
Samen werken aan werk

Maak kennis met  
het servicebureau  
van de WENB



WENB in het kort
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Wie zijn wij?
Wij zijn een servicebureau voor werk  gevers
verenigingen. Onze ervaren adviseurs  
behartigen de belangen van werkgevers in  
de nutssectoren en de vitale infrastructuur.

Waar staan wij voor? 
Wij geloven in de kracht van verenigen:  
voor en door de leden. We delen kennis,  
geven betrouwbaar en deskundig advies en  
stimuleren aantrekkelijk werkgeverschap. 

Als WENBbureau staan wij voor sterke en 
toekomstbestendige werkgevers. Dat doen  
wij door het collectief werkgeversbelang van 
onze leden te behartigen met moderne en 
markt conforme arbeidsvoorwaarden, zodat  
zij een sterke arbeidsmarktpositie hebben.  

Belangenbehartiging voor 
werkgevers
Wij leveren diensten aan werkgevers op het 
gebied van wat wij noemen Triple Arbeid: 
constructieve Arbeidsverhoudingen,  
concurrerende Arbeidsvoorwaarden en een 
sterke positie op de Arbeidsmarkt. Deze drie 
thema’s staan centraal in ons werk. 

Waarvoor kun je bij ons terecht?
We sluiten namens sectoren cao’s af en 
begeleiden deze processen van A tot Z.  
Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring 
in het regisseren van caoprocessen en zijn 
deskundig op de thema’s die op de caotafel 
besproken worden zoals beloning, pensioen, 
sociale zekerheid, arbeidsrecht of duurzame 
inzetbaarheid. 

Daarnaast organiseren wij integraal het 
verenigingsmanagement voor werkgevers
verenigingen en sociale fondsen.  

Wij vormen een netwerk van HRprofessionals 
van de bedrijven en stakeholders en zijn een 
kennisknooppunt voor de leden. 

We organiseren bijeenkomsten om actualiteiten 
te delen en gezamenlijk uitdagingen en vraag
stukken van de Triple Arbeid te behandelen. 

Wij bieden ledenvoordelen aan op het  
gebied van goed werkgeversschap.  
Tevens ondersteunen we de Opleidings  
& ontwikkel ingsfondsen van onze sectoren.  
Zo behartigen wij de werkgeversbelangen van 
onze bedrijven.

Voor wie werken wij? 
Wij werken voor zeven sectoren van drie 
werkgeversverenigingen: WENB, WWb & 
Vwvw. 

Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb)
Deze vereniging vertegenwoordigt de  
drinkwatersector.

Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw)
De waterschappen en aan hun gelieerde  
organisaties zijn verenigd in de Vwvw.

Energie Netwerkbedrijven (NWb)
Netwerkbedrijven verzorgen de netwerken 
voor de levering van elektriciteit en gas naar  
de verbruiker.

Energie Productie en Leveringsbedrijven (PLb)
Bedrijven in deze sector produceren  
elektriciteit, gas of warmte. Ook verhandelen  
zij energie.

Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO)
Deze sector kent bedrijven die afval inzamelen, 
recyclen en verwerken tot grondstoffen 
en energie door niet recyclebaar afval te 
verbranden en daarmee energie op te wekken.

Kabel & Telecombedrijven (KTb)
De bedrijven binnen de sector KTb zorgen 
ervoor dat wij digitaal verbonden zijn met 
elkaar. 

Transmission System Operator (TSO)
De landelijke beheerder van het elektriciteits
netwerk valt onder deze sector.

135
werkbedrijven

60.000
medewerkers



Meer weten?
Ga naar www.wenb.nl
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