
Door slim gebruik van onze fi nanciële ledenvoordelen, kunt u uw lidmaat-
schapskosten terugverdienen. Of zelfs meer dan dat!

Via Bouwend Nederland ontmoet u collegabedrijven uit uw buurt of 
uw markt. Ook kunt u ketenpartners en opdrachtgevers ontmoeten 
op de vele bijeenkomsten.
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Financieel voordeel
voordelen collectief

Elkaar ontmoeten
netwerken

Bouwend Nederland kent uw sector als geen ander en is dus hét adres voor 
al uw praktische vragen. Heeft u vragen of een aanbesteding? Of wilt u wat 
weten over personeelsbeleid? Of heeft u een kwestie met een opdracht-
gever? Bouwend Nederland staat u bij met raad en daad.

1 Vragen en advies
dienstverlening

Bouwend Nederland geeft voorlichting en cursussen waar u wat aan 
heeft en tilt zo uw bedrijf en de sector naar een hoger plan. Via de 
website en via de digitale ledennieuwsbrieven blijft u goed op de hoogte 
van alle ontwikkelingen in de markt.

2 Informatie
brancheontwikkeling
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Bouwend Nederland komt op voor uw belangen. Daarom praten we met 
ministers, gemeenten, scholen, waterschappen etc. Kortom, met úw 
opdrachtgevers. Zodat u kunt doen waar u goed in bent: bouwen!

Belangenbehartiging
lobby

REDENEN OM 
LID TE ZIJN

“ Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 aangesloten 
bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie 
in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en 
ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan 
een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame 
vernieuwing van de leefomgeving.” 

“Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangen-
behartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale,

regionale en lokale overheden proberen we met 
en voor bouw- en infrabedrijven zodanige rand-
voorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen 
optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen 
we de bouwproductie onder het motto 
“Nederland is niet af”. 

De vereniging wordt gezien als een serieuze 
gesprekspartner die meedenkt over oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken.

Maxime Verhagen, 
voorzitter Bouwend Nederland

Bouwend Nederland
Afdeling Achterhoek

AALTEN
• Aannemersbedrijf Nijland
• Bouwbedrijf Bepam B.V.
• Bouwbedrijf Heijnen Aalten B.V.
• Rots Bouw B.V.

BAAK
• Bouwbedrijf Weijman

BEEK
• Aannemersbedrijf Van der Heijden-Beek B.V.
• RPM Bouw B.V.

BELTRUM
• B.V. Bouwbedrijf Hoffman Beltrum-Zutphen
• Bouwbedrijf Gunnewiek B.V.

BORCULO
• Bouwbedrijf Beltman B.V.

BRAAMT
• Aannemersbedrijf Buiting

BREEDENBROEK
• Bouwbedrijf Reusen B.V.

DE HEURNE
• Aannemersbedrijf G.F. van den Brink B.V.
• Timmer- aannemersbedrijf R.G. Westendorp & Zn.
• Van den Brink Bouwgroep B.V.

DOESBURG
• Claus Aannemingsmaatschappij B.V.

DOETINCHEM
• Aannemersbedrijf Kappert Doetinchem B.V.
• Bouwmensen Gelderland Oost B.V.
• EBU Bouwpartners B.V.
• Retail Bouw Nederland Onroerend Goed B.V.
• Veenhuis Bouwbedrijf

DINXPERLO
• Bouwbedrijf H.J. Klomps B.V.
• KlaassenGroep B.V.

EIBERGEN
• Bouwbedrijf Penterman B.V.
• Aannemingsmaatschappij Friso Oost B.V.
• Rob Spikker Bouw- en Timmerwerken B.V.
• Van Wijnen Eibergen B.V.

ETTEN
• Aannemersbedrijf Tonnie Jansen B.V.
• Aannemingsbedrijf J.F. van Dulmen B.V.
• Lubbers Bouw

GAANDEREN
• Aannemersbedrijf Jansen Gaanderen B.V.
• Aannemersbedrijf Menkhorst B.V.

GENDRINGEN
• Bouwbedrijf Jordens

GROENLO
• Bouwbedrijf De Driehoek B.V.
• Bouwbedrijf Klein Gunnewiek V.O.F.
• Grondwerken Rouwmaat Groenlo B.V.
• Meekes Bouw B.V.

HALLE
• Aannemersbedrijf Wassink Halle B.V.
• Scheffer-Halle B.V. Aannemersbedrijf

HEELWEG
• Bouw- en Handelscentrum Bruggink B.V.
•  Timmer-/ Aannemersbedrijf De Horste-Hogenkamp B.V.

HUMMELO
• Timmer- en Aannemersbedrijf de Vries B.V.

LAREN
• Aannemersbedrijf Meutstege en Zoon B.V.
• Hissink’s Bouwbedrijf B.V.

LIEVELDE
• Bouwmij. Te Brake B.V.

LICHTENVOORDE
• Aannemersbedrijf Wessels B.V.
• Bouwbedrijf Hubers B.V.
• Hummelink Bouw
• Marku Bouw B.V.
• Rensing Bouw B.V.

LOCHEM
• Bouwbedrijf Dimmendaal B.V.
• Bouwbedrijf Schot B.V.
• Kreunen Bouw Lochem B.V.

MARIENVELDE
• Bouwbedrijf N.K.G.

NEEDE
• Bouwbedrijf J.W. Rijkenbarg

NETTERDEN
• Aannemersbedrijf Hetter Bouw

REKKEN
• Bouwbedrijf Geesink
• Bouwbedrijf Roossink B.V.

RIETMOLEN
• Kormelink Holding B.V.

