DE GEBUNDELDE KRACHT
VAN BRANCHEORGANISATIES IN BOUW EN INFRA

WAT IS AANNEMERSFEDERATIE
NEDERLAND?
Aannemersfederatie Nederland is
de koepel van brancheorganisaties
van aannemers uit de bouw en
infra. Wij vertegenwoordigen
ruim 1800 kleine en middelgrote
aannemersbedrijven met een
totale omzet van EUR 3,6 miljard
en zo’n 40.000 werknemers.
Ons doel: een sterke collectieve
belangenbehartiging voor de
sector.
WAAROM EEN
AANNEMERSFEDERATIE?
Het kleine en middelgrote
aannemersbedrijf in bouw en infra
heeft een groot economisch en
maatschappelijk belang.
De tienduizenden vakmensen in
onze sector werken dag in, dag
uit aan plezierige, fraaie en veilige
woon- en werkomgevingen.
Mkb-bedrijven uit bouw en
infra zijn het cement van de
samenleving. Het is de ambitie
van Aannemersfederatie
Nederland om de invloed en de
zichtbaarheid van de aangesloten
brancheverenigingen te
vergroten en een sterke positie te
ontwikkelen die recht doet aan het
grote belang van onze sector.

WAT WILLEN WE BEREIKEN VOOR DE SECTOR?
EEN STERKER PROFIEL IN DE BOUWKOLOM
Kleine en middelgrote bedrijven verdienen een sterkere
positie als partner in de bouwkolom. Mkb-bedrijven kunnen
vanuit hun eigen expertise – als hoofd- en gespecialiseerde
aannemers in bouw en infra – een belangrijke meerwaarde
leveren in hun samenwerking met opdrachtgevers (overheden,
waterschappen, woningcorporaties, private opdrachtgevers)
en met hoofdaannemers. Het gaat om meer inhoudelijke en
vakspecialistische inbreng, maar ook een krachtiger positie in
(financiële) onderhandelingen.
Passende arbeidsvoorwaarden, veilige
arbeidsomstandigheden
Aannemersfederatie Nederland wil als dragende partij een
zwaardere stem krijgen in de cao-onderhandelingen en
beslissingen over bedrijfstakgerelateerde regelingen, zoals
pensioenen en sociale regelingen.
We willen voorstellen doen voor een aangepaste cao, die
tegelijkertijd aantrekkelijk én realistisch is. Als het gaat om
arbeidsomstandigheden willen we – in intensief overleg met de
politiek – meer aandacht vragen voor veilig en gezond werken.
Veiligheid moet een vast bestanddeel zijn in de bestekken.
Een goede match tussen scholing en
arbeidsmarkt
We willen de sector aantrekkelijker maken voor instromers en
goede vakmensen behouden. We richten ons op verbetering
van onderwijs, scholing en de aansluiting op de arbeidsmarkt.
Samen met een eigen scholingsinstituut zetten we een
compleet arbeidsmarkttraject op, gericht op alle functies bij
lidbedrijven. Het is belangrijk om de langetermijnbehoeften
in de branches in kaart te brengen, om de in- en
uitstroom per branche te analyseren, en om scholings- en
bijscholingsprogramma’s op te zetten die daarop aansluiten.
Nadruk op innovatie
We maken ons sterk voor innovatie in de sector. De afgelopen
jaren hebben de kansen om te investeren in innovaties
onder druk gestaan door lage marges. Daarom willen we
nu een inhaalslag maken: meer innovatie in producten,
productieprocessen, organisatie en logistiek. We hebben
meerjarige contracten gesloten met innovatie-instituten en
wetenschappelijke instellingen.

