van het werk heeft belemmerd. Alle betrokken
partijen waren heel content over de snelle afhandeling.”

ROB VAN ESSEN
AC Borst Bouw B.V. te Castricum
“Tijdens onze adviesgesprekken met onze accountmanager van Aon laten wij
altijd even alle facetten inzake onze verzekeringsportefeuille de revue passeren.
Aan de hand van de recente ontwikkelingen binnen ons bedrijf en die binnen Aon,
stemmen wij zaken af en zetten wij weer even de klokken gelijk. Wij zijn tevreden met de verzekeringsmantels van Bouwend Nederland omdat we vertrouwen
hebben in de branche gerelateerde polissen en dekkingen. Wanneer er wat complexere zaken zijn ten aanzien van de CAR of het afmelden daarvan, maken wij
gebruik van de experts van Aon om ons van advies te voorzien en het verschil in
de polisvoorwaarden te beoordelen.”
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PARTNERS LEDENVOORDELEN
VERZEKERINGEN
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Marten Cornel - Voorzitter

Paul Broekema

Paul Broekema

Bouwbedrijf Cornel B.V.
te Joure. Bestuurslid Bouwend
Nederland.

Heijmans N.V. te Rosmalen.
Insurance Manager Bouw/Infra
Groot.

Heijmans N.V. te Rosmalen.
Insurance Manager Bouw/Infra
Groot.

Andy Robijn

Gerard de Boer

Ad Burger

BAM Bouw en Vastgoed B.V
te Bunnik. Insurance Manager
Bouw/Infra Groot.

Aannemersbedrijf E. de Boer
& zn. te Steenwijk.
Bouw Midden.

QBuild Holding B.V.
te IJsselstein.
Bouw Middelgroot.

Jorg Huijskens

Arjen van de Belt

Anneke Krans - van Herk

BLM Wegenbouw B.V.
te Wessem.
Infra Midden.

Bouwonderneming T.J. van de
Belt Leusden B.V.
te Leusden. Bouw Klein.

Joh. van Herk aann.mij. B.V.
te Waddinxveen.
Infra Klein.

Mayert Kistemaker

Claudia van der Poel

Kistemaker Bouw B.V.
te Abbekerk.
Bouw Klein.

Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf B.V.
Infra Midden.

?

Infra Klein. (vacant)
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DE BOUWEND NEDERLAND LEDENGROEP VERZEKERINGEN
Jouw collega's in de Ledengroep Verzekeringen zorgen ervoor dat de unieke Bouwend
Nederland verzekeringen optimaal aansluiten op de dagelijkse bouw- en infrapraktijk.
Verzekeringsoplossingen met dekkingen die er echt toe doen en die je behoeden voor groot
financieel nadeel.
Door de kritische inbreng van de Ledengroep Verzekeringen en de samenwerking met Aon
komen polisvoorwaarden tot stand die elders niet vergelijkbaar zijn in te kopen.
DE LEDENGROEP VERZEKERINGEN WORDT VANUIT BOUWEND NEDERLAND ONDERSTEUND
DOOR:

Dick van Werven

Roeland Contzé

Elize Benard

Yvonne de Rijck

Beleidsadviseur

Manager Partners

Adviseur
Dienstverlening
Binnendienst

Beleidsadviseur

Aon is uitvoerder van Bouwend Nederland Verzekeringen en jouw
partner in risicobeheersing, specifiek voor de bouw- en infrabranche. Zij werkt al decennia hecht samen met Bouwend
Nederland aan de beperking van schades en passende
oplossingen voor jouw risico’s.
De dienstverlening wordt afgestemd op je wensen. Aon staat je graag bij tijdens het gehele
bouwproces met deskundig advies over risico’s en verzekeringen. Vanaf ontwerp tot en met
de onderhoudsfase kan Aon je begeleiden. Zij helpt je ook graag met preventieadvies en een
deskundige en vlotte schadeafhandeling.
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Verzekeren
doe je niet
alleen
voor jezelf

Werken in de bouw is niet geheel zonder risico’s. Bouwend Nederland
heeft daarom samen met verzekeringsmakelaar Aon verzekeringen
ontwikkeld die uniek zijn in de markt. Deze verzekeringen zijn namelijk
afgestemd op de behoeften en eisen van bouw- en infrabedrijven.
Met Bouwend Nederland Verzekeringen bieden wij niet alleen de
verzekeringen zelf, maar ook een passend advies over de verschillende
risico’s die je in de bouw en infra loopt. Want goed verzekerd zijn is niet
alleen belangrijk voor jezelf, maar ook voor je familie en je personeel.
Bekijk onze website bouwendnederlandverzekeringen.nl
voor meer informatie.

Gratis adviesgesprek

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Bouwend Nederland
Verzekeringen? Of wil je optimaal gebruik maken van de Bouwend Nederland
verzekeringsmantels? Maak direct een afspraak voor een vrijblijvend
adviesgesprek, via 088 - 343 4735 of bnlverzekeringen@aon.nl.
Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.

ADVIESGESPREK VERZEKERINGEN
Passen je verzekeringen bij de risico’s die je loopt? Sluiten ze aan bij jouw dagelijkse bouwen infrapraktijk? Houden ze rekening met bouw- en infraspecifieke wet- en regelgeving?
Begrijp je wat je verzekeringen wel en niet dekken?
Als ondernemer ben je bereid risico’s te nemen, maar dan wel risico’s die je kunt dragen en
de continuïteit van jouw onderneming niet bedreigen. Die risico’s zijn niet altijd even inzichtelijk. Komen ze voort uit contractuele afspraken, of ga je jezelf op een voor jou nog onbekend
terrein begeven?
Bouwend Nederland Verzekeringen
Omdat de mantels uniek zijn in de markt en goed aansluiten op de dagelijkse bouw- en
infrapraktijk, wil Bouwend Nederland dat zoveel mogelijk (nieuwe) leden kunnen profiteren
van deze voordelen. Onder het label Bouwend Nederland Verzekeringen wordt dan ook een
integraal advies over risico’s en verzekeringen aangeboden. Hierdoor krijg je een duidelijker
beeld van je risico’s, hoe deze zijn te beperken, af te wenden of zijn te verzekeren.
Hoe zit dat bij jou? Heb jij je risico’s in kaart en beheers je die allemaal? En sluiten jouw
verzekeringen daar wel op aan? Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat je weet welke
(rest)risico’s je loopt en dat je inzicht hebt in de mate waarop je verzekeringen aansluiten.
De praktijk leert dat er grote verschillen zijn in dekking en menig polis niet aansluit op de
dagelijkse bouw- of infrapraktijk.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Inzicht in je (rest)risico’s
• Beoordeling huidige verzekeringen
• Vergelijk met unieke Bouwend Nederland mantels
• Geen kosten, enkel je eigen tijdsinvestering
BIJZONDERHEDEN
• Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon

VRAAG VANDAAG NOG DIT ADVIESGESPREK AAN
Neem dan contact op via bnlverzekeringen@aon.nl of bel naar
088 3 434 735.
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BOUWEND NEDERLAND B&U CONSTRUCTIEVERZEKERING

Unieke verzekering van het werk

Brand, storm, diefstal of neerslag: een schade aan het uit te voeren werk is zo gebeurd.
Met de speciaal voor de bouw- en infrasector gemaakte B&U constructieverzekering dek je
eventuele materiële schade tijdens je dagelijkse bouwpraktijk snel en eenvoudig af.
De Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering is een doorlopende verzekering.
De verzekering dekt daarom automatisch werken met een maximale bouwtermijn van 36
maanden, een maximale bouwhoogte van 40 meter en een maximale aanneemsom van
€ 20.000.000. Je hoeft je dus niet snel zorgen te maken dat werken niet onder de dekking
vallen. En ook maatwerk is altijd mogelijk. Je kunt de dekking voor de B&U
Constructieverzekering verder uitbreiden met een dekking voor schade aan het
aannemersmaterieel, bestaande eigendommen van de opdrachtgever/gebruiker en
eigendommen van bouwdirectie en personeel.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige polisvoorwaarden
• Scherpe premiestelling
• Geen meldingsplicht bij heien, bemalen etc.
• Unieke aanvullende dekkingen
• Extra voordeel bij intelligente (camera)beveiliging/preventiemaatregelen
• Vangnetregeling voor contractuele verzekeringseisen
• Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmaterieel
•	Speciaal ontwikkeld voor en door bouwers, actief in de B&U
BIJZONDERHEDEN
•	Optionele extra dekking voor ontwerp- en maatvoeringsrisico
•	Verlengde verzekerde onderhoudstermijn tot 60 maanden mogelijk
•	Dekking voor gevolgschade eenvoudig mee te verzekeren
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND B&U
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Uitgebreide dekking van je aansprakelijkheid

Bij een bouw- of infraproject kan het altijd gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan
derden waar je juridisch of contractueel aansprakelijk voor wordt gesteld. Zorg er dus voor
dat je als bedrijf niet voor verrassingen komt te staan en dek deze risico’s af met de
uitgebreide B&U Aansprakelijkheidsverzekering van Bouwend Nederland!
Deze verzekering beschermt jou, je bedrijf en je medewerkers tegen aanspraken van derden
die voortvloeien uit je bedrijfsvoering.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige polisvoorwaarden
• Scherpe premiestelling
• Diverse onderscheidende dekkingen die elders meestal zijn uitgesloten of beperkt
• Asbestdekking tot € 500.000,• 	Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV)
• Schade door gebruik drones meeverzekerd
• Speciaal ontwikkeld voor en door in de B&U actieve bouwers
• Geen aanvullende uitsluitingen of meldingsplicht betreffende heien, bemalen,
graven of slopen
BIJZONDERHEDEN
• Vangnetdekking werkmaterieel derden (zoals onderaannemers en verhuurders)
• Dekkingsvoordelen bij inschakelen riskcontroller

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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Denk aan uw
weerverletdekking!
Ruime keuze in soort weerverlet, weerstations, dekkingsperiode en eigenrisicoperiode.
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CELSIUSPRO WEERVERLETDEKKING

Afdekking van jouw weerrisico’s

Weeromstandigheden kunnen tegenwoordig heel onvoorspelbaar zijn. Soms komen ze ook
alleen heel plaatselijk voor. Met de weerverletdekking van CelsiusPro kun je bij (langdurige)
ongunstige weersomstandigheden (kou, hitte of neerslag) de financiële risico’s hiervan
afdekken.
Bouwend Nederland heeft samen met CelsiusPro een voor de Nederlandse markt bouwspecifiek product ontwikkeld. Met de aanschaf van deze weercertificaten kun je onafhankelijk
van Cao regelingen of vorst-WW uitkeringen een bedrag per dag uitgekeerd krijgen. Hoe hoog
dat bedrag is bepaal je helemaal zelf.
Weerverletcertificaat naast vorst-WW?
Vorst-WW en een weerverletcertificaat bij CelsiusPro sluiten elkaar niet uit. Je maakt als
ondernemer zelf de afweging om een weerverletdekking aan te schaffen als aanvulling op
vorst-WW, of ter dekking van kosten van de maatregelen die je neemt om weerverlet te
voorkomen. De gekozen kritische temperatuur- of neerslagnorm kun je helemaal individueel
bepalen. Ook de uitkeringen staan los van elkaar.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 3% ledenkorting op de prijs voor het certificaat
• 5% vroegboekkorting
• Vrij te kiezen dekkingsperiode vanaf 3 dagen
• Online je premie berekenen en de dekking afsluiten
• Schade aantonen is niet nodig. Als de (temperatuur)normen waarvoor gekozen is zich
voordoen, wordt na de eigen risicoperiode waarde in het certificaat opgebouwd.
Deze wordt binnen 4 weken na de einddatum van het certificaat automatisch
uitbetaald
BIJZONDERHEDEN
• Een certificaat moet uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de dekking worden aangevraagd
• Grote flexibiliteit in soort weerverlet gewenste dekkingsperiode, keuze weerstation
en eigenriscoperiode uit te keren bedrag per dag (onafhankelijk van loonsom)

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND MKB PAKKETPOLIS

Voorkom aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen

Goede verzekeringen voor je algemene, veel voorkomende risico’s? Kies dan voor de
Bouwend Nederland Pakketpolis met scherpe premies. Dan voorkom je dubbele dekkingen
en aansluitingsproblemen met andere verzekeringen.
Het pakket bestaat uit brand-, werkmaterieel- en autoverzekeringen.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Onderscheidende bouwspecifieke dekkingskenmerken en oplossingen
• Scherpe tarieven
• Eén aanspreekpunt voor al je schadeverzekeringen
• Gemak door eenvoudige opzet
• Dekkingen veel ruimer dan gemiddelde brandverzekeringen (bijv. inductie
en wateraccumulatie)
BIJZONDERHEDEN
•	Aansluiting bij de Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering. Meer
informatie hierover vind je op p. 52
•	Geen dubbele dekkingen

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND INFRA VERZEKERINGSPAKKET

Ontwikkeld voor en door infrabouwers

Als infrabouwer heb je een uniek verzekeringspakket nodig voor je dagelijkse bedrijfsvoering met schadebehandeling door specialisten met kennis van de infra. Maar welke
dekking is het meest uitgebreid en past het best bij jouw werkzaamheden? Het Bouwend
Nederland Infra Verzekeringspakket is de oplossing voor jouw bedrijf!
Het pakket bestaat uit
• een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
• een milieuschadeverzekering
• een werkmaterieelaansprakelijkheidsverzekering
• een ongevallenverzekering
De samenhang tussen de verzekeringen voorkomt in geval van schade heen-en-weer wijzen
tussen verzekeraars.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Ruime dekking tegen scherpe premie
• Ondersteuning door schadebehandelaars met uitgebreide kennis van kabel- en
leidingschaden en tijdelijke verkeerssituaties
• Diverse onderscheidende infraspecifieke dekkingen, die elders meestal zijn
uitgesloten of beperkt
• Standaard dekking voor aanspraken op basis van art. 7:611 BW, inclusief motorrijtuigen (zorgplicht werkgever)
• Vangnetdekkingen werkmaterieel en voertuigen derden (zoals onderaannemers
en verhuurders)
• Speciaal ontwikkeld voor en door infrabouwers

