LID WORDEN?
Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer
overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de
kleine en middelgrote infrabedrijven en ketenpartners, zoals
ingenieursbureaus en toeleveranciers.

WAT KOST DAT?

MKB INFRA

bijdrage van de leden onontbeerlijk.
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de
bedrijfsomzet. Meer informatie hierover treft u aan in de

DE VERENIGING
VAN INFRABEDRIJVEN

aspirantlid te worden.
Wilt u lid worden van MKB INFRA?
Vraag dan het inschrijvingsformulier aan bij MKB INFRA:
Bel 0318 - 544 905, mail naar secretariaat@mkb-infra.nl of
download het formulier van www.mkb-infra.nl.

Voor ingenieursbureaus en toeleveranciers gelden speciale
tarieven en voorwaarden. Op verzoek verstrekken wij de
desbetreffende informatie.

MEER WETEN?
MKB INFRA
Correspondentieadres
Postbus 1085
3900 BB VEENENDAAL
Bezoekadres
Nieuweweg 226
3905 LT VEENENDAAL
T 0318 - 544 905
E secretariaat@mkb-infra.nl
W www.mkb-infra.nl

w w w .m k b - i n f r a. n l
VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

MKB INFRA is aangesloten bij de Aannemersfederatie Nederland
Bouw & Infra, eveneens gevestigd te Veenendaal.

MKB INFRA is lid van het Adviescentrum Aanbestedingen
(ACA GWG), waar haar leden gratis advies en ondersteuning
krijgen in precontractuele kwesties.

www.mkb-infra.nl
VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

WAT IS
MKB INFRA?

MKB INFRA STAAT VOOR:
VERBETERING
MARKTDYNAMIEK EN
ONDERNEMERSKLIMAAT
MKB INFRA maakt zich sterk voor
een gezonde marktwerking. Dat
betekent eerlijke en consistente
selectie- en gunningscriteria en het
creëren van gelijke kansen voor alle
marktpartijen, ook voor het MKB. En
dat clustering van opdrachten moet
worden vermeden.

MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht
door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de
belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in
de grond-, water- en wegenbouw, met inbegrip van civiele techniek,
cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en
markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor
rechtstreekse invloed van de bedrijven.

Moderne MKB INFRA-bedrijven
beschikken over kennis van de
omgeving, gekwalificeerde medewerkers
en goed materieel. Ze beheersen
het projectmanagement, bezitten
ontwerpcapaciteit en zijn gericht
op kwaliteit en veiligheid. Kleine of
middelgrote infrabedrijven zijn flexibel
en hebben een lage overhead. Daarmee
zijn ze uitstekend in staat om, alleen
of in combinatie, te concurreren met
grootschalige bedrijven, zowel op
kwaliteit als prijs. Maar dan moeten
mkb-bedrijven wel reëel kunnen
meedingen naar overheidsopdrachten,
zonder belemmeringen (eisen, regels,
procedures).

MKB INFRA werkt aan een sterke
marktpositie voor MKB INFRA-bedrijven
in een gezond ondernemersklimaat,
met ruimte voor innovatie, eerlijke
en vrije concurrentie en een open
samenwerking tussen opdrachtgevers
en opdrachtnemers. Dat doen we
op een constructieve, open manier,
in samenwerking en dialoog met
alle partijen die betrokken zijn bij
infrastructurele werken: politiek,
overheid, bedrijfsleven en instituten.
We zetten ons niet alleen in als
belangenbehartiger, maar bieden
onze leden ook een uitgebreid pakket
aan dienstverlening. We faciliteren en
stimuleren de uitwisseling van kennis,
ervaring en informatie.

UNIFORME, TRANSPARANTE
AANBESTEDINGSPROCEDURES
MKB INFRA streeft naar uniforme,
betrouwbare en transparante
aanbestedingsprocedures
waarin álle kwalitatief sterke en
innovatieve ondernemingen kunnen
meedingen, ook bedrijven die niet
tot de grote concerns behoren.
MKB INFRA-bedrijven moeten in
combinaties kunnen deelnemen aan
aanbestedingsprojecten, zonder
onredelijke belemmeringen, zoals
disproportionele eisen aan omzet
en ervaring. Administratieve lasten
worden zoveel mogelijk vermeden
en er worden tegemoetkomingen
verstrekt voor hoge tenderkosten.

VERBETERING
BETALINGSREGELINGEN
EN BEPERKING VAN
BANKGARANTIES
MKB INFRA zet zich in voor een
verbeterde betalingsregeling door
middel van het opzetten van pilots
met meerdere gemeenten en
uiteindelijk door wijziging van de
algemene betalingsvoorwaarden.
Gestreefd wordt naar restricties
op de regelgeving rond
zekerheidsstelling en naar
terugdringing van het vragen van
bankgaranties.