WAT BIEDT DE FEDERATIE DE AANGESLOTEN
BRANCHEORGANISATIES?
We treden gezamenlijk naar buiten
De brancheorganisaties zijn vakinhoudelijk sterk
en zijn goed georganiseerd. Individueel kunnen
ze zich optimaal concentreren op de thema’s die
voor hun leden het meest relevant zijn. Maar ze zijn
niet altijd voldoende zichtbaar en zijn niet altijd de
vanzelfsprekende spreekbuis richting opdrachtgevers,
fabrikanten en leveranciers. Samen bundelen de
Federatie en brancheorganisaties hun krachten om als
sector herkenbaar én invloedrijk naar buiten treden.
We werken aan een netwerk van contacten
Een centrale positie voor de sector in een netwerk
van relevante partijen: dat is waar de Federatie voor
staat. We maken ons sterk voor betere contacten
met de branchekolom – zodat we als sector een
herkenbaar profiel krijgen en een vanzelfsprekende
samenwerkings- en gesprekspartner worden voor alle
betrokkenen, van opdrachtgevers tot leveranciers.
Bovendien zorgen we ervoor dat de branches zich in de
media sterker kunnen profileren; niet alleen in vakpers,
maar ook in opiniërende media met een landelijke
uitstraling.
We regelen collectieve overeenkomsten
Als Federatie zorgen we voor voordelige en
efficiënte collectieve overeenkomsten , zoals
slechtweerreserveringen (in een risicofonds) en een
verzuimloket. Door onze collectieve afspraken besparen
ondernemers niet alleen kosten, maar ook veel
administratieve inspanningen.
We informeren de sector
We zorgen voor een uitstekende informatie-uitwisseling,
ledenbulletins (over de gevolgen en uitwerking
van nieuwe wet- en regelgeving), websites en
nieuwsbrieven met nieuws over arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden, innovatie, arbeidsmarkt en scholing,
en infrastructuur en mobiliteit. Een hoogwaardige en
laagdrempelige helpdesk staat individuele ondernemers
bij in alle vragen over bedrijfsvoering.

Brancheorganisaties blijven autonoom
Als verlengstuk van de aangesloten brancheorganisaties
richt de Federatie zich op hun gemeenschappelijke
belangen. Tegelijkertijd respecteren we het eigen
karakter en de autonomie van de aangesloten
verenigingen.
Die blijven dus volledig zelfstandig, maar profiteren wel
van de kracht en schaalvoordelen van gezamenlijkheid.

OVER DE ORGANISATIE VAN AANNEMERSFEDERATIE NEDERLAND
Aannemersfederatie Nederland is een organisatie van ondernemers voor ondernemers,
bestuurd door ondernemers. Elk van de nu nog vijftien aangesloten brancheorganisaties levert
een bestuurslid. Elk bestuurslid heeft een gelijke stem in de besluitvorming.
We hechten veel waarde aan een open communicatie met de aangesloten organisaties.
DAGELIJKSE LEIDING
De dagelijkse leiding is in handen van een presidium: Henk Klein Poelhuis (voorzitter AVM),
voorzitter/penningmeester; Theo van der Kuil (voorzitter MKB INFRA), vicevoorzitter/secretaris;
Gijs Buijs (bestuurslid VSB), lid. De directeur is Wim van der Maas, die ook leiding geeft aan
het federatiebureau (secretariaat).
BESTUUR
Het federatiebestuur bestaat uit vijftien bestuursleden van de aangesloten
brancheorganisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aannemers Vereniging van Metselwerken (AVM), Jan Lakenman
Bond van Aannemers van Tegelwerken In Nederland (BOVATIN), Mario Tomaëllo
Boorinfo Branche Vereniging, Peter Wilke
Vereniging van Dakdekkersbedrijven Hellende Daken, Het Hellende Dak (HHD), Jan Weijers
Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF), Casper Guis
Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende bedrijven (NVK), Pim de Ridder
Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU), Hendrik Jan Blomberg
Ondernemersvereniging MKB-Bouw, Henk Klein Poelhuis
Vakfederatie Rietdekkers, Albert Veldwachter
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), Jan Bosmans
Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), Ko Braas
Vereniging Kalkzandsteen Lijmers sectie Bouw (VKL), Robert van der Heijden
Vereniging van infrabedrijven MKB INFRA, Theo van der Kuil
Vereniging van Sloopaannemers (VS), George Deken
Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB), Gijs Buijs

Er is een halfjaarlijkse algemene ledenvergadering voor de besturen van de aangesloten
brancheorganisaties.
Interne commissies
Er zijn tien interne commissies: Commissie Bouweconomie, Infrastructuur en mobiliteit,
Arbo-Commissie, CAO-Commissie, Commissie Erkennings / Kwaliteitsregeling /
Keurmerk / Onderaannemingscontract, Commissie Huishoudelijk reglement, Commissie
Innovatie, Commissie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing, Commissie Onwerkbaar weer
(Garantiefonds), Commissie PR en Communicatie, Commissie Branchearrangementen en
ledenvoordelen.
Contact
Wilt u meer weten over Aannemersfederatie Nederland?
Neem gerust contact met ons op

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
Dukatenburg 90-03
3437 AE Nieuwegein
E secretariaat@aannemersfederatie.nl

T 030 - 603 58 54
F 030 - 634 20 40
W www.aannemersfederatie.nl

