
Als leider van een bedrijf bent u altijd bezig 

met de groei, winst en continuïteit van uw be-

drijf. Maar hoe gaat u om met een veranderen-

de maatschappij? Hoe geeft u leiding aan uw  

bedrijf in deze veranderende wereld? Wat wordt 

er van u verwacht en hoe bereidt u uw bedrijf 

voor op de toekomst? En wat is de relatie tussen 

de huidige economie en ons eigen maatschap-

pelijke gedrag? Hoe bouwen we een solide, 

maar lerende organisatie die mee kan bewegen 

met veranderingen in de maatschappij? 

The New Builders helpt bedrijven in de bouwsector bij het 
inrichten en besturen van hun eigen lerende organisatie. 
De Academy helpt u en uw medewerkers in de transitie 
naar een manier van denken en doen die past bij ‘het 
nieuwe bouwen’. Daarbij spelen trends en ontwikkelingen 
op de thema’s Markt, Product, Organisatie en Mens een 
belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt er van u verwacht dat 
het niet alleen bij inspiratie en het opnemen van kennis 
blijft, maar u deze samen met uw medewerkers op een 
passende manier vormgeeft binnen uw bedrijf. Tijdens de 
Kick Off, de eerste meeting begint de reis naar ‘het nieuwe 
bouwen’. 

Resultaat
Uw bedrijf leert beter balanceren tussen sociale en 
technische innovatie. Stapsgewijs leren uw medewerkers 
hoe zij de thema’s Markt, Product, Organisatie en Mens 
vanuit een veranderende maatschappij toe kunnen passen
binnen uw organisatie. Samen met u maken wij een 
programma dat aansluit op de wensen en behoeften 
binnen uw bedrijf. Aan het eind van iedere meeting 
voegt u een bouwsteen toe aan de ontwikkeling van uw 
organisatie.

Doelgroep 
De Academy is bedoeld voor (toekomstige) leiders binnen 
uw bedrijf. Zo kunt u samen groeien naar een lerende 
organisatie binnen ‘het nieuwe bouwen’. We verwachten 
van alle deelnemers een open en proactieve bijdrage.

Academy

The New Builders

Alleen ga je snel, 
samen ga je beter.
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Inhoud 
Tijdens de meetings wordt ingegaan op de thema’s Mens, 
Organisatie, Product en Markt. De precieze onderwerpen 
en het gewenste aantal meetings stellen wij vooraf met 
u vast aan de hand van trends en ontwikkelingen in 
de bouwsector en specifieke vraagstukken binnen uw 
bedrijf. Tijdens de meetings delen gastsprekers hun 
kennis, daarnaast verdiepen deelnemers zich in relevante 
literatuur. Onder begeleiding van een vaste moderator 
passen uw medewerkers wat ze horen en lezen direct toe 
op de eigen cases van uw bedrijf. 

Spreekt dit u ook aan?
De kosten voor deelname bedragen €800,00 (exclusief btw) 
per meeting. Een groep bestaat uit maximaal 20 deelne-
mers. De kosten voor accommodatie, catering en sprekers 
zijn niet bij deze prijs inbegrepen.   

Meer weten of direct aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden? 
Bel dan naar (06) 490 350 70 of stuur een e-mail naar 
info@thenewbuilders.nl.

www.thenewbuilders.nl

‘Het nieuwe bouwen’ is een integrale 

aanpak van alle (deel)initiatieven 

op het gebied van mens, organisatie, 

product en markt.


