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Bouwend Nederland Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer 

 

 

 

AANMELDFORMULIER  
 

Oud geleerd, jong gedaan! 
 

 

 

 

Gegevens deelnemer(1 

Organisatie ________________________________________________________ 

Naam ________________________________________________________ 

Functie ________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

 

 

Locatie voorkeur(1 

Voorkeur Locatie 
Max. aantal  

deelnemers 

O Zoetermeer 20 

O ’t Harde 20 

O Breda 15 

O Amersfoort 15 

O Oldenzaal (of omgeving) 15 

O Utrecht (of omgeving) 15 

 

Leeftijdscategorie(1 

 Categorie 

O Jonger dan 35 jaar 

O 35 tot 50 jaar 

O Ouder dan 50 jaar 

 

Eigen vervoer(1 

O Ja 

O Nee 
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1. Graag aankruisen wat van toepassing is. 

Ik neem mee als introducee 

Organisatie ________________________________________________________ 

Naam ________________________________________________________ 

Functie ________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

 

 

Locatie voorkeur(1 

Voorkeur Locatie 
Max. aantal  

deelnemers 

O Zoetermeer 20 

O ’t Harde 20 

O Breda 15 

O Amersfoort 15 

O Oldenzaal (of omgeving) 15 

O Utrecht (of omgeving) 15 

 

Leeftijdscategorie(1 

 Categorie 

O Jonger dan 35 jaar 

O 35 tot 50 jaar 

O Ouder dan 50 jaar 

 

Eigen vervoer(1 

O Ja 

O Nee 

 

1. Graag aankruisen wat van toepassing is. 

 

Hoe aanmelden? 

Je kunt dit formulier mailen aan het secretariaat van de Vakgroep ONG 

e-mail : info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl 

 

Opmerking : Door je aan te melden geef je toestemming voor het maken van foto’s, vermelding op de  

deelnemerslijst en publicatie op sociale media.  

mailto:info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl
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DE Y-ONG ACADEMY – WAT DENK JIJ ERVAN? 

De Vakgroep ONG en de stuurgroep van de Y-ONG Academy denken na over de invulling van een dergelijke 

Academy. Wij zijn benieuwd wat jouw verwachtingen zijn! 

 

Met de Y-ONG Academy willen we de jongeren uit alle ondernemingen die actief zijn binnen de 

ondergrondse infrasector een platform bieden voor eigen ontwikkeling, interessante informatie vanuit de 

branche en natuurlijk een mooi netwerk. Naast het onderling in contact brengen stellen wij ons ook tot 

doel te zorgen voor verbinding met jongeren bij ondernemingen/organisaties uit onze relevante omgeving. 

Dit kunnen opdrachtgevers zijn maar bijvoorbeeld ook gemeenten, ingenieursbureaus of leveranciers 

waarmee wordt samengewerkt. 

 

Met de branche brede maar wel specifiek op de ondergrondse infra sector gerichte insteek neemt de  

Y-ONG academy een uniek positie in ten opzicht van jongerenorganisaties van met name grotere 

ondernemingen. 

 

Heb je ideeën over de Y-ONG Academy, denk je ’dit moeten ze echt oppakken’, heb je wensen of heb je 

een vraag,  geef het hieronder aan.  

We horen het graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren 

Je kunt je reactie mailen aan het secretariaat van de Vakgroep ONG 

e-mail : info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl 

mailto:info@ondergrondsenetwerkenengrondwaterbeheer.nl