BIJZONDERHEDEN
• Voor claims van kabel- en leidingsschades kun je terecht bij de Bouwend Nederland
WIBON Helpdesk. Meer informatie hierover vind je op p. 35
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND ONTWERPVERZEKERING

Dek jouw ontwerprisico’s af

Een goed ontwerp is essentieel voor het starten van een bouwproject. Fouten in de
ontwerpfase kunnen leiden tot problemen met de bouwconstructie. Maar hoe dek je deze
risico’s het beste af als aannemer? Met de ontwerpverzekering van Bouwend Nederland!
Voor deze verzekeringsvorm ontwikkelde verzekeringsmakelaar Aon de Bouwend Nederland
Ontwerpverzekering. Deze verzekering dekt je ontwerprisico’s af en is aanvullend op
eventuele andere verzekeringen, zoals de AVB- en CAR-verzekering. De ontwerpspecialisten maken graag een afspraak met je om je te informeren over het risicomanagement
en het verzekeren van je ontwerprisico’s.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit)
•	
Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting en
bedrijfsschade
• Dekking voor inlooprisico
• Advies door ontwerpspecialisten

BIJZONDERHEDEN
•	De verzekering is bedoeld voor bedrijven met een aanzienlijke ontwerpomzet
•	Voor het kleinbedrijf zit er in de Bouwend Nederland CAR-verzekering een aanvullende,
optionele dekking voor ontwerp- en maatvoeringfouten
•	Je dient rekening te houden met een substantieel eigen risico
•	Deze dekking speelt automatisch en flexibel in op je ontwerprisico’s

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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ONGEVALLENVERZEKERING

Verzekering bij overlijden of blijvende invaliditeit
Een uitgebreide ongevallenverzekering met dekking voor jouw personeel tijdens de
werkuren en in privétijd? Dan is deze verzekering in de Bouwend Nederland-mantel de
oplossing voor jou!
Deze ongevallenverzekering biedt je medewerker een 24-uursdekking en keert uit in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval, ter aanvulling op de cao-BTER. Hierdoor
is er dekking voor een ongeval dat tijdens je bedrijfsvoering of in het verkeer of in privétijd
plaatsvindt.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Verzekerde bedragen conform de cao-ongevallenregeling
- € 25.000,- bij overlijden
- € 50.000,- bij blijvende invaliditeit
• Geen uitsluiting gevaarlijke sporten als amateur
• Er geldt een minimumpremie van € 100,- per bedrijf / per jaar
• Lage premie van € 5,- per persoon per jaar
BIJZONDERHEDEN
•	24-uurs aanvulling op de cao-ongevallenregeling, dus geen dubbele dekkingu
• Deze uitkering is bedoeld voor de opvang van de eerste kosten, maar biedt geen volledige
bescherming tegen de risico’s die je werknemers lopen

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND OZP VERZEKERINGSPAKKET

CAR en AVB voor de Ondernemer Zonder Personeel

Ben je als Ondernemer Zonder Personeel op zoek naar een uniek verzekeringspakket
specifiek ontwikkeld voor de bouw- en infrasector? Met het Bouwend Nederland OZP
Verzekeringspakket profiteer je van deze specifieke voorwaarden tegen scherpe premies.
Het OZP Verzekeringspakket is een op de OZP’er afgestemde variant van de Bouwend
Nederland B&U Constructie- en Aansprakelijkheidsverzekering.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige, bouwspecifieke polisvoorwaarden
• Verzekerd bedrag aansprakelijkheid € 2.500.000,• Lage eigen risico’s (vanaf € 250,-)
• Vaste jaarpremie (excl. assurantiebelasting)
o CAR € 500,o AVB € 400,• Speciaal geschreven voor de OZP’er in de bouw
• Gespecialiseerde ondersteuning
• 24-uursdekking voor bouwmaterialen en gereedschappen (ook bij diefstal uit auto’s)
• Optimale aansluiting bij de Bouwend Nederland MKB Pakketpolis voor je overige
schadeverzekeringen. Meer informatie vind je hierover op p. 56
• Geen voor OZP’ers onbelangrijke franje, wel dekking voor echt belangrijke zaken
• Vangnetregeling voor claims van ingehuurde ZZP-ers
BIJZONDERHEDEN
• Om van deze mantels gebruik te kunnen maken, gelden de volgende criteria:
o Je hebt geen personeel in dienst
o Je omzet bedraagt max. € 500.000,- op jaarbasis

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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Juridisch
fundament nodig?
Bouw op DAS!
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BOUWEND NEDERLAND RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Samenwerking met Bouwend Nederland Advies

Een rechtsbijstandsverzekering toegespitst op het reilen en zeilen van de bouw- en
infrasector? Kies dan voor de Bouwend Nederland Rechtsbijstandverzekering!
DAS en Aon ontwikkelden een rechtsbijstandverzekering op maat voor de bouw en infra in
combinatie met het specialisme van de juristen van Bouwend Nederland Advies.
Uniek bij deze verzekering is de samenwerking tussen DAS en Bouwend Nederland op
het gebied van bouwrecht. Geschillen met opdrachtgevers en onderaannemers worden
behandeld door de bouwrecht juristen van Bouwend Nederland. Overige rechtsgebieden
worden door de juristen van DAS behandeld.
DAS maakt juridische en financieel juridische kennis toegankelijk voor iedereen. DAS denkt
met je mee bij problemen en conflicten. Dit gaat verder dan het geven van advies alleen. De
specialisten van DAS komen met praktische en haalbare oplossingen voor je problemen óf
adviseren je hoe je die kunt voorkomen. DAS komt op voor je recht.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Samenwerking met Bouwend Nederland Advies (zie p. 13)
• 10% korting op de basispremie
• Inclusief complete incassodienstverlening
• Expertise en zekerheid van DAS
• Laagdrempelige toegang tot juristen van DAS in jouw regio

BIJZONDERHEDEN
• Is er een geschil met opdrachtgever of onderaannemer? Meld het verzoek voor rechtsbijstand dan via Bouwend Nederland. Wij sluiten kort met DAS of het geschil onder de
dekking valt. (zie p. 13)

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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ONDERNEMEN =
RISICO NEMEN

Eén loket voor al jouw vragen
over zorg en inkomen
Om de risico’s rondom zorg en inkomen te beheersen is veel kennis nodig.
Je wilt weten hoe jouw werknemers zo lang en gezond mogelijk aan het
werk blijven, hoe je verzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomt en welke
risico’s je zelf kunt dragen en welke je verzekert.
Aon biedt je één loket voor al jouw zorg- en inkomensvraagstukken, zoals:
•
•
•
•

Ziekteverzuim beperken en verzekeren
Voldoen aan relevante wetgeving
(zoals BeZaVa, WIA en Verbetering Poortwachter)
Vinden van passende verzekeringsoplossingen
Advies over duurzame inzetbaarheid

Wil je persoonlijk advies?

Neem direct contact op met op Paul Verweij,
telefoonnummer 06 25 08 62 62 of via
www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.
Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Voor zelfstandigen en DGA’s

Medewerkers zijn het kloppende hart van je organisatie. Maar vergeet je niet om voor jezelf
te zorgen? Als je ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval heb je een
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) nodig. De arbeidsongeschiktheidsverzekering
in de Bouwend Nederland-mantel biedt je het onderzoek naar de best passende voorwaarden
gericht op jouw situatie.
Met de professionele ondersteuning van Aon ben je verzekerd van een juist advies voor het
afdekken van inkomensderving door ziekte of een ongeval.
In 4 stappen naar een AOV
Stap 1: Je bereidt je voor en denkt na over je vragen en wensen.
Stap 2: Aon onderzoekt of een AOV nodig is. Is een AOV nodig, dan onderzoeken zij welke
verzekering aansluit bij je situatie en welke verzekeraar hiervoor een passende oplossing
biedt.
Stap 3: Als Aon je adviseert een AOV af te sluiten, en je daarmee akkoord gaat, dan zorgt Aon
voor de definitieve aanvraag van de verzekering bij de verzekeraar.
Stap 4: Je bent verzekerd, Aon zorgt voor onderhoud en ondersteuning.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Kosteloze premie-indicatie
• 5% korting op het adviestraject
• 5% korting op de AOV-servicepakketten van Aon
• Scherpe netto-premiestelling op uw AOV door inkoopkorting van Aon
• AOV laten doorlopen tot AOW-leeftijd vaak mogelijk
• Advies op afstand; makkelijk en scheelt je tijd en geld
BIJZONDERHEDEN
• Advies op afstand kost slechts € 470,25 (inclusief 5% ledenkorting)
• Het eerste jaar 50% korting op het meest uitgebreide service-abonnement

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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Een zorgverzekering via Zilveren Kruis
en Bouwend Nederland
Laat jouw medewerkers proﬁteren van de voordelen

Zilveren Kruis en Bouwend Nederland hebben afspraken gemaakt over de collectieve
zorgverzekering voor jouw medewerkers. Op deze manier helpt Zilveren Kruis hen om
zo vitaal en gezond mogelijk te werken. Onze zorgverzekering biedt, naast kortingen,
extra vergoedingen bij een aanvullende verzekering. En zij proﬁteren ook van onze
handige services, zoals de Zorgcoach.
Belangrijke redenen voor jouw medewerkers om voor Zilveren Kruis te kiezen:

• Wij bieden extra vergoeding voor fysiotherapie vanaf de Basis Plus Module, omdat werken
in de bouw (veel) fysieke inspanning met zich meebrengt
• Een vergoeding wordt binnen 3 werkdagen uitbetaald, als zorgkosten declareerd worden
via Mijn Zilveren Kruis of de app.
• Met onze online Zorgverkenner krijgen zij snel antwoord op vragen als: Waar kan ik terecht?
Wat krijg ik vergoed?

5% korting

Maximale korting op
de basisverzekering

15% korting

Aantrekkelijke korting op
de aanvullende verzekering

15% korting

Aantrekkelijke korting op
de tandartsverzekering

Ga naar zk.nl/bouwendnederland voor meer informatie

ZORGVERZEKERING ZILVEREN KRUIS

Zorgverzekering met veel voordeel

De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis werkt mee aan vitaliteit.
Iedereen voelt zich graag zo vitaal mogelijk. Thuis, maar ook op het werk. Tegelijkertijd is
het niet makkelijk om vitaal te blijven in een tijd waarin steeds meer van medewerkers wordt
verwacht. Aandacht voor vitaliteit op onze werkvloer helpt daarbij. Wij hebben met
Zilveren Kruis afspraken gemaakt om hier actief mee aan de slag te gaan of te blijven.
Zilveren Kruis helpt met het ontwikkelen van een beleid om zo gezond mogelijk te werken.
Medewerkers krijgen extra vergoedingen bij een aanvullende zorgverzekering.
Collectiviteitsnummer aanvragen
Als werkgever kun je een collectiviteitsnummer aanvragen via de website van Bouwend
Nederland. Met dit nummer kunnen je medewerkers zich aanmelden.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 5% korting op de basisverzekering
• 15% korting op aanvullende verzekeringen
• 15% korting op tandartsverzekeringen en het Vitaal pakket
• K
 inderen t/m 17 jaar ontvangen gratis het meest uitgebreide aanvullende pakket
van de ouders
• E
 xtra vergoedingen voor medewerkers met o.a. extra dekkingen voor fysio- en
ergotherapie, brillen, contactlenzen, leefstijltraining en online (zelfhulp) modules
bij psychische klachten
•  De Zorgcoach helpt onder andere bij wachtlijstbemiddeling, vragen over mantelzorg en het vinden van de beste zorgverlener
•
•

Voor de werkgever
25% korting op de premies van Present!
Gratis toegang tot gezondheidsoplossingen met Present! Light

BIJZONDERHEDEN
• Keuze uit 3 verschillende basisverzekeringen: Basis Budget, Basis Zeker of Basis Exclusief
• Jongeren en Ondernemers Zonder Personeel (OZP) in de bouw kunnen zich met een eigen
collectiviteitsnummer aanmelden: OZP polis 207044810, Jongerenpolis 207082845

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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Samen bouwen

aan een vitaal

en veerkrachtig
Nederland

Samen bouwen…
Langdurig verzuim is vooral vervelend voor de werknemer zelf. Als goede
werkgever steunt u deze werknemer zo veel mogelijk. Maar langdurig
verzuim raakt ook uw onderneming. Dan heeft u een partner nodig waar
u weer op kunt steunen.
…aan een vitaal en veerkrachtig Nederland
Met ons Verzuimpakket Werkgever en het Verzuimloket Bouwend Nederland
bent u voor al uw werknemers goed verzekerd tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Net zo belangrijk, we helpen u bij het voorkomen en
verkorten van verzuim. Met onze kennis van de bouw én verzuim houden we
samen uw werknemers vitaal en veerkrachtig aan het werk. Zodat u kunt
blijven doen waar u goed in bent. Als lid van Bouwend Nederland ontvangt u
ieder jaar korting op uw premie.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met uw adviseur
of kijk op www.nn.nl/inkomenbouw
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VERZUIMVERZEKERING NATIONALE-NEDERLANDEN

