Samen sterk voor
toekomstbestendige ondergrondse
infrastructuur en grondwaterbeheer

5 redenen
De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en
Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland
verenigt bedrijven in de ondergrondse infra-sector.
De grondwaterbeheerbedrijven:
• maken diverse grond- en putboringen,
• voeren bodemonderzoek uit
• maken bronbemalingen voor verschillende
typen bouwwerken.
De kabel- en leidingbedrijven zijn
actief in de aanleg en onderhoud van:
• energienetwerken: elektriciteit,
gas, en warmte
• waternetwerken
• telecom/data/CAI
• netwerken voor verkeerstechniek,
openbare verlichting en industrie.
De leden van de Vakgroep vertegenwoordigen
70% van de totale omzet in de branche.

om lid te zijn van de Vakgroep Ondergrondse
Netwerken en Grondwaterbeheer
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Dienstverlening

De medewerkers van de Vakgroep staan open voor vragen
en staan leden bij met raad en advies. Zij weten de weg binnen en buiten de Vakgroep en geven toegang tot alle kennis
binnen Bouwend Nederland. De leden kunnen bij de Vakgroep
en bij Bouwend Nederland terecht voor advies en vragen
over markt- en bedrijfseconomische ontwikkelingen, cao
zaken, arbeidsrecht, sociale wetgeving, personeelsbeleid,
aanbestedingen, Arbo veiligheid en milieuzorg.
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Brancheontwikkeling

De Vakgroep brengt leden bij elkaar en in contact met andere
bedrijven en opdrachtgevers. In commissies, werkgroepen, via
nieuwsbrieven, leden-/themabijeenkomsten en in samenwerking
met ketenpartners worden ontwikkelingen, kennis en ervaring
over bedrijfsvoering, mens, markt, techniek en maatschappij
actief gedeeld en versterkt.

Samen sterk
Samen maken de Vakgroepleden zich sterk
voor goede toekomstbestendige ondergrondse
infrastructuur en grondwaterbeheer. Deze
zijn essentieel voor een leefbare, duurzame en
vitale economische ontwikkeling van ons land.
Met een enorm aantal kilometers aan kabels
en leidingen in de grond, warmtenetwerken
en WKO installaties, is de ondergrondse
infrastructuur van kapitale waarde voor
Nederland. De leden de Vakgroep zorgen
dat deze waarde blijft behouden en waarde
wordt toegevoegd.
Een sterke en goed georganiseerde branche
is van groot belang voor het dagelijkse en
economische leven in Nederland. Samen zijn
de bedrijven in staat opleidingen te ontwikkelen, de samenwerking met opdrachtgevers
te verbeteren, de veiligheid te bevorderen en
in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen
als digitalisering en de energietransitie. Daarom
zijn bedrijven lid van de Vakgroep Ondergrondse
Netwerken en Grondwaterbeheer.
De Vakgroep maakt onderdeel uit van
Bouwend Nederland, de vereniging voor
bouw- en infrabedrijven en met ongeveer
4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste
ondernemersorganisatie in de bouw.
Het lidmaatschap van de Vakgroep staat
open voor bedrijven die lid zijn of worden
van Bouwend Nederland. Voor de Vakgroep
geldt een aparte contributieregeling die
de activiteiten van de Vakgroep
mogelijk maken.
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Belangenbehartiging

De Vakgroep behartigt de gezamenlijke belangen van leden
en brengt leden in dialoog met stakeholders over de toekomst
van de ondergrondse infra, de energietransitie, over cultuurverandering en samenwerking in de keten, continuïteit in werkaanbod, -capaciteit en aansluiting bij landelijke en regionale opleidingsbehoefte en aanbod, het ontwikkelen van
gezamenlijke leermiddelen en examens of certiﬁcering,
wet- en vergunningstelsels of aanbestedingsreglementen.
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Ledenvoordelen

Het lidmaatschap van de Vakgroep brengt ook met zich mee
dat bedrijven kunnen proﬁteren van de vele ﬁnanciële en praktische ledenvoordelen van Bouwend Nederland voor infraleden.
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Voorlichting en promotie

De Vakgroep en haar leden vormen het gezicht van de
ondergrondse infrabranche en dragen dit uit door sterke
vertegenwoordigingen in gremia, bij overheden en opdrachtgevers, overlegplatforums en aanwezigheid bij symposia en
bijeenkomsten in de keten. De Vakgroep zorgt voor promotie
van de branche en maakt de ‘ondergrondse’ zichtbaar
op haar website en via social media
en nieuwsbrieven.
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