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Strategisch Panel NVTB

Invloed, 
inspiratie en 
een waardevol 
netwerk



Wat er ook wordt gebouwd of aangelegd  
in Nederland, daar zijn grondstoffen en  
materialen voor nodig. Bedrijven in de 
bouwmaterialenindustrie vormen dan ook 
een onmisbare schakel in de bouwketen.  
Zij leveren alle materialen, producten en  
elementen waarmee aannemers en bouw-
consortia projecten realiseren.. 

Veel leveranciers van bouwmaterialen heb-
ben zich verenigd in brancheorganisaties 
voor specifieke producten of materialen. 
De Nederlandse Vereniging Toeleverende 
Bouwmaterialenindustrie, kortweg NVTB, 
behartigt als overkoepelend orgaan hun 
gemeenschappelijke belangen. 

Inhoudelijk advies
Optimale belangenbehartiging vereist ken-
nis over (markt)ontwikkelingen die relevant 
zijn voor de bouwmaterialenindustrie op 
lange termijn, denk aan digitalisering en 
duurzaamheid. De NVTB heeft hiervoor een 
Strategisch Panel dat bestaat uit bestuur-
ders van (multi)nationale bedrijven die via 
hun brancheorganisatie zijn aangesloten. 
Het panel brengt zowel gevraagd als op 
eigen initiatief advies uit aan het algemeen 
bestuur. De voorzitter van het panel is ook 
lid van het algemeen bestuur van de NVTB.

NVTB: 
belangenbehartiger 
van de sector



Alle leden van het Strategisch Panel zijn 
ondernemer dan wel directeur of ceo. Vanuit 
die positie vinden zij elkaar op de inhoud en 
hebben zij gezamenlijk een stem in de koers 
van de NVTB. 

Om van gedachten te wisselen over rele-
vante thema’s en om adviezen voor te be-
reiden komen de leden van het Strategisch 
Panel minimaal drie keer per jaar bij elkaar. 
De goedbezochte bijeenkomsten vinden 
steevast plaats op aansprekende locaties. 
Zo was het gezelschap al eens te gast in het 
Scheepvaartmuseum en bij de Koninklijke 
Militaire Academie.

Thema’s voor de toekomst
Voor ondernemers en directeuren betekent 
het lidmaatschap van het Strategisch Panel 
een uitgelezen kans om branchegenoten te 
ontmoeten en inspiratie op te doen. Tijdens 
elke bijeenkomst gaat een gastspreker uit 
de top van bestuurlijk Nederland met de 
deelnemers in gesprek. Meepraten over de 
toekomst van de industrie biedt bovendien 
de mogelijkheid om waardevolle inzichten 
op te doen voor de eigen organisatie. 

Strategisch Panel: 
een waardevol 
netwerk
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Praktische informatie
Bijeenkomsten van het Strategisch Panel 
vinden meestal plaats op een dinsdag van 
16:00 tot 21:30 uur. Na de voordracht van de 
gastspreker volgen een discussie over ge- 
agendeerde onderwerpen, soms een rond-
leiding ‘achter de schermen’, en een diner. 
Tijdens de informele programmaonderdelen 
heeft u volop gelegenheid om met de gast-
spreker en de andere deelnemers verder te 
praten. U ontvangt ruim van tevoren bericht 
over data, locaties en sprekers. 

Lid worden
Wilt u meer weten over de activiteiten van 
het Strategisch Panel, de deelnemers, de 
contributie of overweegt u lid te worden? 
Neem dan contact op met Niels Ruijter,  
directeur  NVTB. Wij horen graag van u.

Contact
Nederlandse Vereniging van Toeleverende 
Bouwmaterialenindustrie (NVTB)
Kingsfordweg 151
1043 GR  Amsterdam
(t) 020 - 491 9189

Niels Ruijter 
directeur NVTB 
T 06 - 1092 5357 
E n.ruijter@nvtb.nl

nvtb.nl

Meedenken 
en inspiratie 
opdoen?