CONSTRUCTIEVE
SAMENWERKING TUSSEN
OPDRACHTGEVER EN
OPDRACHTNEMER
MKB INFRA benadrukt het
gemeenschappelijke belang
van opdrachtgever en
opdrachtnemer om samen een
goed project te realiseren. MKB
INFRA staat voor partnership,
voor een oplossingsgerichte
samenwerkingsrelatie, waarbij
geschillen en problemen kunnen
worden voorkomen of opgelost door
goed overleg. Die samenwerking
komt zo vroeg mogelijk op gang,
bij voorkeur geformaliseerd met
een open MKB-convenant waarbij
opdrachtgever en opdrachtnemers,
adviseurs, toeleveranciers en andere
ketenpartners partij zijn.

DUURZAAM EN
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
MKB INFRA adviseert haar
leden over de implementatie
van maatschappelijk relevante
thema’s in de bedrijfsvoering, zoals
duurzaamheid, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en social
return.
Speciale aandacht besteedt MKB
INFRA aan klimaatbestendige
infrastructuur door deel te nemen
aan onderzoeksprojecten en de
resultaten daarvan aan haar leden
ter beschikking te stellen, zodat zij
deze in de praktijk kunnen brengen
en hun opdrachtgevers zo nodig
adequaat kunnen adviseren over
voorkoming van overlast en schade.

DÉ JUISTE PARTNER!
DELEN VAN KENNIS EN KUNDE
MKB INFRA stimuleert een
betere benutting, ontwikkeling
en deling van kennis en kunde
van aanbestedende diensten en
uitvoerende infrabedrijven bij onder
meer aanbestedingsprocessen.

MKB INFRA neemt deel aan
overlegstructuren met beslissers en
beïnvloeders, zoals de ministers en
ambtenaren van relevante ministeries,
Kamerleden, overheidsopdrachtgevers,
lagere overheden, werkgeversorganisaties en kennis-, onderzoeken innovatieinstituten. Daarnaast
participeren we in commissies die zich

bezighouden met aanbestedingsbeleid,
duurzaamheid en innovatie.
MKB INFRA is ook betrokken
bij de totstandkoming van
bedrijfstakgerelateerde wet- en
regelgeving en cao’s en werkt mee
aan een betere aansluiting van het
beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
Samen met ander branches in het mkb

BEHOUD EN VERBETEREN
VAKMANSCHAP
MKB INFRA stimuleert opleiding
en scholing, onder andere via de
bedrijfstakeigen opleidingsinstituten.
Dit is cruciaal voor de kwaliteit van
de bedrijfsvoering en het behouden
en verbeteren van het vakmanschap
in de branche.

WAT BIEDT MKB INFRA?
• MKB INFRA biedt (samen met kenniscentra) branchegerichte
scholing en informatieprogramma’s voor de leden op het gebied van
bedrijfsvoering en actuele ontwikkelingen, zoals ict, duurzaamheid,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-ladders.
• De leden krijgen gratis eerstelijnsadvies via een helpdesk, over
bijvoorbeeld aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arbozaken of
juridische aangelegenheden.
• Op www.mkb-infra.nl vindt u informatie over activiteiten van MKB
INFRA, maar ook over relevante ontwikkelingen in de branche.
• Voor de leden organiseert MKB INFRA informatiebijeenkomsten,
excursies, workshops en seminars.
• Leden ontvangen maandelijks een ledenbulletin met actuele
sectorinformatie en belangrijke actuele ontwikkelingen en
overheidsregelingen.
• Leden-ondernemers tot 45 jaar kunnen deelnemen aan Jong MKB
INFRA dat regelmatig excursies en bijeenkomsten organiseert.
• MKB INFRA verzorgt ook branchearrangementen, met korting voor
haar leden.
• De leden van MKB INFRA hebben recht op gratis advies en
ondersteuning van het Adviescentrum Aanbestedingen GWG bij
vragen over (onjuiste toepassing van regels bij) aanbestedingen.
• De MKB INFRA-bijeenkomsten staan open voor alle categorieën
leden (ook de ingenieursbureaus en toeleveranciers) en bieden zo de
mogelijkheid om samenwerkingen te vormen of te onderhouden.

in de bouw en infrasector vormen we de
koepelorganisatie Aannemersfederatie
Nederland. Hier richten we ons op de
gemeenschappelijke belangen van mkbondernemers in de bouw en infrasector.
Tenslotte onderhoudt MKB INFRA
intensief contact met de media en
vertegenwoordigen we de sector op
congressen en symposia.

