Werkgeversvereniging voor
Energie, Kabel & Telecom,
Afval & Milieu

Samen goed op weg:
Route 2020
Wij delen kennis en ervaringen

Wendbaar in werk
op weg via Route 2020
Onze leden zijn volop in ontwikkeling. Samen met
hen opereert de werkgeversvereniging WENB in een
breed krachtenveld van actoren, waarin wij de sociaaleconomische belangen van onze leden behartigen.

Binnen de netwerken van de WENB werken
de bedrijven samen. Elk bedrijf speelt
afzonderlijk in op veranderingen, maar
een gezamenlijke aanpak biedt voordelen.
De WENB ondersteunt de leden met
adviezen en begeleidt hen in diverse
processen, zoals cao-onderhandelingen.

De werkgeversvereniging WENB zorgt
dat de leden zich kunnen ontwikkelen
tot topwerkgevers. Via ‘Route 2020’
werken wij ook aan de ontwikkeling van
de vereniging, waarbij de leden centraal
staan.

Road under construction?
wij werken eraan

Wij zorgen ervoor dat onze leden
topwerkgevers worden en blijven.
We monitoren de arbeidsmarkt
en werken samen aan constructieve arbeidsverhoudingen en
moderne arbeidsvoorwaarden:
de ‘triple arbeid’.

Het bureau van de WENB
vormt een knooppunt van
kennis en ervaring. We
verzamelen gegevens, die
we na analyse en verrijking
met onze leden delen.
Met deskundigen binnen
en buiten onze netwerken
geven wij duiding aan
tendensen.

We kijken naar
ontwikkelingen, naar de
verschillende actoren
die van invloed zijn en
houden rekening met
de belangen van stakeholders. De WENB is zich
bewust van haar rol in
processen en stelt zich
proactief op.
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De WENB: knooppunt van kennis en ervaring
In de wereld van arbeid kijken wij vanuit verschillende invalshoeken
naar thema’s, actoren en externe factoren.
Drie thema’s staan centraal in ons werk: arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen
en arbeidsvoorwaarden: de ‘triple arbeid’.
De samenhang van de elementen blijft, maar verandert continu.
We nemen u graag mee op reis.

Flexibilisering

Samen ervaringen
uitwisselen
De WENB behartigt de belangen van werkgevers
in vijf sectoren:
• Energie Netwerkbedrijven (NWb)
• Energie Productie- en Leveringsbedrijven (PLb)
• Afval en Milieu (A&M)
• Kabel & Telecom (K&T)
• Advies
Circa zestig bedrijven, waar circa 40.000 mensen
werken, hebben zich bij ons aangesloten.
Wij werken intensief samen met de O&O-fondsen
en met de werkgeversvereniging Waterbedrijven
(WWb). En we onderhouden nauwe contacten
met onze strategische partners, zoals VNO-NCW
en AWVN, de vakbonden en met onze stakeholders.
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De actoren in het krachtenveld
Rond de thema’s van de ‘triple arbeid’ bouwen en onderhouden wij
een relevant netwerk met de actoren en stakeholders in het krachtenveld.

Wij wijzen u graag de weg
Binnen de ‘triple arbeid’ volgen onze
adviseurs nauwgezet alle ontwikkelingen
die relevant zijn voor de leden. Een aantal
daarvan staat wellicht al enige tijd op de
HR-agenda van uw organisatie.

Uit onze contacten met de leden
signaleren we de individuele vragen en
collectieve behoeften binnen de sectoren.
Wij presenteren oplossingen voor
concrete vraagstukken en formuleren
beleid rond de verschillende thema’s
waarop wij focussen.

Vanuit onze expertise
informeren en adviseren
wij onze leden. Vanuit onze
proactieve rol zijn wij alert
op relevante signalen en
hebben oog voor de kansen
van onze leden.
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Focussen op relevante thema’s
Wij weten wat we kunnen, maar kennen ook de grenzen van onze kennis en
onze capaciteit. Daarom evalueren wij continu of we met de belangrijkste
zaken bezig zijn. Minder belangrijke thema’s krijgen dan minder aandacht,
actuele thema’s komen op de agenda.

Pensioen

Samen routes
plannen en
verkennen
De WENB is een actieve vereniging.
De besturen van onze sectoren, onze commissies
en werkgroepen bepalen de HR-agenda.
Samen focussen we op de ontwikkelingen binnen
de ‘triple arbeid’ en gerelateerde thema’s.
Het bureau vormt een knooppunt van
kennis en ervaring dat informatie beheert,
verrijkt en adviezen geeft. De medewerkers
van het bureau van de WENB adviseren
de leden en organiseren kennisuitwisseling
door netwerken, lezingen, workshops,
onderzoeken en projecten.

Binnen de vereniging beschikken
organisaties, teams en individuen over
veel kennis en ervaring. Een waardevolle
bron, waaruit we kunnen putten en
waarvan weer andere leden kunnen leren.
Een vereniging voor en door leden.
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Activiteiten vanuit bureau WENB
Met aandacht voor sectorale belangen volgen de medewerkers
van bureau WENB alle relevante ontwikkelingen. Daarover communiceren wij
niet alleen; door concrete acties en projecten brengen we een leerproces
op gang en bieden we inspiratie voor besluitvorming.

Samen reizen
biedt veel
voordelen
Namens de werkgeversdelegaties spelen
we een inhoudelijke en begeleidende rol
in de cao-processen van sectoren. Samen
onderhandelen we met de vakbonden en
streven we naar moderne collectieve
arbeidsvoorwaarden.

De adviseurs van de WENB weten wat er
bij de leden speelt. Daardoor kunnen wij
ons richten op de gemeenschappelijke
issues en belangen binnen de sectoren.
De leden profiteren van inkoopvoordelen
en gunstige collectieve regelingen.

Via onze strategische partner
VNO-NCW behartigt de WENB de
belangen van de werkgevers in
onze sectoren op landelijk niveau.
We maken zo goed mogelijk gebruik
van alle netwerken. We willen samen
pionieren en ervaringen delen, want
samen kom je verder!

Ledenvoordelen
Moderne arbeidsvoorwaarden
die passen bij topwerkgevers
Gunstige inkoopvoordelen
en collectieve regelingen
Samen pionieren en kennis delen voor
innovatie en reductie van risico’s
Krachten bundelen voor effectieve
beïnvloeding van publieke relaties
Inspirerende mensen ontmoeten
binnen onze netwerken
Toegang tot relevante informatie
en advies via ons ‘ledennet’

Reist u met ons mee?
Als reisgenoten leren wij u graag nog beter
kennen. Daarvoor rijden we regelmatig bij
u voor. En door onze gezamenlijke passie
voor HR-gerelateerde vraagstukken raken
we onderweg vast niet uitgepraat.

Kennis en begrip van elkaar zorgt voor verbinding.
Soms kan dat prima via digitale kanalen, maar
een fysieke ontmoeting heeft veel voordelen.
Zegt u maar ‘waar en wanneer’. Hieronder stelt
het team van bureau WENB zich graag aan u voor.
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Samen vorm
geven aan een
nieuwe wereld