Voor een gezond bedrijf: wij beschermen jouw onderneming én werknemers
In iedere organisatie komt ziekteverzuim voor. Ziekteverzuim raakt zowel je werknemer als je
onderneming. Daarom biedt de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden persoonlijke
begeleiding aan beide kanten. Ze helpen je werknemer sneller weer aan het werk. Zodat jij je
kunt focussen op je onderneming.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 7,5% korting op de premie
• Heb je geen verzuim? Dan profiteer je van een nog lagere premie
• Collectieve Ongevallenverzekering én verhaalsrechtsbijstand is kosteloos
meeverzekerd
• Zeer aantrekkelijk tarief voor arbodienstverlening van het Bouwend Nederland
Preventie- en Verzuimloket via Nationale-Nederlanden. Je betaalt slechts € 85,- per
werknemer per jaar en krijgt begeleiding van specialisten die de bouw kennen. Je
hebt één aanspreekpunt voor alle vragen rond verzuimbegeleiding en re-integratie
dienstverlening
• Tot 80% preventieve interventievergoeding (bij dreigend verzuim) met een maximum tot € 2.000,- als je bent aangesloten bij het Preventie- en Verzuimloket
• Tot € 5.000,- re-integratiebudget per verzuimende werknemer
• Poortwachtergarantie: zekerheid dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet
• 80% vergoeding voor de inzet van Bouwend Nederland Social Support met een
maximum tot € 2.000,- als je bent aangesloten bij het Preventie- en Verzuimloket

BIJZONDERHEDEN
• Je kunt ook kiezen voor onze mkb verzuim-ontzorgverzekering; de dekking mkb uitgebreid:
o 100% interventiekosten vergoed
o Extra ontzorg casemanagement
o Extra premiegarantie op basis van eigen verzuim onderneming
o 7,5% korting op de premie is ook hier van toepassing
• Kies zelf jouw eigenrisicoperiode: 2, 4, 6, 13 of 26 weken
• Werkgeverslasten kan je optioneel meeverzekeren tot 60% van de loonsom vanuit het loon
voor loonheffing
• Maak je geen gebruik van het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket? Dan krijg
je bij (dreigend) lang verzuim alsnog ondersteuning van een casemanager die je onder
meer helpt aan de wettelijke verplichtingen te voldoen
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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VOOR ONDERNEMERS

GRIP OP
VERZUIM
Uw werknemers zijn onmisbaar voor
het succes van uw bedrijf. Maar
personeel brengt ook risico’s met zich
mee. Denk aan verzuim en arbeidsongeschiktheid. De Goudse biedt u
verzekeringen als financieel vangnet.
Plus diensten om uw werknemers zo veel
mogelijk aan het werk te houden of weer
te helpen. Preventie en begeleiding
staan altijd centraal.

www.goudse.nl/bouwend-nederland

MartijnTrouwborst - Trouwborst Hout, Zuid-Beijerland

VERZUIMVERZEKERING DE GOUDSE

Loondoorbetaling bij ziekte verzekerd

Het voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden van zieke medewerkers kan je veel geld en
tijd kosten. Er gelden vele wettelijke verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen.
Maar hoe kun je dit het beste aanpakken? Door een verzuimverzekering af te sluiten bij De
Goudse!
Met de verzuimpolis van De Goudse krijg je een uitkering voor het loon dat je aan een zieke
werknemer moet doorbetalen. Als je de verzekering combineert met arbodienstverlening via
De Goudse krijg je bovendien hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim binnen jouw
bedrijf te voorkomen of te beperken. En je kunt gebruikmaken van rechtsbijstand bij juridische
geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige tarieven
• Daarnaast tot 7% pakketkorting als je ook de WGA- of de ZW-eigenrisicoverzekering
afsluit of de Ongevallenverzekering Collectief
• (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos meeverzekerd
Als je de verzuimverzekering combineert met de arbodienstverlening via De Goudse:
• Korting op het arbotarief, je betaalt € 85,- per werknemer per jaar (tarief 2020)
• Samenwerking met Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket van ArboDuo
• € 1.250,- preventiebudget bij dreigend verzuim per werknemer
• € 4.000,- re-integratiebudget per ziektegeval
• 100% vergoeding van arbeidsuren Bouwend Nederland Social Support
BIJZONDERHEDEN
• Bij aanvang wordt de premie bepaald op basis van de personeelsomvang, de leeftijden en
het gemiddelde verzuim van de voorafgaande 3 jaren
• Bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen heb je de keuze uit een eigenrisicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen
• Je kunt bij minimaal 25 werknemers ook kiezen voor de Verzuimverzekering Eigen Risico
in Geld. Informeer naar de voorwaarden
• Werkgeverslasten mee te verzekeren tot 43% van het SV-loon
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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VOOR ONDERNEMERS

FINANCIËLE
ZEKERHEID ÉN
ONDERSTEUNING
Kiest u voor het eigenrisicodragerschap
voor de Ziektewet en/of WGA? Een
verzekering van De Goudse biedt u dan
niet alleen financiële zekerheid maar
ook professionele ondersteuning bij
de re-integratie van een zieke (ex-)werknemer. Zo regelt u het helemaal goed
en heeft u grip op uw kosten.

www.goudse.nl/bouwend-nederland

Olmo Meijs - De Bende, Rotterdam

ZW- EN WGA-EIGENRISICOVERZEKERING DE GOUDSE

Je financiële risico’s optimaal geregeld

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA, of word je dit? En wil je het
bijbehorende financiële risico optimaal regelen? Kies dan voor een verzekering van
De Goudse. Je hebt dan niet alleen financiële zekerheid maar er wordt ook werk gemaakt
van de re-integratie. En in de combinatie met de verzuimverzekering word je óók
ondersteund op het gebied van preventie!
ZW-eigenrisicoverzekering
De Goudse bepaalt volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe
hoog die moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat je hiervoor verzekerd bent, betaalt
De Goudse die dan voor je uit aan de zieke ex-werknemer.
WGA-eigenrisicoverzekering
De WGA-eigenrisicoverzekering biedt je een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De Goudse vergoedt dan aan jou de WGA-uitkeringen
van (ex-)werknemers die het UWV bij je in rekening brengt omdat je eigenrisicodrager bent.
Dit doet De Goudse voor de hele periode van doorbelasting (maximaal tien jaar).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige tarieven
• Daarnaast tot 7% pakketkorting als je beide verzekeringen afsluit, en/of de Verzuimverzekering en/of de Ongevallenverzekering Collectief
• Samenwerking met het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket van
ArboDuo
• Combineer je de WGA- of de ZW-eigenrisicoverzekering met de Verzuimverzekering
plus arbodienstverlening van ArboDuo via De Goudse? Dan krijg je een re-integratie
budget van € 8.000,- per zieke werknemer
BIJZONDERHEDEN
•	Heeft je bedrijf niet meer dan 30 werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering
alleen afsluiten in combinatie met de verzuim- en ZW-eigenrisicoverzekering
•	Heeft je bedrijf meer werknemers? Dan kun je de WGA-eigenrisicoverzekering alleen
afsluiten als je niet alleen eigenrisicodrager bent voor de WGA, maar ook voor de
Ziektewet op het moment dat de verzekering ingaat
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Bescherm het inkomen van uw
medewerkers bĳ arbeidsongeschiktheid
Met de WIA Aanvullingsverzekeringen van Loyalis
Als lid van Bouwend Nederland proﬁteert u van veel voordelen.

Uw voordelen








Aantrekkelĳke premie voor leden Bouwend Nederland
Bĳ > 80% deelname aan collectief is de premie nóg lager
Werkbonus van 5% waardoor werken extra loont
Gratis toegang tot het Verzuimloket van ArboNed
Flexibel: keuze uit verschillende dekkingsvarianten en contractvormen
5% combinatiekorting als u ook de WGA ERD-verzekering bĳ ons afsluit
Vrĳe keuze om wel/niet te indexeren (jaarlĳkse indexatie is 2% van de uitkering)

Interesse?

Wĳ hebben deze verzekering samen met Aon ontwikkeld. U mag de verzekering
rechtstreeks afsluiten bĳ ons (tel. 045 645 93 20) of via Aon (tel. 088 810 81 73).
Dit heeft geen invloed op uw premie.

Vraag gratis en vrĳblĳvend een offerte aan
loyalis.nl/wia-aanvullingsverzekering-bnl

WIA AANVULLINGSVERZEKERINGEN

Loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid

Wil je graag het inkomen van je medewerkers beschermen bij gedeeltelijke én volledige
arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor de WIA Aanvullingsverzekering van Loyalis.
De WIA geeft, afhankelijk van salaris en restverdiencapaciteit, in veel gevallen een voor de
werknemer onvoldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Met de WIA Aanvullingsverzekering van Loyalis kan de werknemer dit inkomen in grote mate aanvullen.
Dit verzekeringspakket is opgebouwd uit verschillende dekkingen: WIA Bodem-, WGA-Hiaaten WIA Excedent. Dit pakket kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit door de keuze:
•
•
•

uit verschillende dekkingsvarianten
uit verschillende contractvormen: zuiver collectief of semi-collectief
om wel of niet te indexeren

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Aantrekkelijke premie voor leden van Bouwend Nederland
• Gratis toegang tot het Preventie- en Verzuimloket van ArboDuo
• Flexibel: keuze uit verschillende dekkingsvarianten en contractvormen
• Vrije keuze om wel/niet te indexeren (jaarlijkse indexatie is 2% van de uitkering)

BIJZONDERHEDEN
• Alleen de dekking WIA-Bodem keert ook uit als er geen recht is op een WIA-uitkering,
mits de werknemer minstens 65% van zijn resterende verdiencapaciteit benut
• De werknemer ontvangt een werkbonus van 5% waardoor werken extra loont
• Premievoordeel vanaf 80% deelname

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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ONDERNEMEN =
RISICO NEMEN

Bouwbedrijven gebruiken steeds meer technologie. Dat biedt je veel
kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Een hack, een datalek of
ransomware hebben mogelijk grote impact op je bedrijfsvoering. Een dag
stilstand door het uitvallen van een systeem is ondenkbaar. Met een goede
verzekering zorg je ervoor dat een cyberincident niet in een crisis verandert.
•
•
•

Unieke polis die speciaal is ontwikkeld voor de bouw
Scherpe premie, laag eigen risico en gunstige voorwaarden
Eerste hulp bij een cyberincident (“cyberbrandweer”)

Wil je persoonlijk advies?

Neem direct contact op met Bouwend Nederland Verzekeringen
via telefoonnummer 088-3434735 of via
www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.
Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.

BOUWEND NEDERLAND CYBERVERZEKERING

Uitgebreide dekking bij cyberincidenten

Een hack door criminelen, een datalek waardoor gevoelige gegevens op
straat komen te liggen of een fout van een medewerker die je systeem platlegt. Cyberrisico’s hebben grote impact op jouw bedrijf, maar ook jouw klanten
en leveranciers. Een goede bescherming is dan ook bijzonder belangrijk.
Zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan en dek deze risico’s af met de uitgebreide Cyberverzekering van Bouwend Nederland! Deze verzekering helpt je bedrijf bij een
cyberincident, waarbij je zowel je eigen schade als schade aan derden kunt verzekeren.
Deze verzekering is exclusief beschikbaar voor leden van Bouwend Nederland.
De Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van deze verzekering (zie p. 49).
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gunstige polisvoorwaarden
• Scherpe premiestelling bij adequate limieten
• Laag eigen risico
• Langere uitkeringstermijnen dan gebruikelijk
• Hulp voor, tijdens en na een cyberincident
o Voor: inzichtelijk maken van de cyberrisico’s
o Tijdens: eerste hulp bij een cyberincident (“cyberbrandweer”) met gespecialiseerde partners
o Na: sterker maken van de organisatie, onder meer door gedetailleerd rapport en
		softwareverbetering

BIJZONDERHEDEN
• Eerste uitgebreide, specifiek voor bouw ontwikkelde cyberproduct in Nederland
• Geen eigen risico voor cyberincidentkosten en cyberbrandweerkosten
• Dekking voor bedrijfsstilstand, waaronder de vertragingsschade met bijbehorende
contractuele kortingsregelingen die typerend zijn voor bouwbedrijven
• Eerste hulp crisisdiensten die de taal van MKB-bedrijven spreken

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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ONDERNEMEN =
RISICO NEMEN

Privé-verzekeringen voor jou
en jouw medewerkers
Aon biedt je medewerkers – zonder extra kosten - een uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarde in de vorm van een aantrekkelijk
verzekeringspakket.
• Altijd een scherpe premie voor jou en jouw medewerkers
• Altijd gunstige voorwaarden
• Op elkaar aansluitende dekkingen
• Eigen promotiepakket

Wil je persoonlijk advies?

Neem direct contact op met Karel Pelgrim,
telefoonnummer 06 54265498 of via
www.bouwendnederlandverzekeringen.nl.
Bouwend Nederland Verzekeringen wordt uitgevoerd door Aon.

