Word lid van
BodemenergieNL

BodemenergieNL is dé brancheorganisatie
voor alle bedrijven en organisaties die te
maken hebben met bodemenergie. Onze
vereniging vertegenwoordigt de gehele keten
van bedrijven die open en gesloten bodem
energiesystemen aanleggen en exploiteren:
• bedrijven die zelfstandig grondboringen
uitvoeren
• installatietechnische bedrijven
• systeembeheerders en exploitanten
• ontwerpers en adviesbureaus

Doelstellingen
In het belang van onze leden leveren wij
als BodemenergieNL een bijdrage aan de
energietransitie en aan de optimale wer
king van bodemenergiesystemen in de
gebouwde omgeving. Wij willen er samen
met onze leden voor zorgen, dat bodem
energiesystemen circa 25% van de gebou
wen van duurzame verwarming en koeling
voorzien, wanneer we in Nederland in
2050 geen (aard)gas meer gebruiken.

Voordelen lidmaatschap
Word óók lid van BodemenergieNL en
profiteer van de voordelen:
• inspraak ten behoeve van lobby voor
de branche
• interessant netwerk voor uw business
• kennis en informatie uitwisselen met
collega’s uit de keten
• directe invloed op de verenigingsagenda
• direct op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen
• deelname aan cursussen tegen gereduceerd
tarief, ook voor uw medewerkers
• toegang tot inspirerende en verdiepende
themabijeenkomsten
• toegankelijke contributie voor kleine en
grote bedrijven
• lidmaatschap staat voor kwaliteitskeurmerk

Waar maken we ons sterk voor?
Wij zetten ons dagelijks in voor onze
mooie branche en onze leden.
Een paar voorbeelden:
Markt & promotie
• zorgen dat bodemenergiesystemen
optimaal in de regionale en lokale
transitieplannen worden opgenomen
• bodemenergie voor een breed publiek in
Nederland bekend maken via ons sterke
netwerk
• ontwikkeling en inzet van diverse
communicatie- en promotiemiddelen
Belangenbehartiging
• juridische en politieke belangen van
de leden van BodemenergieNL onder
de aandacht brengen en borgen bij
bestuurders, politici, beleidsmakers,
vergunningverleners en handhavers
• beïnvloeden van wet- en
regelgeving, met name rond het
beleid en vergunningverlening voor
bodemenergiesystemen
Kennis ontwikkelen en delen
• optimaliseren van kennis over
bodemenergie en zorgen voor een goede
toegankelijkheid van deze kennis voor
overheid, gebruikers, uitvoerende partijen
en andere belanghebbenden
• sturing en/of begeleiding geven aan
onderzoeken en kennisprojecten

@BodemenergieNL

Cursussen
• ontwikkelen en organiseren van cursussen
en de Leergang Bodemenergie
- t er bevordering van kennis en kunde
in de sector
- voor de wettelijk verplichte certificering

Geïnteresseerd?
U bent van harte welkom als lid. Aanmelden
kan via het aanmeldformulier op onze
website bodemenergienl.nl/lid-worden
Wilt u eerst meer informatie?
Neem dan contact met ons op via
info@bodemenergienl.nl
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#bodemenergieNL