RUURLO
• Aannemersbedrijf Klein Kranenbarg B.V.
• Aannemersbedrijf Uenk
• Aannemingsbedrijf Ribbers B.V.
• Bouwbedrijf Hukker V.O.F.
• Hendriksen Eco-Bouw

SINDEREN
• Bouw- en Aannemersbedrijf Lieftink

TERBORG
• Jansen Terborg Aannemingsbedrijf B.V.

ULFT
• Aannemingsbedrijf Gerritsen Ulft B.V.

VARSSEVELD
• Bouwbedrijf Klanderman B.V.

WEHL
• Aannemersbedrijf Kock Teunissen V.O.F.

WINTERSWIJK
• Aannemingsbedrijf Schreurs B.V.
• Bouwbedrijf Hengeveld B.V.
• Bouw- en Aannemingsbedrijf Hoog-Antink B.V.
• Bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis V.O.F.
• H.J. te Selle Aannemingsbedrijf B.V.
• HB Holding B.V.
• Huiskamp Bouwbedrijf B.V.
• Klomps Bouw B.V.
• WAM & Van Duren Bouwgroep B.V.

ZELHEM
• Aannemersbedrijf Van den Toorn V.O.F.
• Bouwbedrijf Jaaltink & Sessink
• Timmerbedrijf H. Scheffer B.V.
• Van Campen Bouwgroep B.V.

Bouwend Nederland 
Afdeling Achterhoek
Potronsdijk 5, 7025 CH Halle

t +31 (0)314 63 18 82
e achterhoek@bouwendnederland.nl
w bouwendnederland.nl/afdelingen/achterhoek

“ Bouwend Nederland is met ongeveer 4300 aangesloten 
bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie 
in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en 
ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan 
een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame 
vernieuwing van de leefomgeving.” 

“Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangen-
behartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale,

regionale en lokale overheden proberen we met 
en voor bouw- en infrabedrijven zodanige rand-
voorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen 
optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen 
we de bouwproductie onder het motto 
“Nederland is niet af”. 

De vereniging wordt gezien als een serieuze 
gesprekspartner die meedenkt over oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken.

LIDBEDRIJVEN

Foto: cepezed | Lucas van der Wee



DE SLAGKRACHT VAN 
AFDELING ACHTERHOEK
in samenwerking met Bouwend Nederland

Doelstelling:

•  Behartiging belangen van de 
leden binnen ons werkgebied.

•  Het leveren van een bijdrage aan 
het tot stand komen en vertolken 
van het beleid van het algemeen 
bestuur van Bouwend Nederland.

•  Het bevorderen van samenwerking 
tussen leden.

•  Het behartigen van de collectieve 
belangen van leden bij gemeentelijke 
overheden, onderwijsinstanties 
en andere lokale beleidsinstanties.

•  Het bevorderen en uitwisselen van vakkennis, 
praktijkervaring en praktische ondernemings-
zaken tussen de leden van de afdeling.

•  Het bevorderen van de instroom, opleiden en 
begeleiden van vakmensen (zowel UTA als 
bouwpersoneel) voor de aangesloten bedrijven.

•  Het bevorderen van professioneel opdracht-
nemerschap en innovatief aanbesteden via het 
meldpunt aanbestedingen Achterhoek/Liemers.

•  Het bevorderen van duurzaam ondernemen 
door lidbedrijven.

Onze doelstelling

Als afdeling Achterhoek maken wij ons sterk voor:
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid werken samen in de Achterhoek Raad, 
de Achterhoek Board en aan de zes Thematafels. Als Bouwend Nederland zijn wij prominent ver-
tegenwoordigd en hebben zitting in de Achterhoek Board alsmede de verschillende thematafels.

Achterhoek: Triple Smart
Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit. In 2030 heeft de Achterhoek een nog sterker bloeiende 
en innovatieve economie en een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat.

1. Smart Economy Onder Smart Economy vallen de drie thematafels 

Onderwijs & Arbeidsmarkt, Smart werken & Innovatie alsmede Mobiliteit 

& Bereikbaarheid. Onze doelen hierbij zijn om vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt meer op elkaar 

te laten aansluiten. Een groei van arbeids-

productiviteit en in 2030 energieneutraal, 

betaalbaar en betrouwbaar vervoer voor 

iedereen die zich vanuit, naar en door 

de Achterhoek wil verplaatsen.

2. Smart Living Hier zijn de 

thematafels Circulaire economie & 

Energietransitie, Wonen & Vastgoed 

en de Gezondste regio onderge-

bracht. Onderdelen van onze gefor-

muleerde doelen zijn dat we willen 

gaan voor een schone regio en dat de 

woningvoorraad mee beweegt met de 

demografi sche ontwikkelingen en tegelijker-

tijd bijdraagt aan het behouden en aantrekken 

van arbeidskrachten. In het kader van de gezondste regio willen 

we inzetten op meer slimmere zorg en het voorkomen van ziekten.

3. Smart Governance Deze samenwerking is ingericht om de 

opgaven waar de Achterhoek voor staat gezamenlijk op te pakken. 

Geen van de partijen kan dat alleen, we hebben elkaar nodig. 

Daarmee is ook onze governance te zien als een vorm van open 

innovatie: we delen kennis, maken gebruik van elkaars netwerken 

en leren van slimme oplossingen die onze partners bedenken 

en toepassen. Kijk voor actuele info op www.8rhk.nl

“ Bouwend Nederland Afdeling Achterhoek bevordert de samenwerking 
tussen de leden en kan door de krachtenbundeling in de Achterhoek 
algemene thema’s beter aanpakken en die thema’s beter en effi ciënter 
communiceren met belangenorganisaties en opdrachtgevers.”

- Bram Klomps, voorzitter Afdeling Achterhoek
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