VIA MIJN WERK

Privéverzekeringen voor jou en je medewerkers
Wil je jouw medewerkers graag uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm
van een aantrekkelijk verzekeringspakket bieden? Bekijk alle collectieve verzekeringsmogelijkheden op www.viamijnwerk.nl/BouwendNederland.
Aon is je partner in risicobeheersing, specifiek voor de bouw- en infrabranche. Zij werkt al
decennia hecht samen met Bouwend Nederland aan de beperking van schades en passende
oplossingen voor jouw risico’s. De dienstverlening wordt afgestemd op je wensen.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zonder extra kosten
• Minimale inspanning voor jouzelf, Aon helpt je met de communicatie over de regeling
• Interessant kennismakingsaanbod voor je medewerkers

•
•
•
•

Voordeel voor werknemers
Aantrekkelijke kortingen
Ruime dekkingen op al je schadeverzekeringen
Snelle en correcte schadeafhandeling
Hoge klantwaardering

BIJZONDERHEDEN
•	Je medewerkers kunnen 24/7 terecht op hun eigen online Mijn-omgeving, waar zij de
polissen kunnen bekijken, schade kunnen melden of een premie kunnen berekenen

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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ELLEN PLATTER
BV Bouwbedrijf Hoffman te Beltrum - Zutphen
“We maken al geruime tijd gebruik van het Bouwend Nederland Preventie- en
Verzuimloket, het contact met een vast aanspreekpunt is prettig en de verzuimbegeleiding is naar tevredenheid.”

NICO POLAND
Poland Bouw B.V. te Alkmaar
“Ik bestel alle werkkleding bij Werkman Oost. Hierdoor profiteer ik maximaal
van het ledenvoordeel. De website werkt perfect en logistiek is alles in orde!”

MARK PRAAG
Praag Bouw B.V. te Heemskerk
“We bestellen regelmatig persoonlijke beschermingsmiddelen bij Lyreco. Het
is snel geregeld en kwalitatief uitstekend, hierdoor is de veiligheid van mijn
personeel gewaarborgd.”

BASTIAAN PUNT
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. te Rotterdam
“De samenwerking is erg fijn en met NCK breng je je kwaliteit naar een hoger
plan!”
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Profiteer nu van
uw ledenvoordeel

Werkman Oost - Al 80 jaar actief als leverancier van
bedrijfskleding en beschermingsmiddelen.

Werkman Oost | T +31 183 699613 | W werkmanoost.nl

WERKMAN OOST

Jouw specialist voor veiligheidskleding en PBM’s
Op zoek naar een uitgebreid aanbod bedrijfs- en veiligheidskleding aan de meest voordelige
prijs? Neem dan zeker een kijkje bij Werkman Oost. Van oordopjes tot stralingsbestendige
kleding, het bedrijf biedt een breed assortiment A-merken.
Werkman Oost denkt graag actief met je mee over de veiligheidsvraagstukken binnen
jouw organisatie. Door jouw bedrijf proactief te ondersteunen met betrekking tot advies,
ontwikkeling en productkeuze probeert het bedrijf de risico’s tot een minimum te beperken.
Werkman Oost biedt ook servicegerichte totaaloplossingen. Ze begeleiden elk proces van A
tot Z en verzorgen bovendien voorlichtingen en trainingen. Dit bieden zij je allemaal aan met
hoge ledenkortingen.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
•	Solide standaard basiskorting op alle productgroepen
•	Extra individuele korting op de meest gebruikte artikelen, oplopend tot wel 40%
• Geen verzend- of orderkosten
• Digitaal bestel- en registratiesysteem, ook op medewerkerniveau
• Vandaag besteld, vaak morgen al op locatie geleverd
• Je voorraad en distributie centraal vanuit één punt

BIJZONDERHEDEN
• Altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van gezond en
veilig werken
• Alle afgedragen kleding en PBM’s kunnen worden ingeleverd en Werkman Oost zorgt voor
het recyclen. Zo zetten we weer een grote stap naar een groenere wereld

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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Uitgebreid aanbod van PBM’s voor de veiligheid van jouw personeel
De veiligheid van het personeel binnen je organisatie heeft de hoogste prioriteit, maar waar
vind je nu het grootste aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen? Van oordoppen en
veiligheidsbrillen tot kleding en voetbescherming, Lyreco heeft alles om je werknemers te
beschermen en je werkplaats ongevalvrij te houden.
Met één catalogus voor veiligheid & bescherming met daarin meer dan 30 van de bekendste
producenten op de markt levert Lyreco een totaalpakket aan PBM’s voor leden van Bouwend
Nederland. Een toegewijd PBM-expertteam van gediplomeerde preventieadviseurs bieden
je een kwalitatief en allesomvattend aanbod. Dagelijks zorgen de medewerkers van Lyreco
ervoor dat het grootste deel van deze producten de volgende werkdag CO2 neutraal geleverd
wordt.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gemiddeld voordeel van 30% op ruim 700 veelgebruikte PBM’s
• Extra individuele korting op de door jou meest gebruikte artikelen
• 15% korting op het overige assortiment PBM’s
• Breed assortiment PBM’s eenvoudig te bestellen via webshop of app
• Levering ook kosteloos op de bouwplaats
• Vandaag voor 17.00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
• Geen bezorgkosten voor bestellingen boven de € 25,-

BIJZONDERHEDEN
•	Tweemaal per jaar wordt de lijst ‘veel gebruikte artikelen’ actueel gemaakt op basis van
de door leden van Bouwend Nederland bestelde artikelen
•	Vraag een VIP-login aan om direct online de prijzen met Bouwend Nederland korting te
zien en de producten te bestellen
• Op p. 125 vind je ook het aanbod kantoorbenodigdheden van Lyreco

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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EEN
SUCCESVOL
BEDRIJF
DRAAIT OP
VITALE
WERKNEMERS
Veel bedrijven in de bouw maken
dankbaar gebruik van de kennis en
kunde van ervaren vakmensen. Maar
wat als één van uw mensen uitvalt? U
mist dan niet alleen ervaring, maar er
moet ook nog eens meer gebeuren met
minder mensen.
Voor alle leden van Bouwend
Nederland bieden wij het Preventieen verzuimloket Bouwend Nederland.
Samen met u pakken we verzuim aan,
minimaliseren we risico’s in uw bedrijf
en werken we aan meer gezondheid en
vitaliteit. Zodat u zich kunt focussen op
wat écht belangrijk is: uw mensen en
het succes van uw organisatie.

Meer informatie?
Gert-Jan Klanderman (branchemanager Bouw & Transport)
gert.jan.klanderman@arboned.nl - 06 129 985 49 of
kijk op www.arboned.nl/bouwendnederland

ARBODUO

Preventie, vitaliteit & verzuim (voorkomen en beperken)
Wil je graag je verzuimaanpak, re-integratie én het gezond en fit houden van je werknemers
efficiënter aanpakken binnen jouw organisatie? Dan ben je bij ArboDuo aan het juiste adres.
Het bedrijf heeft namelijk een ruime ervaring in de bouw- en infrasector en weet als geen
ander wat er speelt.
We hebben jarenlang plezier van de wegen, bruggen en kantoren die de bouw en infra
oplevert. Dat willen we zo houden, dus moeten we aan de slag met de uitdaging van de sector:
het hebben en houden van duurzaam inzetbare, productieve werknemers die langer kunnen
doorwerken.
ArboDuo is de branchespecialist en partner van Bouwend Nederland. De aanpak is gericht
op specifieke oplossingen voor de bouw en infra, zoals het behoud van vakkrachten en het
voorkomen van fysieke belasting en langdurig verzuim. ArboDuo ondersteunt de leden van
Bouwend Nederland om verzuim van werknemers aantoonbaar te verlagen en laag te houden.
Bij de verzuimbegeleiding draait alles om een snelle, verantwoorde werkhervatting. Je hebt
een vaste bedrijfsarts met kennis van de branche en je re-integratie- en preventieadviseur is
je vaste contactpersoon voor al je vragen. Dankzij de unieke, op data gebaseerde, effectieve
aanpak van verzuimbegeleiding kunnen jouw verzuimende werknemers bewezen sneller en
duurzaam weer aan het werk en bespaar je flink op je verzuimkosten.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gratis de Goed Geregeld Check
• 20% korting op het totaalpakket
• 18% korting op het activiteitenpakket
• 5% korting op de verzuimpakketten
• 2% korting op re-integratieactiviteiten en RI&E
•	5% korting op de consultancyuren (zoals veiligheidskundige, arbeid- & organisatiedeskundige en arbeidshygiënist)
•	
Vergoeding casemanagement i.c.m. een verzuimverzekering van De Goudse of
Nationale-Nederlanden
• 12% korting op het Arbeidsdeskundig onderzoek
• Uitvoering van het pakket Preventiezorg (Volandis)

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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BOUWEND NEDERLAND PREVENTIE- EN VERZUIMLOKET

Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie, ziekengeld en zorg

Je medewerkers zijn het hart van jouw organisatie. Daarom is het zo belangrijk dat je een
integrale aanpak hanteert waarbij je medewerkers in het geval van verzuim arbeidsongeschiktheid de beste ondersteuning krijgen. Met het Preventie- en Verzuimloket van
Bouwend Nederland krijg je de extra begeleiding waar je als werkgever naar zoekt.
Je krijgt optimale ondersteuning bij het bevorderen van de gezondheid en het re-integreren
van je werknemers, met zowel financieel voordeel als administratief gemak. ArboDuo houdt
vanzelfsprekend rekening met alle brancheoplossingen, inclusief de financiering ervan.
Er wordt samengewerkt met o.a. ledenvoordeelpartners in de verzuim-, WGA-eigenrisico-,
ziektewet-eigenrisico- en zorgverzekeringen. Vanzelfsprekend is ArboDuo per 2020 ook partner van Volandis (uitvoering cao-pakket Preventiezorg: DIA/PAGO).
Met deze integrale aanpak bereik je als werkgever in de bouw en infra minder verzuim en
ongevallen, meer energieke werknemers en dus continuïteit en een hogere productiviteit.
ArboDuo zorgt via het verzuimloket Bouwend Nederland voor die extra ondersteuning waar je
als werkgever in de bouw en infra behoefte aan hebt.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
•	Binnen het loket heb je keuze uit onderstaande verzuimpakketten (bedrag per werknemer per jaar):
- € 85,- Bouwend Nederland Totaalpakket*
- € 108,- Bouwend Nederland Arbopakket
- € 31,50 Bouwend Nederland Activiteitenpakket
- € 17,50 Bouwend Nederland Flexpakket
- Het pakket ‘ArboDuo-vrij’
•	Gratis
online Goed Geregeld Check, snel inzicht in risico’s en wat je moet regelen
*Geldt voor bedrijven met een ziekengeldverzekering bij De Goudse in de Bouwend Nederland mantel
voor zieke
en is werknemers
inclusief volledige vergoeding procesregisseur.

*Geldt voor bedrijven met een ziekengeldverzekering bij de Goudse of Nationale-Nederlanden
in de Bouwend Nederland mantel en is inclusief volledige vergoeding procesregisseur.
BIJZONDERHEDEN
•	Om gebruik te kunnen maken van het Preventie- en Verzuimloket dien je klant te zijn/
worden van ArboDuo. Meer informatie hierover vind je op p. 87

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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Duurzaamheidsadvies
voor bedrijven en overheden

Al meer dan acht jaar begeleiden de duurzame adviseurs
bedrijven en overheden om duurzaam en maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Toegevoegde waarde leveren,
dat is waar we voor staan. Daarbij zorgen wij ervoor dat
duurzaamheid op alle organisatielevels gaat leven.
CO2-ADVIES
CO2 Prestatieladder
CO2 footprint

MVO-ADVIES
MVO nulmeting
MVO jaarverslag

ENERGIE ADVIES
Energiescan
EED
Energiemanagement
Gebouwlabels

ISO ADVIES
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 50001

Wij begrijpen als geen ander dat het creëren van een duurzaam fundament een grote uitdaging is. Gelukkig vind je bij
ons alles onder één dak; van ISO-certificaat tot energiescan
en van online MVO-verslaggeving tot duurzaamheidscoaching. De afgelopen jaren hebben we honderden organisaties geadviseerd én begeleid bij het behalen van niveau
3, 4 of 5 op de CO2-Prestatieladder. We zijn daarin zelfs
marktleider. En dat is niet verwonderlijk, want we hebben
pragmatische formats ontwikkeld waardoor je als organisatie binnen vier weken niveau 3 op de CO2-Prestatieladder
kunt bereiken. Dat is natuurlijk goed voor het milieu, maar
aandacht voor CO2-reductie levert ook geld op. En dat niet
alleen: de fictieve korting bij aanbestedingen verbetert ook
nog eens je concurrentiepositie.
Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze klanten daadwerkelijk enthousiast en gemotiveerd aan de slag gaan!
Wij besteden veel aandacht aan bewustwording én zorgen
ervoor dat er op een heldere en pragmatische wijze gerapporteerd wordt. Simpel, begrijpelijk en inzichtelijk. Bovendien hanteren we altijd een vaste prijs, dus geen verrassingen achteraf.
Meer weten? Wij delen graag onze kennis met je!

Uraniumweg 17c | 3812 RJ Amersfoort
033 - 432 8770 | www.deduurzameadviseurs.nl

DE DUURZAME ADVISEURS

Advies milieu-, veiligheids- en kwaliteitscertificeringen
De Duurzame Adviseurs begrijpen als geen ander dat dit een grote uitdaging is. Certificeren
of rapporteren over CO2, energie of MVO is voor veel organisaties een vereiste. Daarom
gaan De Duurzame Adviseurs samen met jou de uitdaging aan om de mogelijkheden in kaart
te brengen én helpen ze je graag om je ambities waar te maken!
Toegevoegde waarde leveren, dat is waar De Duurzame Adviseurs voor staan. Daarbij zorgen
zij ervoor dat duurzaamheid in alle lagen van de organisatie gaat leven. De missie van
De Duurzame Adviseurs is om ervoor te zorgen dat hun klanten daadwerkelijk enthousiast
en gemotiveerd aan de slag gaan! Zij besteden veel aandacht aan bewustwording én zorgen
ervoor dat er op een heldere en pragmatische wijze gerapporteerd wordt.
De Duurzame Adviseurs kunnen jou begeleiden op het gebied van:
•	CO2-Prestatieladder
•	MVO-Prestatieladder
•	AVG begeleiding
•	Energy Efficiency Directive (EED)
•	Informatieplicht
•	Gebouwlabels
•	Veiligheidsladder

•	VCA
•	ISO 9001
•	ISO 14001
•	ISO 27001
•	ISO 50001
•	OHSAS 18001

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 15% korting op de vaste prijzen
• Gratis deelname aan kennisseminars en –webinars
• 100% garantie voor het behalen van het certificaat

BIJZONDERHEDEN
•	Voor de uiteindelijke certificering van jouw bedrijf kun je ook terecht bij onze ledenvoordeelpartner NCK. Meer informatie hierover vind je op p. 93

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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VOOR EEN
SCHONE
TOEKOMST
CERTIFICEER BIJ NCK B.V.

