Activate

The New Builders
Bewustzijn is de sleutel voor
innovatie en creativiteit.

The New Builders levert een actieve bijdrage aan
‘het nieuwe bouwen’. Door jarenlange ervaring
in de bouwsector hebben we geleerd dat niet
alleen technische innovatie, maar juist sociale
innovatie de sleutel is voor succes. Te vaak werd
alleen ingezet op de IQ. Inmiddels leren we ook de
FQ, SQ en EQ (meervoudige intelligenties) waarderen. Waarom doen we de dingen die we doen?
Hoe ontdekken we eerst de juiste DNA-match en
gaan we van daaruit samenwerken? We zijn de
bouwsector en onszelf aan het herontdekken,
werken aan onze persoonlijke ontwikkeling,
omdat we geloven dat daar het begin ligt van
duurzame verandering binnen de bouwsector.
Activate helpt u met uw persoonlijke transitie naar ‘het
nieuwe bouwen’. Aan de ene kant delen we actuele trends
en ontwikkelingen, aan de andere kant dagen we u uit om
aan de slag te gaan met nieuwe inzichten. Activate brengt
u in verbinding met andere leiders in de bouwsector,
zodat u samen verder kunt groeien. Inspiratie, kennis en
creativiteit delen, dat staat voorop.

Resultaat
U leert beter balanceren tussen sociale en technische
innovatie. Stapsgewijs ontdekt u hoe u de thema’s Markt,
Product, Organisatie en Mens vanuit de veranderende
realiteit toe kunt passen. Deelnemers van Activate - The
New Builders verwerven kennis uit lezingen en literatuur
en werken onder begeleiding van moderatoren aan cases.
Aan het eind van iedere meeting voegt u een bouwsteen
toe aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep
Activate is bedoeld voor leiders in de bouw die niet bang
zijn om hun eigen visies en werkwijzen bespreekbaar te
maken, die constructief aan de slag willen om op een
passende manier sociaal te innoveren en deelnemen aan
The New Builders Community. We verwachten van de
deelnemers een open en proactieve bijdrage. Door leiders
uit de hele breedte van de bouwsector te ontmoeten,
komen we tot de beste inzichten.

www.thenewbuilders.nl

‘Het nieuwe bouwen’ is een integrale
aanpak van alle (deel)initiatieven
op het gebied van mens, organisatie,
product en markt.

Inhoud
The New Builders organiseert jaarlijks vier Activate meetings
in vaste groepen. Tijdens de meetings wordt ingegaan op de
thema’s Markt, Product, Organisatie en Mens. De precieze
onderwerpen worden vastgesteld aan de hand van trends,
ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de groep.
Tijdens de meetings vertelt de gastheer iets over het bedrijf
waar we te gast zijn en delen gastsprekers hun kennis met
de deelnemers. Deelnemers, ofwel ‘New Builders’, werken
aan actuele vraagstukken onder leiding van een vaste
moderator, waarbij eigen inbreng wordt verwacht.

Spreekt dit u ook aan?
Spreekt dit u ook aan? De kosten voor deelname
bedragen €325,00 (exclusief btw) per jaar. U neemt deel
op persoonlijke titel. Een groep bestaat uit maximaal
twintig deelnemers. De meetings starten rond 16.00 uur
en nemen ongeveer vier uur in beslag, waarbij een lichte
maaltijd wordt verzorgd door de gastheer. Wanneer u
ook deel neemt aan Community bedragen de kosten voor
beiden €550,- (exclusief btw) per jaar.

Meer weten of direct aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden?
Bel dan naar (06) 490 357 70 of stuur een e-mail naar
info@thenewbuilders.nl.

www.thenewbuilders.nl

