
 

 Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)  

 
 

Profiel 

 

Beleidsadviseur Veiligheid (0,6/0,8 fte) 

 

 
Veilig en gezond werken is belangrijk. Zeker in de bouw- en infrasector. Iedereen wil aan het eind van 

de dag weer veilig en gezond naar huis en aan het eind van z’n loopbaan gezond en fit met pensioen. 

Daarom is het zaak om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen én om faciliteiten te 
bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar blijven. Veiligheid heeft daarom topprioriteit binnen 
Bouwend Nederland. 
 
Naast het eigen initiatief (het meerjarenprogramma) vanuit Bouwend Nederland, werken wij samen 
met andere stakeholders in de bouwketen – opdrachtgevers, constructeurs, ingenieursbureaus - aan 

het verbeteren van veiligheid in de sector.  
 

Beleidsadviseur Veiligheid 
We zijn op zoek naar een Beleidsadviseur Veiligheid die zich namens onze vereniging inzet om 
tezamen met genoemde stakeholders de veiligheid in de bouw te versterken. De komende jaren zal 

de aandacht daarbij primair uitgaan naar uitwerking van de volgende drie thema’s: 
- versterken van regie op veiligheid in het bouwproces; 
- verbeteren van het borgen van de constructieve veiligheid; 

- versterken van het lerend vermogen van de sector op het terrein van veiligheid. 
 
Als Beleidsadviseur Veiligheid draag je met betrekking tot die thema’s onder meer zorg voor het 
voorbereiden en agenderen van voorstellen in het gezamenlijk overleg met de stakeholders en 

rapporteer je over onze inzet en de voortgang van activiteiten.  
 
Op basis van de voortgang en resultaten fungeer je intern als partner van de programmamanager van 
het Meerjarenprogramma Veiligheid van onze vereniging. De programmamanager kan dan bepalen of 
de ontwikkelingen op de drie thema’s aanleiding vormen voor bijstelling van dat 
meerjarenprogramma. 
 

Legitimatie middels door leden gedragen inbreng is binnen een vereniging als Bouwend Nederland 
cruciaal. Als Beleidsadviseur Veiligheid onderhoudt je hierover nauw contact met lidbedrijven die 
direct betrokken zijn bij de veiligheidsactiviteiten met de andere stakeholders. Het is echter ook van 
belang om de leden die niet vertegenwoordigd zijn te informeren en te betrekken bij die overleggen 

en activiteiten.  
 

 

Profiel 
Je hebt bij voorkeur WO werk- en denkniveau. We zoeken een verbindende, proactieve, creatieve 
netwerker met ervaring op gebied van belangenbehartiging voor ondernemers of die actief is binnen 
overheden op (senior) adviesniveau. Je bent een stevige gesprekspartner die gemakkelijk verbanden 

legt en kan analyseren. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met veiligheid en de bouw en de infrasector. 
 

• Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze 
kennis proactief voor je eigen functie en organisaties. 

• Je anticipeert op en onderkent het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het 
bestaande beleid. 

• Je beschikt over een sterk netwerk of bent in staat dit snel op te bouwen, hebt geduld en hebt 

een visie op effectieve belangenbehartiging. 
• Je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en Public Affairs maken dat je een goede 

teamspeler bent en een netwerker die toevoegt. 
• Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar praktijk en omgekeerd. 
• Je levert een stevige bijdrage in lobbyprocessen en werkt intensief samen met de ambtelijke 

experts in de organisaties. 
 



 
• Je bent in staat zowel stakeholders als leden te overtuigen van een standpunt en instemming te 

krijgen voor voorstellen. 
• Je werkt planmatig, kunt puntige notities schrijven en bent gericht op procesbeheersing.  
• Je bent geduldig en een bruggenbouwer met een dienstverlenende instelling. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, je beschikt over 
onderhandelingsvaardigheid en kunt goed zelfstandig werken. 

• Je coördineert en stemt af met relevante collega’s en ledengroepen. 
 
 
 

Salaris 
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris tussen € 4.736,- en € 5.919,- bruto per maand 
op fulltime basis. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een eigentijdse pensioenregeling en 35 
verlofdagen op fulltime basis. 
 

Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joep Rats, Directeur Beleid & 
Verenigingszaken: 06-53 37 53 88.  
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie met CV naar Sven Ammann via 
s.ammann@bouwendnederland.nl.  

   

   

Bouwend Nederland werkt voor ongeveer 4800 aangesloten  bedrijven en is daarmee de grootste 

werkgeversorganisatie in de bouw- en infrasector. Wij behartigen de belangen van een dynamische 

sector met 400.000 arbeidsplaatsen en een omzet van 50 miljard euro per jaar. Dit doen we met 150 

veelal hoogopgeleide professionals vanuit onze hoofdvestiging Zoetermeer en vijf regiokantoren in 

Nederland. De onderwerpen waarmee we ons bezighouden zijn talrijk; een selectie daarvan is de 

woningmarkt, duurzaam bouwen, innovatie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, infrastructuur, 

digitalisering.    

 

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met 

125 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio 

werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector. 

Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en 

klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad. 
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