VEILIGHEID,
KWALITEITSMANAGEMENT
& MILIEUCERTIFICERING

Velserweg 14 / 1942 LD Beverwijk
t. 0251 - 222273 / info@nckbv.nl / nckbv.nl

NEDERLANDS CERTIFICATIE KANTOOR B.V.

Voor je veiligheids- en kwaliteitscertificering

De beste veiligheids- en kwaliteitscertificering voor de meest voordelige prijs? Kies dan
voor NCK B.V., een onafhankelijk Certificering Instituut met een landelijke dekking.
NCK B.V. kent de bouw- en infrasector door en door en begrijpt wat er dagelijks speelt.
Hierdoor kunnen ze de certificering aanbieden die past bij jouw organisatie.
Je kunt bij NCK B.V. o.a. terecht voor al je veiligheids-, kwaliteitsmanagement- en milieucertificering, maar ook voor jouw procescertificering, zoals BRL 2100, BRL7000, BRL 9101 en
BRL11000. Per begin 2020 ook voor de Veiligheidsladder en ISO45001.
NCK B.V. staat voor een flexibele planning, direct contact, zakenkundige auditoren uit de
praktijk en realiseert dit alles tegen een concurrerend tarief in de markt. NCK B.V. is het
certificeringsbureau waar je zaken mee wilt doen. Zij investeren graag in duurzame relaties.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 10% korting op het dagtarief voor audits
•	Eén aanspreekpunt dat je certificering van begin tot het eind verzorgt
•	Mogelijkheid voor nul-audit, als je vooraf wilt weten of je gereed bent voor certificatie
• Certificering binnen 20 werkdagen administratief afgehandeld

BIJZONDERHEDEN
•	Offertes binnen 5 werkdagen
•	Om conflicterende belangen te voorkomen is bij NCK B.V. alleen certificering mogelijk
en is advies daarover uitgesloten. Je kunt hiervoor terecht bij onze ledenvoordeelpartner
De Duurzame Adviseurs. Meer informatie hierover vind je op p. 91

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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Weg met verzuim
Wist u dat uitval van uw werknemers, boven de 35 jaar, voor 53%
veroorzaakt wordt door fysieke
klachten? Hoe hoger de leeftijd
hoe hoger dit percentage!
Deze klachten zijn meestal niet ten
gevolgen van ziekte of
afwijking maar gewoon te verhelpen
én te voorkomen! Ze worden namelijk
veroorzaakt door foutief bewegen.
Niet alleen tijdens werk maar ook
tijdens de 128 uur vrije tijd.

Deze klachten nemen alleen
maar toe!
Gelukkig biedt STEP hulp! Wij zijn al
bijna 30 jaar dé specialist op het gebied
van duurzame inzetbaarheid en de preventie van klachten!
STEP zorgt voor kennis en vaardigheden
die fysieke overbelasting voorkomen. Dat
betekent dus dat wij uw verzuim terug
dringen, gegarandeerd! Dit bewijzen wij
namelijk al jaren.

Preventie helpt echt
Wacht niet langer en neem vandaag nog
geheel vrijblijvend contact op met STEP
en u zult zien: Wij houden uw mensen
langdurig gezond en dus inzetbaar!
STEP by STEP naar perfecte preventie.
BackOffice: 074-2502828
H.J. Kooke, directeur: 06 53787888

STEP

Reduceren van fysieke overbelasting en verzuim
Nederland is aan het vergrijzen, het verzuim ten gevolge van fysieke klachten is aan het
stijgen. Daarmee stijgt het langdurig verzuim en zijn deze klachten een fikse streep door de
duurzame inzetbaarheid van de werknemer. STEP zorgt ervoor dat werknemers kennis,
vaardigheden en tools krijgen om fysieke belasting te reduceren, zowel op het werk als in
de privé situatie. Dat kan meer dan 30% schelen.
STEP helpt klachten te voorkomen en indien er toch klachten en uitval zijn, lost het bedrijf deze
samen met je werknemer snel en verantwoord op. Daartoe heeft STEP een uniek concept en
maakt het bedrijf gebruik van de meest innovatieve hulpmiddelen, waaronder de Bodyguard®.
Deze tool brengt de risico’s op overbelasting op indringende wijze in beeld.
STEP zorgt met haar 3 pijlers voor een erg effectief preventief beleid. Assessment, het in kaart
brengen van fysieke knelpunten en oplossingen, kennisoverdracht en vaardigheidstraining en
bij (dreigende) uitval een oorzaak gerichte individuele interventie.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 10-15% korting op alle STEP diensten
• Lager verzuim
• STEP gebruikt de unieke Bodyguard® om direct inzicht te geven in de oorzaken en
gevolgen van fysieke overbelasting
• De inzet van STEP bij (dreigend) verzuim wordt 80 tot 100% vergoed door de Bouwend
Nederland verzuimmantels bij De Goudse en Nationale-Nederlanden.
Meer informatie over de verzuimmantels kan je vinden op p. 69 en p. 71

BIJZONDERHEDEN
•	Via het Bouwend Nederland Preventie- en Verzuimloket word je snel doorverwezen naar
STEP. Meer informatie over het Preventie- en Verzuimloket kan je vinden op p. 89

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen

95

Beloningsmonitor

Maak salarisvergelijkingen
op functieniveau
► ruim 150 functies

alle grote
(water)bouwers
doen mee

uitgewerkt in ruim
400 typeringen
► actuele salarissen uit
de praktijk
► beloningselementen
zoals variabel inkomen,
arbeidsduur, leaseauto
en pensioen
► benchmark uw eigen
werknemersgegevens
► onderbouwing met het
gevalideerde functiewaarderingssysteem
ORBA® (conversies

. . . . . . . . . . . . . .

andere systemen

meer dan

mogelijk).

250.000

werknemersgegevens
. . . . . . . . . . . . . .

Meer informatie
beloningsmonitor.awvn.nl

AWVN-BELONINGSMONITOR

Salarisvergelijking voor bouw en infra
Maak je binnenkort weer afspraken over salarissen? Bespaar jezelf onzekerheid en hoge
kosten. Toets op elk gewenst moment wat andere (bouw)bedrijven betalen met de AWVNbeloningsmonitor.
Met de AWVN-beloningsmonitor kan je gemakkelijk de salarisgegevens van je medewerkers invoeren en vervolgens vergelijken met andere bedrijven. De beloningsmonitor bevat
minimum- en maximumsalarissen én actuele salarissen uit de praktijk. Daarnaast kun je
beloningselementen zoals variabel inkomen, arbeidsduur, leaseauto en aanvullende pensioenregelingen vergelijken. Je kan verfijnen door te selecteren op regio en/of bedrijfsomvang.
Of je kan juist vergelijken met andere sectoren voor meer algemene functies op administratief
gebied of in de automatisering. De uitkomsten worden weergegeven in grafiek- en tabelvorm.
Verder biedt de Beloningsmonitor inzicht in je beloningsmarktpositie door middel van indexcijfers.
Naast de 45 specifieke UTA- en bouwplaatsfuncties zijn alle functies onderbouwd met
functiewaardering en gemakkelijk te koppelen met de relevante cao’s.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Je betaalt slechts € 400,- tot € 625,- afhankelijk van het aantal medewerkers
• Uitgebreid inzicht in salaris(componenten) binnen én buiten de branche
• Leden die onvoldoende medewerkers invoeren betalen het gereduceerde AWVNledentarief van € 1.095,• Een licentie wordt aangegaan op basis van automatische verlenging
BIJZONDERHEDEN
• Bovenstaande prijzen/kortingen gelden indien je 60% van je medewerkersbestand
invoert
• Niet-ledentarief bedraagt € 2.150,•	De actuele data is dit jaar sterk gegroeid doordat verschillende grote bouwbedrijven
meewerken aan de AWVN-beloningsmonitor

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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OLDE HARTMAN
ADVIES B.V.

OVERNAMEADVIES OP MAAT IN DE BOUWNIJVERHEID

Gratis vrijblijvend inloopspreekuur

De beste toekomst voor uw bedrijf?
Laat ons met u meedenken. Speciaal voor Bouwend Nederland leden
kunt u kosteloos gebruik maken van ons inloopspreekuur. Iedere
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur* staan wij voor u klaar.
*uiteraard op afspraak i.v.m. vertrouwelijkheid

www.bouwbedrijvenbeurs.nl

OLDE HARTMAN ADVIES B.V.

Advies bij bedrijfsovername en -opvolging in de bouw
Bij een bedrijfsovername of –opvolging komen verschillende persoonlijke en strategische
vraagstukken op tafel te liggen. Maar hoe kan je dit zo efficiënt mogelijk laten verlopen?
Bij Olde Hartman Advies krijg je de ondersteuning die je nodig hebt.
Olde Hartman Advies, met meer dan 15 jaar ervaring in de bouwnijverheid, kent als geen
ander de ontwikkelingen in de bouw- en infrasector en spreekt de taal van de ondernemers.
Door hun focus op de bouw en infra is hun netwerk zeer groot en zijn ze een bekende naam in
de markt. Het grote netwerk helpt Olde Hartman Advies om direct een juiste oplossing voor
jouw organisatie te bieden. Of dit nu in een overname, advies of personeel is.
Gratis VerkoopScan of ContinuïteitScan
Vanuit diverse invalshoeken en op basis van de door Olde Hartman Advies gesignaleerde veel
voorkomende valkuilen in de praktijk, krijg je uit de ContinuïteitScan een gedegen beeld van
de aandachts- en verbeterpunten voor jouw organisatie.
De VerkoopScan laat zien of je bedrijf verkoop gereed is en waar op het gebied van bedrijfsoverdracht voor jou de pluspunten en knelpunten liggen.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gratis eerste vertrouwelijk adviesgesprek
• Gratis telefonische ondersteuning, zowel vóór, tijdens als na het traject
• Gratis VerkoopScan
• Gratis ContinuïteitScan
• 10% korting op het dagdeeltarief van Olde Hartman Advies B.V.
• 25% korting op plaatsing van aan- of verkoopprofiel op www.bouwbedrijvenbeurs.nl
• Twee keer kosteloze plaatsing van aan- of verkoopprofiel in de publicatie van
Bouwend Nederland

BIJZONDERHEDEN
•	Op onderdelen werkt Olde Hartman Advies B.V. samen met in de bouw gespecialiseerde
accountants, juristen en fiscalisten

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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SANDER VAN GENT
Meesterbouw te Den Haag
“De brandstofpas van Bouwend Nederland doet wat het moet: de aanvraag was
eenvoudig, administratief loopt het prima en we hebben voordeel bij het tanken!
Een echte aanrader.”

PETER VAN DE HAAR
Van de Haard Buitenruimte BV te Wekerom
“We gebruiken al langer en tot tevredenheid GPS-Buddy. In eerste instantie was
het voor de fiscus-proof rittenregistratie. Inmiddels houden we draaiuren en
locaties bij van ons materieel. Dat is voor onze projectleiders echt waardevolle
informatie en het helpt ons bij de bedrijfsvoering.”

ERIK MULLER
De Bie Buitenwerk te Velserbroek
“We hebben de gebruikskosten van een aantal automerken naast elkaar gezet.
Het bleek dat we via het collectief van Bouwend Nederland een fikse korting bij
Renault konden krijgen. Fijn is ook dat we gewoon bij de lokale dealer terecht
kunnen!”

GERARD VAN DER VEER
GMB Holding te Opheusden
“We waren op zoek naar een betrouwbare partij die nauwkeurige GPS-RTK
correctiesignalen voor onze machinebesturing kan leveren. Via het ledenvoordeel
MoveRTK hebben we een voordelige, fijne partner gevonden.”
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pas

BP

pas ESSO

pas TOTAL

pas Q8/TANGO

BOUWEND NEDERLAND BRANDSTOF

Tanken bij Esso, Total, BP, Greenpoint, Texaco, Argos, Q8, Tango, OK,
Sakko en nu ook Shell
Bespaar met een tankpas van Bouwend Nederland Brandstof op jouw brandstofkosten en
profiteer van betaalgemak, uitgestelde betaling en recht op btw-aftrek.
Het ledenvoordeel Bouwend Nederland Brandstof wordt uitgevoerd door VBW Facilitaire
Diensten BV te Ede. VBW verzorgt al jaren brandstofpassen van Esso, Total, BP, Texaco,
Argos, Greenpoint, Q8, Tango, OK en Sakko en vanaf heden ook Shell en is daarmee het best
landelijk dekkend netwerk (ruim 2.400 stations).
Met een brandstofpas van Bouwend Nederland krijg je een vaste korting* op de landelijke
adviesprijs. Door de ‘laagste prijsgarantie’ betaal je automatisch de lokale pompprijs als deze
lager is dan de adviesprijs minus de korting.
De tankpassen worden na circa een week bezorgd, een werkdag later volgen de bijbehorende
PIN-codes. Vanaf dat moment kan je met korting tanken.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Tot 12 cent korting*
• BP-pas: geldt voor de merken BP, Total, Texaco, Greenpoint, Esso (voorheen Texaco,
nu ook met label EuroGarages) en Argos
• Esso-pas: ook geldig bij Shell
• Total-pas: geldt voor Total
• Q8/Tango-pas: geldt voor Q8/Tango, OK, SAKKO en Avia
* De kortingen zijn incl. 21% btw per liter brandstof t.o.v. de landelijke adviesprijzen van de betreffende brandstofmaatschappijen
in Nederland.

BIJZONDERHEDEN
• Per tankpas wordt jaarlijks slechts € 7,50 administratiekosten berekend
• Eigen pompinstallatie mogelijk

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via brandstof@vbw.nu of telefonisch
via 0318 646 747.

7,3
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Nieuwe

Renault ZOE

Electric for every business

Switch naar de 100% elektrische nieuwe Renault ZOE en rijd met de aantrekkelijke
bijtelling van 8%.*
De nieuwe Renault ZOE heeft een actieradius van 395 kilometer (WLTP).**
Daarmee is de nieuwe ZOE uitermate geschikt voor dagelijkse klantbezoeken.
Dankzij de unieke Caméléon-lader is het mogelijk om altijd op het maximaal
beschikbare vermogen van een laadpunt op te laden. Zelfs tot wel 6 keer sneller.
*Bijtelling geldig per 1 januari 2020. ** Afhankelijk van uitvoering, accessoires en rijomstandigheden. WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) is een
nieuw Europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig. De actieradius is afhankelijk van diverse factoren, zoals de plaats
van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 0 l/100 km, resp. 0 km /l. CO2: 0 gr./km.
Geen CO2-uitstoot bij gebruik, met uitzondering van slijtende onderdelen.

renault.nl

RENAULT

Zorgeloze mobiliteit met Renault Pro+
Zoek jij de beste oplossing voor je dagelijkse bedrijfsvoering? Renault helpt je graag bij het
selecteren van de juiste voertuigen voor jouw bedrijf.
Renault biedt een breed aanbod personenauto’s tot bedrijfswagens, inclusief een range aan
elektrische varianten (incl. op- en ombouw) en straks ook met Plug-In Hybride en Hybride
varianten. Dankzij onze jarenlange partnership met Bouwend Nederland, beschikken
onze adviseurs over de juiste praktische kennis en ervaring om met jou mee te denken in
je zoektocht naar de beste wagenpark-oplossing, inclusief op- en ombouw en eventuele
laad-infrastructuur.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Tot 28,5 % korting bij koop én/of lease van elk Renault én Dacia- model, met elke
brandstofsoort, bij elke Renault-dealer in Nederland
• Voor een overzicht van de korting per model, kijk je op de ledenvoordeelpagina van
Renault op de website van Bouwend Nederland
• Renault biedt ook verschillende laadoplossingen. Vraag je dealer naar de mogelijkheden of bezoek de website van Renault
• Het Renault Z.E. (elektrische) gamma biedt je een enorme voorsprong in het kader
van MVO en helpt je bij jouw onderscheidend vermogen

BIJZONDERHEDEN
•	In 2020 introduceert Renault een aantal belangrijke nieuwe modellen. Denk bijvoorbeeld
aan de nieuwe Renault Kangoo, de nieuwe Renault Captur en de nieuwe Mégane. Ook
introduceert Renault nieuwe technologieën, zoals plug-in hybride en hybride op onze
personenauto’s en waterstof op onze Kangoo Z.E. en Master Z.E. bedrijfswagens
•	Renault is pionier op het gebied van elektrische voertuigen en bouwt al sinds 2011 haar
aanbod van elektrische personen- en bedrijfswagens steeds verder uit
•	
Het landelijk dekkende Renault PRO+ dealernetwerk is specifiek gespecialiseerd in
bedrijfswagens

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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GP S - Buddy XL /XL- K

Dé online oplossing voor
wagenpark en werkmaterieel

Werk- reis- en
projecturenadministratie

Track & trace
werkmaterieel

Identificatie
bestuurder/bijrijder

GPS-BUDDY

Optimaal beheren en inzetten van je voertuigen en materieel
Het gebruik van de fleetmanagementoplossingen van GPS-Buddy zorgen op ieder gewenst
moment voor een helder overzicht van jouw voertuigen en materieel. Uitgebreide
rapportagemogelijkheden geven bovendien een accuraat beeld van o.a. brandstofverbruik
en aantal gereden kilometers. Op basis van de geregistreerde data kun je efficiënt en
kosteneffectief je bedrijfsprocessen optimaliseren en je klanttevredenheid vergroten.
Meten is weten!
GPS-Buddy biedt een schaalbare oplossing die aansluit bij jouw bedrijfsprocessen.
Fiscusproof, toekomstbestendig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Binnen één
beheeromgeving heb je toegang tot alle noodzakelijke informatie.
Of het nu gaat om de actuele locatie van de voertuigen of het materieel, het aantal draaiuren
van een machine, het opslaan van tachograafgegevens of de identificatie van de bestuurder;
je beschikt met deze oplossing over alle informatie om je wagenpark en materieel optimaal te
kunnen beheren en in te zetten. Door de modulaire opbouw betaal je bovendien alleen voor de
functionaliteit die je daadwerkelijk gebruikt. De systemen, de bijbehorende software en data
zijn eenvoudig aan te passen en/of uit te breiden.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 25% korting op GPS-Buddy hardware en accessoires
• 25% korting op maandelijkse webservices
• 30% korting op online trainingen
• 40% korting op installatie, instructie en inbouw
• Eén beheerplatform voor voertuigen en materieel
• Mogelijkheid op afstand downloaden tachograafdata
• Fiscaal sluitende rapportages op maat
• Gebruiksvriendelijke online applicatie
• Apps voor gebruik op locatie
• Gegevens worden opgeslagen in een optimaal beveiligd datacenter
• Koppeling met eigen softwaresysteem mogelijk
BIJZONDERHEDEN
• Keuze Keurmerk ritregistratiesystemen
• Geen installatie van software nodig
• AVG-proof werkwijze
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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MoveRTK:
Precies wat de sector
nodig heeft.
MoveRTK, KUBUS 11, 3364 DG SLIEDRECHT, TELEFOON +31 (0) 184 67 18 40, FAX +31 (0) 184 67 18 44, WWW.MOVERTK.NL, E-MAIL INFO@MOVERTK.NL

MOVERTK

Onbeperkt betrouwbare GPS RTK-correcties
Wil jij de meest betrouwbare plaatsbepalingstechnologie tegen de meest voordelige prijs?
Kies dan voor MoveRTK! Jouw machines laten zich zo 24 uur per dag tot op de centimeter
nauwkeurig sturen, zonder binding aan regionale referentieontvangers en zendvergunningen.
Een eigen referentie-ontvanger kopen om plaatsbepalingstechnologie te implementeren is
verleden tijd met MoveRTK! De technologie werkt namelijk aan de hand van een correctiesignaal via mobiel internet. Op basis van dit signaal wordt de GPS-positie gecorrigeerd, waardoor jouw machines zich tot op de centimeter nauwkeurig laten sturen. Zelfs robotisering is
mogelijk op basis van deze nauwkeurige gegevens.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 33% korting op het abonnement
• TÜV gecertificeerde, dynamische nauwkeurigheid van 2 cm
• Geen binding aan regionale referentieontvangers en zendvergunningen
• Flexibele inzet door landelijke dekking
• 24/7 beschikbaar
• Overal goede ontvangst dankzij de professionele M2M SIM-kaart met gebruik van het
KPN-netwerk (inclusief voor een vaste prijs per jaar)
• Merkonafhankelijk en conform gebruik op alle moderne GPS-apparatuur

BIJZONDERHEDEN
• Je hebt altijd een GPS-ontvanger plus applicaties nodig op jouw machine (graver, dozer
etc.)
• Mechanisatiebedrijven die lid zijn van Fedecom kunnen namens jouw bedrijf een
aansluiting op MoveRTK aanvragen. Zij kunnen je ook voorzien van de benodigde
hardware

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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Onze
veelzijdige
weg = weg
deals

€35
korting
p/m

€45
korting
p/m

€35
korting
p/m

De populairste leaseauto’s uitgerust met meest gekozen opties
Sneller geleverd dan wanneer je zelf de opties kiest
Je hoeft enkel nog de kleur te kiezen
Extra scherp geprijsd omdat LeasePlan inkoopt met grote
kortingen

Meer informatie?
Neem contact op met één
van onze specialisten.

036-5270424
welkom@leaseplan.com

LEASEPLAN

Meer dan 50 jaar ervaring in autoleasen
Leaseplan helpt de zelfstandig ondernemer, het MKB en multinationals om de kosten zo
laag mogelijk te houden. De specialisten van Leaseplan helpen je met het vinden van een
bedrijfsauto, die het beste past bij jou, je werkzaamheden en/of het bedrijf. Of het nu gaat
om een personen- of bestelauto.
Bestelbus nodig?
En heb je speciale wensen voor een laadruimte, het laadvermogen, trekkracht voor een
aanhanger, comfort en gemak? Leaseplan geeft je graag gratis advies. Ook een bedrijfslogo
op je (bestel)auto regelen ze voor je. Wel zo makkelijk!

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Tot € 65,- per maand korting op het leasetarief
• € 500,- korting op maatwerk inbouw voor bedrijfsauto’s
• Gratis vrijblijvend advies op maat
• Simpel en overzichtelijk contract
• Bedrijfsauto rijklaar afleveren inclusief inbouw en (logo)bestickering
• Geen onverwachte onderhoudskosten
• Gratis haal- en brengservice bij onderhoud

BIJZONDERHEDEN
• Huidige privé auto inruilen? Dat kan
• Vooraf inzicht in wat je betaalt, als je meer of minder gaat rijden. Zo weet je waar je aan
toe bent
• Inbouw nog goed? Dan zet Leaseplan die over in de nieuwe bedrijfswagen
• Soepel proces bij inlevering bestelbus, bij einde contract
• Liever eigenaar blijven van de auto’s? Met onze beheeroplossing bespaar je op onderhoud
• Je behoudt de opgebouwde schadevrije jaren

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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ROB KRONEMAN
Kaptein Bouwgroep B.V. te Swifterbant
“Toen onze mobiele abonnementen afliepen, heb ik bij verschillende telecomaanbieders een offerte opgevraagd en sTN kwam als beste uit de bus. Het was
gemakkelijk dat we de abonnementen konden overzetten zonder de simkaartjes
te wisselen. Ik doe zaken met sTN omdat ze flexibel zijn en een mooie dienst leveren tegen een goede prijs. Ik zou ze aan iedereen aanbevelen.”

MARJON VAN SAMBEEK
Van der Leij Bouwbedrijven B.V. te Amsterdam
“Al jaren huren wij koffiemachines van Selecta. Wij zijn niet alleen erg tevreden
over de kwaliteit van de koffie, maar ook over de service en de snelle levering van
hun producten. Op de toenemende vraag naar meer bonenkoffie, heeft Selecta
ons geholpen om onze wensen te vertalen naar de juiste koffiemachine. Selecta stelde voor om in de Concept Store in Dordrecht onze wensen te bespreken.
Voor ons was dit te ver weg, maar gelukkig konden wij de verschillende soorten
bonenkoffie ook proeven op kantoor. Nu genieten wij alweer geruime tijd van
onze verse kop koffie.”

MARY MULDER
Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. te Grijpskerk
“De hoge mate van betrokkenheid van GOconnectIT is heel prettig. Ze staan altijd
open voor aanpassingen in het bestaande systeem om ons nog beter van dienst
te kunnen zijn. Met de Klic Altijd & Overal Service geen overvolle mappen meer in
het veld maar alles heel efficiënt op 1 tablet!”

SANDRA TIMMERMANS
BLM Wegenbouw te Wessem
“Lyreco denkt ook proactief met je mee. Ook bij minder gangbare producten zoekt
onze accountmanager bij Lyreco altijd naar een oplossing. Dat scheelt ons in de
praktijk veel kostbare tijd.”
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BESPAAR
MEER OP

MOBIELE

TELEFONIE

helpdesktelefonie.nl

0348 - 49 50 41

MOBIELE TELEFONIE, GOED BEREIKBAAR MET KORTING

Al 25 jaar de beste prijs. En daar zijn we trots op.

Met mobiele telefonie via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie bel je over de betrouwbare netwerken van KPN, T-Mobile of Vodafone. Hou de kosten lekker laag met onze zakelijke
Sim Only abonnementen voor ondernemers. Wij berekenen geen aansluitkosten en overstapkosten en je ontvangt ook nog een mooie korting.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Minimaal 15% korting op KPN
• Minimaal 10% korting op T-Mobile
• Minimaal 10% korting op Vodafone
• Geen aansluitkosten
• Geen overstapkosten
• Gratis nummerbehoud

BIJZONDERHEDEN
•	
Tijdbesparing. Geen tijd om het beste abonnement uit te zoeken? We bekijken jouw
verbruik en vinden het voordeligste abonnement
•	
Onafhankelijk advies. De Helpdesk Telefonie is niet afhankelijk van 1 telecomprovider.
Ons advies is altijd onafhankelijk
• Van 1-150 nummers. Van 1 Sim Only abonnement tot 150 nieuwe toestellen. Wij regelen
het voor je en jij profiteert altijd van extra korting
•	
Ook voor snel tijdelijk internet op de bouwplaats. Vast of mobiel met 10% korting.
We helpen je met de beste oplossing. Regel het voor de start van de bouw

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via bouwendnederland@stn.nl
of bel naar 0348 49 50 41.
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BESPAAR
MEER OP

VASTE

TELEFONIE

helpdesktelefonie.nl

0348 - 49 50 41

VOIP: DE MODERNSTE TECHNOLOGIE VOOR VAST BELLEN

Al 25 jaar de beste prijs. En daar zijn we trots op.

Met VoIP van de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie bel je via het betrouwbare netwerk
van KPN. We leveren internettelefoons die klaar zijn voor gebruik en reserveren een aparte
internetlijn voor telefonie. Zo zit het overige dataverkeer de gesprekken niet in de weg. Heb je
al een vast telefoonnummer? Dan zetten we dat gratis voor je over.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 15% ledenkorting. Al vanaf € 41,50 per maand
• Gratis behoud van bestaande telefoonnummers
• Onbeperkt bellen of betalen naar verbruik
• Beltarieven per seconde

BIJZONDERHEDEN
•	
Ouderwets goede service. Overstappen doen we samen. We helpen je met een strak
belplan zodat je zeker bent dat jouw klanten snel door de juiste persoon geholpen worden
•	
Je bent flexibel. Het aantal gebruikers kan je maandelijks op- of afschalen. Zo betaal je
nooit te veel
•	
Jouw service naar klanten toe verbetert. Door de automatische belroute, keuzemenu’s
en welkomstboodschap sta je klanten sneller te woord
•	
Ook voor snel tijdelijk internet op de bouwplaats. Vast of mobiel met 10% korting.
We helpen je met de beste oplossing. Regel het voor de start van de bouw

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via bouwendnederland@stn.nl
of bel naar 0348 49 50 41.
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Exclusief voordeel
voor leden van
Bouwend Nederland

Voorkom graafschade
met innovatieve en
toegankelijke software

PMS 7692

GOCONNECTIT

Bewezen technologie voor een efficiënt Klic-proces
Ben jij een grondroerder die mechanisch graaft? En zoek je naar de meest efficiënte tools
om Klic-meldingen aan te vragen en zo graafschade te voorkomen op je bouwplaats? Kies
dan voor de innovatieve en toegankelijke Klic-oplossingen van GOconnectIT.
•
•
•
•

Klic Altijd & Overal Service: de basis voor een efficiënt proces op kantoor en maakt
eenvoudige raadpleging van de Klic in het veld mogelijk
De beheermodule: bevat alle functionaliteiten voor een optimale werkwijze, o.a. Klicmeldingen uitgesteld aanvragen en Klic-meldingen toevoegen aan veldmedewerkers en
projecten
De Klic App: raadpleeg de Klic-melding in het veld met een gebruiksvriendelijke app op je
smartphone of tablet
De Preventie Service: biedt ondersteuning bij het correct en volledig vastleggen van
preventiemaatregelen. Het automatisch gegenereerde preventierapport zorgt voor
reductie van graafschade door meer bewustwording en aantoonbaar voldoen aan
wettelijke verplichtingen (WIBON, KLIC-WIN)

De Klic Altijd en Overal Service is interessant voor bedrijven die meer dan 150 Klic-meldingen
per jaar doen. Bedrijven die minder dan 150 Klic-meldingen per jaar doen adviseren wij te
werken via www.klic-app.nl. Zo maak je gebruik van alle basisfunctionaliteiten en kun je
direct Klic-meldingen aanvragen via de website. Deze kunnen ook door je collega’s geopend
worden via de Klic App. Je kunt direct afrekenen of betalen met credits.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 11% korting op de Klic Altijd & Overal Service
• 11% korting op de Preventie Service
• 10% korting op Klic-meldingen via www.klic-app.nl
• 10% korting op opleiding en installatie
• Ondersteuning via Servicedesk
• De Klic App werkt op smartphone en tablet (Android en iOS)
• Meertalig (Nederlands, Pools, Turks en Roemeens)
BIJZONDERHEDEN
• Meer dan 35.000 gebruikers
• Via API te koppelen met je ERP-systeem

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.
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ELEKTRONISCH FACTUREREN
ZORGT VOOR ENORME KOSTENBESPARING

Elektronisch factureren speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van
administratieve lasten in de bouwsector. Op basis van standaarden, wordt
factuurinformatie automatisch door het administratieve systeem verwerkt.
Binnen de bouwsector worden jaarlijks

UPCONSTRUCT, DE SECTORBREDE OPLOSSING

minimaal 18 miljoen facturen verstuurd.

Met de introductie van UPconstruct voor de
bouw, een sectorbrede oplossing, waar zowel

Kosten verzending & verwerking:

kleine als grote bouwbedrijven op kunnen

1 papieren factuur: ± 25 euro

aansluiten, is een extra impuls gegeven aan het

1 elektronische factuur: ± 8 euro

terugdringen van administratieve lasten.

De bouwbranche kan door elektronisch

Bouwend Nederland werkt al jaren samen met

te factureren ruim 300 miljoen euro per

UPconstruct bij het uitrollen van dit platform, dat

jaar besparen.

optimaal aansluit bij de wensen die binnen de
sector leven.

verzender

INSBOU003

UBL 2.1

ontvanger/Overheid

FULL SERVICE IN

van facturen in staat gesteld om facturen te

Onderdeel van UPconstruct’s dienstverlening is

versturen in ieder gewenst format. Eerst wordt

de document-herkenservice. Deze dienst zorgt

gekeken of de factuur elektronisch via aange-

ervoor dat alle ontvangen facturen, inclusief

sloten platformen en netwerken (UPconstruct,

papieren facturen en PDF’s, binnen 24 uur na

Simplerinvoicing, e.d.) kan worden verstuurd.

ontvangst van de factuur worden omgezet naar XML.

Indien dat niet mogelijk is kan de factuur per
email worden gestuurd. En tenslotte kan de

FULL SERVICE OUT

factuur zelfs geprint en per post opgestuurd

Door een koppeling te maken met een service

worden.

provider zoals UPconstruct worden verzenders
UPCONSTRUCT IS POWERED BY Z FACTUUR

blog.upconstruct.nl

UPCONSTRUCT

Efficiënt en besparend elektronisch factureren
Het handmatig verwerken van facturen is compleet verleden tijd met UPconstruct.
Door het implementeren van e-facturatie kunnen gegevens makkelijk vanuit het ene
geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Zo kun
je binnen jouw organisatie sneller en nauwkeuriger de facturatie verwerken. UPconstruct
is de optimale oplossing voor moderne en efficiënte administratie voor de hele bouw- en
infrasector.
Daarnaast zijn er aanvullende diensten waar je gebruik van kunt maken, zoals de Document
Herken Service waarmee je zowel XML als PDF facturen kunt behandelen. Deze service kan
niet alleen facturen, maar ook regiebonnen en pakbonnen verwerken.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 20% korting op een jaarlicentie van UPconstruct
• Keuze uit 3 oplossingen:
o Self Service Portal abonnement
o Abonnement met standaard softwarekoppeling
o Abonnement met maatwerkkoppeling
• Bespaar op papier, inkt, enveloppen en portokosten
• Factuurbericht bestaat uit een PDF en XML volgens de Bouwstandaard SALES in de
Bouw
• Voor de bekende softwarepakketten in de bouwketen zijn standaard koppelingen
ontwikkeld waardoor het aansluiten eenvoudig kan plaatsvinden
Document Herken Service
• Je betaalt lage initiële kosten en hoeft geen software aan te schaffen
• Je betaalt een jaarlijks aan te passen abonnement
• Je hoeft zelf niet de fouten te herstellen
• Je krijgt een 100% correcte XML terug in het UPconstruct loket
• Je ontvangt binnen 24 uur je herkende facturen in jouw elektronische UPconstruct
postbus
BIJZONDERHEDEN
•	Mogelijkheid om facturen 7 jaar te archiveren en te zoeken met handige zoekfuncties

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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Heb je al een persoonlijk eherkenningsmiddel?
Met eHerkenning niveau 3 log je in bij het UWV en de Belastingsdienst.
Als erkend aanbieder van eHerkenning helpen we
ondernemers al jaren met een zekere keuze voor
eHerkenning. Het juiste niveau, de goede machtiging en
oplossingen voor beheer, zijn bij ons net zo belangrijk als de
prijs. Bij Z login vind je snel en eenvoudig wat je nodig hebt.

www.zlogin.nl

Alle voordelen op een rij
Onbeperkt eHerkenning niveau 3 gebruiken
tegen een scherp tarief
Z login bied je de mogelijkheid om onbeperkt en veilig in te loggen bij
overheids-instanties en andere organisaties, voor een vast bedrag per
jaar. Voor extra machtigingen worden geen extra kosten gerekend.

Autoriteit op het gebied van eHerkenning
Onze architecten en consultants hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van
eHerkenning. Wij zijn daarom als geen ander in staat om jouw organisatie van de
juiste adviezen te voorzien.

Ketenmachtigingen
Wij zijn dé specialist op het gebied van ketenmachtigingen. Wil je hier meer over
weten? Schrijf je dan gerust in voor een van onze webinars over ketenmachtigingen.

Toegang tot de online Beheermodule
De Z login Beheermodule bied je de mogelijkheid om
machtigingen van medewerkers binnen jouw bedrijf
eenvoudig en overzichtelijk te beheren. Daarnaast kun je
eenvoudig online ketenmachtigingen met jouw relaties
initiëren en vastleggen.

eHerkenning aanvragen

Snel een transparante offerte aanvragen
Een helder proces, met een duidelijke uitkomst.
Met Z login kun je snel aan de slag met eHerkenning, zonder
verborgen kosten. Zo is bijvoorbeeld het opvragen van een
KvK-uittreksel gratis, net als de face-to-face controle.
Vraag direct een offerte aan.
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Offerte aanvragen

Heb je nog vragen?
Kijk dan snel op www.zlogin.nl

Z LOGIN

Dé zekere keus voor eHerkenning
Als erkend aanbieder van eHerkenning helpt Z Login ondernemers al jaren met een zekere
keuze voor eHerkenning. Het juiste niveau, de goede machtiging en oplossingen voor
beheer, zijn net zo belangrijk als de prijs. Bij Z login vindt je snel en eenvoudig wat je nodig
hebt.
eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie
kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig identificeren bij ruim 500 organisaties.
Je hoeft hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.
Belastingdienst en UWV
Om in te loggen bij de Belastingdienst of het UWV heb je eHerkenning niveau 3 nodig. Steeds
meer overheidsinstanties verplichten eHerkenning niveau 3 en daarmee gaat het de standaard
worden. Log je wel eens in bij het UWV om werknemers ziek te melden, of ga je gebruikmaken
van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kun je het best zo snel mogelijk eHerkenning niveau
3 aanvragen.
Ketenmachtigingen
Wanneer je gebruik maakt van een intermediair (bijv. een accountant) om bij het UWV of de
Belastingdienst in te loggen namens je organisatie, dan kan dit met behulp van een ketenmachtiging. Je hebt dan zelf geen eHerkenning nodig, maar je intermediair wél. Bij Z login kun
je heel eenvoudig een ketenmachtiging afgeven.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• 15% korting op de tarieven voor Z login EH1, EH2, EH2+ en EH3
• 15% korting op de aanschaf van een O(ne) T(ime) P(assword) device
• Gratis beheermodule om op een overzichtelijke manier alle eHerkenningsmiddelen
binnen je organisatie te beheren
• 1 digitale sleutel voor meer diensten
• Alle betrouwbaarheidsniveaus mogelijk
BIJZONDERHEDEN
• Let op: om bovenstaande 15% korting te krijgen, vermeld bij jouw aanvraag jouw Bouwend
Nederland lidnummer
MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen
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MEER DAN
11.000 PRODUCTEN
OP VOORRAAD

CO2- NEUTRALE
LEVERING

ALLES VOOR
JOUW
WERKPLEK

EENVOUDIG
BESTELLEN VIA DE
APP OF WEBSHOP

VANDAAG VOOR 17U
BESTELD, DE VOLGENDE
WERKDAG GELEVERD
TAL VAN SERVICES
OM JOU
TE ONTZORGEN

1 CONTACT

1 BESTELLING

1 VERZENDING

www.lyreco.nl

LYRECO

Werkplekoplossingen sinds 1926
Wil je graag samenwerken met een leverancier die je kan ontzorgen op het gebied van
kantoor- en werkplaatsbenodigdheden? Kies dan voor het uitgebreide aanbod van Lyreco.
De pen waarmee je jouw collega op een post-itje bedankt. Die kopjes koffie waarmee je de dag
op kantoor overleeft. De veiligheidshelm die het noodlot de pas afsnijdt. Het papier waarop
jouw welverdiende contract wordt afgedrukt. Zonder er bij stil te staan maken tal van spullen
op de werkplek ons leven beter. Al sinds 1926 wil Lyreco als totaalleverancier ervoor zorgen
dat bedrijven zich kunnen focussen op waar het echt om draait. Met tal van diensten en 11.000
producten biedt Lyreco al haar klanten een totaaloplossing. Dat scheelt op de werkvloer
heel wat tijd en energie. Via het Bouwend Nederland ledenvoordeel bestel je bovendien extra
voordelig!
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Gemiddeld voordeel van 50% op de meest gebruikte kantoorartikelen
• Extra individuele korting op jouw meest gebruikte artikelen
• 38% korting op het overige assortiment uit de voorraad (ruim 10.000 artikelen)
• Eenvoudig bestellen via de webshop of app
• Leveringsgraad 99,4 %
• Vandaag vóór 17.00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
• Geen bezorgkosten voor bestellingen boven de € 25,-

BIJZONDERHEDEN
•	Tweemaal per jaar wordt de lijst ‘veel gebruikte artikelen’ actueel gemaakt op basis van
de door leden van Bouwend Nederland bestelde artikelen
•	Om direct online de Bouwend Nederland korting te zien en te bestellen dien je een VIPlogin aan te vragen
• Op p. 85 kan je tevens het ruim aanbod aan PBM’s vinden

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.

8,0
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SELECTA

De beste koffie voor de beste prijs
Ben je op zoek naar optimale koffievoorzieningen voor je bedrijf met de beste prijs? Selecta
adviseert je graag bij het vinden van de juiste koffievoorziening en het creëren van de ideale
koffiebeleving bij jou op locatie.
Verschillende leden van Bouwend Nederland besteden hun koffie- en frisdrankenvoorziening
uit aan Selecta, omdat ze zich hierover geen zorgen willen maken. Met Selecta kun je altijd
rekenen op de persoonlijke aandacht die je als klant verdient. Zodat bij wat er ook gebeurt je
van één ding altijd zeker bent, jouw kopje koffie is perfect geregeld.
Selecta is de Europees marktleider in koffieoplossingen en biedt deze via meerdere kanalen
aan. Elke dag voorzien zij zeven miljoen koffieliefhebbers van hun favoriete kop koffie met
als doel kleine geluksmomentjes te creëren. Een toegewijd klantenservicenetwerk in
dertien landen zorgt ervoor dat ze hun beloften kunnen nakomen. Met een eigen koffiebranderij beheerst Selecta het hele proces van boon tot de kop koffie en is vastbesloten
de perfecte koffiebeleving te bieden.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• € 600,- korting op automaten
• 10% - 35% korting op koffie
• 10% - 25% korting op overig assortiment
• Gratis service- en onderdelencontract vanaf € 1.000,- ingrediënten omzet*
• Diversiteit aan zetsystemen: bonen, instant, freshbrew en capsules
• Naast Pelican Rouge ook de merken Lavazza, miofino en Starbucks On the Go

BIJZONDERHEDEN
• (Tijdelijke) huur mogelijk op bouwlocatie of op kantoor
• Ook voor fresh food automaten, snack- en frisdrankautomaten
*Aan het gratis service- en onderdelencontract zijn voorwaarden verbonden.
Vraag hiernaar bij de accountmanager in jouw regio.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.

7,8
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Energie slim inkopen?
Bouwend Nederland
Collectieve Energie Inkoop
Het inkopen van energie is niet eenvoudig: de prijzen en de voorwaarden veranderen
voortdurend. Is het verstandig om nu de prijs voor langere tijd vast te zetten? Wilt u een
variabele prijs of misschien liever strategisch inkopen? Vragen waar u als ondernemer
vaak te weinig tijd aan kunt besteden. Laat u daarom adviseren door Hellemans Consultancy, partner van Bouwend Nederland voor energie-inkoop.

Uw voordelen
 Scherpe leveringstarieven.
 Uitstekende contractvoorwaarden.
 Overstappen zonder rompslomp.

en
Serviceing!
ontzorg

Bereken uw besparing
Vraag vrijblijvend een voordeelberekening aan. Daarvoor hebben wij uw huidige aansluit-,
verbruiks- en tariefgegevens nodig. Zorg ervoor dat u een recente jaarnota beschikbaar
heeft. Deze kunt u uploaden via www.mijnenergiecontract.nl/bouwendnederland.

Liever een persoonlijk gesprek?
Stuur dan een e-mail naar servicedesk@hellemansconsultancy.nl. Een adviseur van
Hellemans Consultancy neemt dan contact op met u.

WWW.MIJNENERGIECONTRACT.NL/BOUWENDNEDERLAND

Collectieve energie inkoop via Hellemans Consultancy
030 767 09 88 | servicedesk@hellemansconsultancy.nl
www.mijnenergiecontract.nl/bouwendnederland

BOUWEND NEDERLAND COLLECTIEVE ENERGIE INKOOP

Profiteer van de beste energiedeal

Met de Collectieve Energie Inkoop van Bouwend Nederland profiteer je van de beste
energiedeal met uiterst scherpe energietarieven en bespaar je op jouw energiekosten.
Voor de leden van Bouwend Nederland heeft energieadviesbureau Hellemans Consultancy
uit geselecteerde leveranciers het beste aanbod uit de markt onderhandeld. Hellemans
Consultancy is het grootste energieadviesbureau voor de zakelijke markt in Nederland en
is al ruim 10 jaar de drijvende kracht achter diverse energiecollectieven voor verschillende
branches.
Ontzorging
Zelf op zoek naar het beste energiecontract? Niet meer nodig, dat is al voor je gedaan. Daarbij
is niet alleen naar het tarief gekeken, maar ook naar de contractvoorwaarden.
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Scherpe leveringstarieven
• Uitstekende contractvoorwaarden
• Overstappen zonder rompslomp
•	Een goed bemande servicedesk en ondersteuning voor en tijdens jouw contract
• Automatisch nieuw aanbod als je energiecontract afloopt
• Eén partij voor al jouw energievraagstukken
• 12% korting op uurloon adviesdiensten
• 6% korting op uurloon factuurcontrole en energiebeheer

BIJZONDERHEDEN
•	Hellemans Consultancy levert ook managers voor het oplossen van energievraagstukken op financieel, technisch en organisatorisch gebied. Onafhankelijk, deskundig en
betrouwbaar

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.

8,0
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Als lid van Bouwend Nederland
kan je met korting gebruik maken
van de creditmanagement
diensten van Cannock.

CANNOCK INCASSO

Laat jouw onbetaalde facturen niet langer liggen
Credit management, is altijd in beweging en Cannock vindt het belangrijk om steeds voorop
te blijven lopen. Met kennis, data, intelligentie en inlevingsvermogen is het mogelijk dat het
bedrijf zich volledig verplaatst in opdrachtgevers én in de beleving van hun klanten.
Cannock helpt mensen, bedrijven en instellingen met betalingsoplossingen die bijdragen
aan het structureel voorkomen van achterstanden.
Welke diensten biedt Cannock:
• Incassodienstverlening
• Detachering
• Audits
• Outsourcing van debiteurenbeheer
• Kredietinformatie
Van credit management naar credit experience
De komende jaren maakt Cannock samen met hun opdrachtgevers de stap van credit
management naar credit experience. Ze benutten ieder contactmoment in het betaalproces om de relatie met klanten te versterken. Dat valt of staat met inlevingsvermogen.
Cannock voelt feilloos de behoeftes aan van hun opdrachtgevers en hun klanten. Door goed
te luisteren en de juiste vragen te stellen bereiken ze veel resultaat. Tijdens het gehele
betaalproces heeft Cannock oprechte aandacht voor de klanten van hun klanten. Dat maakt
het bedrijf niet zomaar een partner in betalingsoplossingen, maar een verlengstuk van jouw
organisatie. Al ruim 25 jaar maakt Cannock het verschil voor hun opdrachtgevers.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Kosteloos adviesgesprek voor optimalisering van uw debiteurenbeheer
• 40% korting op kredietinformatie rapporten
• No cure, no pay incassodienstverlening
• Deurwaarderstraject optioneel en kostentransparant
• 24 uur per dag online inzage in de status van je vordering

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl
of bel naar 079 3 252 166.

8,0
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BCC Zakelijk
“’Dat is
handig voor
jouw bedrijf”

 Snel en deskundig
 Kopen op rekening
 De beste prijs

ZAKELIJK

BCC ZAKELIJK

Voor al jouw elektronica
Bij BCC hebben wij altijd een oplossing in huis, dus ook voor jou! Tegen de beste condities
leveren én installeren wij alle gewenste elektronica door het gehele land. En het mooie is;
vandaag besteld, betekent in de meeste gevallen morgen in huis. Of je nu op zoek bent naar
huishoudelijke apparaten of apparaten voor professioneel gebruik; ons deskundig team denkt
met je mee en geeft advies op maat.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• OCI koppeling mogelijk met eigen verkoopsysteem
• Ontvang direct tot 15% korting op de BCC verkoopprijs
• Eén contactpersoon binnen BCC
• Gratis en snelle bezorging
• Levering door het gehele land
• Offertes op maat
• Zeer breed assortiment aan wit-, bruin- en grijsgoed
• 2 jaar garantie op alle producten
• Eigen gecertificeerde installateurs
• Scherp geprijsde eigen merken

BIJZONDERHEDEN
• De voordelen gelden alleen direct via BCC Zakelijk, dus niet in BCC-winkels of op
www.bcc.nl
• In de 63 winkels kun je wel terecht voor gebruikersvragen en garantie
• Eigen gecertificeerde installatiedienst

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op via voordeel@bouwendnederland.nl of bel naar
079 3 252 166.
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ALFABETISCH OVERZICHT: THEMA’S
A

G

Aanbestedingen
Advies
Adviesgesprek
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Asset tracking

11, 16
13
10, 51
65
107

B
Bedrijfsovername en
99
–opvolging
Bedrijfswagens
105, 111
Bedrijfsvoering & Vaardig18
heden (trainingen)
Bouw- en infra
specifieke trainingen
16 t/m 21
Brandstofpas
103
B&U Aansprakelijkheids53
verzekering
B&U Constructieverzekering
52
B&U Opleidingen
25
C
Collectieve energie inkoop
Contracten & Aanbesteden
(trainingen)
Cybercrime

127
16
77

D
Duurzame certificaten
91, 93
Duurzaamheid (trainingen)
21
E
eHerkenning
Electronica
Elektronisch factureren
Energie inkoop

123
133
121
127

F

109
119, 35
119

H
Helpdesk
Hulpmiddelen

13, 35
31

I
Incassodiensten
Infraopleidingen
Infra Verzekeringspakket

131
25
57

J
Jong Bouwend Nederland

23

K
Kantoorartikelen
Koffie

125
127

L
Leasen

107
95

111

29
56

O
Ongevallenverzekering
60
Ontwerpverzekering
58
Opleidingen
16 t/m 21,
23, 25
OZP Verzekeringspakket
61

PBM
83, 85
Preventie- en Verzuimloket
89
Privéproblemen
medewerkers
29

www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen

R
Rechtsbijstandverzekering
Re-integratie

63
87

S
Salarisvergelijking
Sociale zaken & HRM
(trainingen)

97
17

T
Telefonie

115, 117

Veiligheid (trainingen)
19
Veiligheidskleding
83, 85
Verzekeringscommissie
49
Verzuim
29, 87, 89
Verzuimverzekering
69, 71
Vitaliteit
95
W

M
Maatschappelijk werkers
MKB Pakketpolis

79

V

P

Fleetmanagement
Fysieke overbelasting

134

GPS RTK-correcties
Graafschade
Graafschadepreventie

Privéverzekeringen

Weersinformatie
Weerverletdekking
WGA-eigenrisicoverzekering
WIA Aanvullingsverzekering
WIBON Helpdesk

33
55
73
75
35

Z
Zorgverzekering
ZW-eigenrisicoverzekering

67
73

ALFABETISCH OVERZICHT: MERKEN
A
Aanbestedingsinstituut
Adviesgesprek Dienstverlening
Adviesgesprek Verzekeringen
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
ArboDuo
AWVN Beloningsmonitor

11
10
51
65
87
97

B
133
BCC Zakelijk
Bouwend Nederland
16 t/m 21
Academy
Bouwend Nederland
13
Advies
Bouwend Nederland
103
Brandstof
Bouwend Nederland
115, 117
Helpdesk Telefonie
B&U Aansprakelijkheids53
verzekering
B&U Constructieverzekering 52
C
Cannock Incasso
CelsiusPro
Cyberverzekering

131
55
77

D
De Goudse
De Duurzame Adviseurs

71, 73
91

G
GOconnectIT
GPS-Buddy

119
107

H
Hellemans Consultancy

S

I

129

Infoplaza
Infra Verzekeringspakket

33
57

J
23

JBN Masterclass
K

25

KOB
L

111
Leaseplan
49
Ledengroep Verzekeringen
75
Loyalis
85, 125
Lyreco
M

Selecta
Social Support
STEP

127
29
95

V
Via mijn werk

79

U
UPconstruct
Uitgebreid bouwweer

121
33

W
Werkman Oost
WIBON Helpdesk

83
35

Z
56
109

MKB Pakketpolis
MoveRTK

Z login
Zilveren Kruis

123
67

N
69
93

Nationale-Nederlanden
NCK
O

99
60
58
61

Olde Hartman Advies
Ongevallenverzekering
Ontwerpverzekering
OZP Verzekeringspakket
P
Praktische tools
Preventie- en Verzuimloket

31
89

R
Rechtsbijstandverzekering
Renault

63
105
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MAAK JE AL OPTIMAAL GEBRUIK VAN ONS DIENSTENAANBOD?

VRAAG VANDAAG NOG EEN ADVIESGESPREK AAN!
Door van onze dienstverlening gebruik te maken bespaar je zowel tijd als geld. Zoals onze
directeur Fries Heinis in zijn voorwoord al aangaf, weten veel leden de weg naar onze dienstverlening te vinden en ervaren dit voordeel dan ook in de praktijk.
Als je echter nog niet tot de groep leden behoort die alles uit het lidmaatschap haalt, kom ik
graag bij je langs. Samen kijken we waar nog winst te behalen valt door gebruik te maken
van voor jou relevante ledenvoordelen. Of welke actuele trainingen van Bouwend Nederland
Academy voor jou of je medewerkers interessant zijn. En heb je behoefte aan een incompanytraining? Dan kunnen we die ook samen vormgeven.
Ik kom graag bij je langs!
Wim Schaak
w.schaak@bouwendnederland.nl
06 52 873 597 / 079 325 21 66

WWW.BOUWENDNEDERLAND.NL/LEDENVOORDELEN
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