Academy

The New Builders

Als leider van je bedrijf of team
ben je veelal bezig met de groei,
winst en continuïteit van het
bedrijf. Maar hoe combineer je dat
met een constant veranderende
maatschappij? Hoe geef je leiding
in deze transformerende wereld?
Wat wordt er van je verwacht en
hoe bereid je je bedrijf voor op
de toekomst? Maar ook: wat is de
relatie tussen de huidige economie
en ons eigen maatschappelijke
gedrag? Hoe bouwen we samen
aan een solide, maar lerende
organisatie die mee kan bewegen
met de grote veranderingen in deze
maatschappij? Daar leggen wij
graag de focus op!

EXPERTS
The New Builders helpen bedrijven in de bouwsector bij het
inrichten en besturen van een interne lerende organisatie.
Een eigen Academy die jou en je collega’s helpt in de
transitie naar een duurzame manier van denken en doen.
Overeenkomstig met de missie van The New Builders: een
menswaardige en wendbare bouwsector, in het nieuwe
tijdperk.
Trends en ontwikkelingen op de thema’s Mens, Organisatie,
Product en Markt spelen een belangrijke rol in een goede
voorbereiding op die toekomst. Tegelijkertijd wordt er
van jou verwacht dat het niet alleen blijft bij inspiratie
en het opnemen van die kennis. Jij zal het samen met je
medewerkers, in deze huidige tijd, op een passende manier
moeten vormen.

Hulp van de Expert
De Experts van The New Builders hebben het
probleemoplossend vermogen om jouw organisatie te
transformeren. Gedreven professionals die vanuit het DNA
van The New Builders met elkaar samenwerken, omdat
zij elkaars expertise kennen. Het gaat hierbij om de beste
match voor jouw specifieke situatie. Het belang van jou en
je bedrijf staat voorop, vanuit het fundament: vertrouwen,
veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.
De Experts van The New Builders zijn een team en zij helpen
jou graag de juiste keuzes te maken bij de inrichting van
jouw eigen Academy. Zij helpen je bij de procesbegeleiding
en specialisatie op de betreffende onderdelen, volgens de
route die jij zelf uitstippelt. Bij die route is het belangrijk
om vanaf het begin de beste match te maken met de juiste
procesbegeleider.

Resultaat
Je bedrijf leert beter balanceren tussen sociale en
technische innovatie. Stapsgewijs leren je collega’s hoe zij
de thema’s Mens, Organisatie, Product en Markt vanuit een
veranderende maatschappij toe kunnen passen binnen de
organisatie.
We maken samen met jou een programma dat aansluit op
de wensen en behoeften binnen je bedrijf. Aan het eind
van iedere meeting voeg je een bouwsteen toe aan de
ontwikkeling van je eigen organisatie.

Doel
De Academy is bedoeld voor leiders binnen je bedrijf.
Verwacht van alle deelnemers een open en proactieve
bijdrage. Je bent zelf de bouwer van je eigen Academy en
wij faciliteren je daarbij. Jij zelf geeft leiding aan je eigen
lerende organisatie, aan de ’transformatie’ van jouw bedrijf.

www.thenewbuilders.nl
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Academy - Experts

Maarten van der Boon, Novitek

Christiaan Haverslag, Dynteq

Expert op gebied van: procesbegeleiding, strategie, innovatie en communicatie

Expert op gebied van: productontwikkeling

Te relateren aan thema: Mens / Organisatie / Product / Markt

Te relateren aan thema: Product / Markt

Op inspirerende wijze helpt Maarten ondernemers en werknemers een rode lijn aan te brengen in strategie,
innovatie en communicatie. Tijdens de Academy wordt duidelijk dat een innovatieve en succesvolle
business development (markt & product) nauw samenhangt met een duidelijke propositie, identiteit en
imago van het bedrijf (organisatie & mens). Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor LEGO® SERIOUS
PLAY®, een internationale methode waarin Maarten van der Boon gecertificeerd is.

Industrieel ontwerpbureau Dynteq werkt dagelijks aan de producten van morgen. Ze realiseren in opdracht
technisch vernieuwende producten met een onderscheidend design. Binnen Dynteq heeft Christiaan zich
sinds 2008 als conceptueel denker gespecialiseerd in de ontwikkeling van producten voor de bouwsector.
“Ben je van plan je eigen product te ontwikkelen of wil je je bestaande producten verbeteren? Ik inspireer
en adviseer je graag vanuit mijn ruime ervaring en frisse denkwijze over dit thema!”

Patty van Broekhoven, PiD-consultancy

Henri Boertien, PRIOM

Expert op gebied van: procesbegeleiding en organisatieverandering

Expert op gebied van: Wendbaarheid (Agile) en Scrum

Te relateren aan thema: Mens / Organisatie / Product / Markt

Te relateren aan thema: Mens / Organisatie / Product / Markt

Patty heeft als directeur van DEVENTER Profielen samen met haar team de organisatie duurzaam
mogen kantelen. Resultaat: meer werkplezier, eigen verantwoordelijkheid en continuïteit. Omdat ze
andere ondernemers deze kanteling ook gunt, geeft ze advies en ondersteunt ze de implementatie van
transformatie op het vlak van: Duurzame inzetbaarheid (Mens), QRM (Organisatie) en C2C (Product).
“De maakindustrie heeft mijn hart gestolen. Niets is zo mooi als een product dat je vanaf de tekentafel tot
leven ziet komen. En de dynamiek en diversiteit van de betrokkenen is inspirerend!”

Henri houdt zich al jaren leidinggevend en processturend bezig met een grote diversiteit aan projecten.
Zijn drive is continu te ontwikkelen, op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Daarbij heeft hij een licht
obsessieve focus op “anders denken/anders doen”. Hij is dan ook de grote promotor van ‘Agile werken’ met
nadruk op Scrum, en een vleugje Lean. Henri is een veranderraar die niet zomaar de status quo accepteert.
“Het creëren van duurzaam inzetbare medewerkers geeft hem veel plezier. Zeker als Henri eraan mag
bijdragen dat ze de klus sneller klaren, met meer energie en vooral meer plezier.

Ton de Rooij, Rootonde
Expert op gebied van: persoonlijke Ontwikkeling
Te relateren aan thema: Mens

Mark Hetsen, circulair pionier
Expert op gebied van: circulaire bouwen
Te relateren aan thema: Product / Markt

Ton de Rooij van Rootonde coacht en traint medewerkers van veelal technische bedrijven in hun
persoonlijke ontwikkeling. Dat doet hij vanuit zijn jarenlange ervaring in de bouw, die hij in 2013 verruilde
voor een zelfstandig bestaan. Daarbij volgde hij zijn innerlijke drive om anderen ook te helpen hun eigen
plek te vinden. Zijn motto: “Wie beter in zijn vel zit, gaat beter presteren; maar wel in die volgorde!!”

Circulaire economie is in de kern een economisch verdienmodel dat gekoppeld is aan de waarde van
grondstoffen. Het gaat uit van de wetenschap dat de winning van primaire grondstoffen eindig is. Een
omwenteling naar circulair ondernemen is geen kwestie meer van wel of niet doen. Wat nu relevant is, is de
vraag “wanneer start jij?” Circulair ondernemen gaat over visie en verantwoordelijkheid nemen. Aarzel niet
en haak aan! Ontwikkel jouw bedrijf vanaf nu met een circulaire visie.

Karin van de Weerd, Gemotiveerd Verder

Marco Breedveld, El Cambio

Expert op gebied van: Stress en Burnout coaching

Expert op gebied van: training, coaching en visualisatie

Te relateren aan thema: Mens

Te relateren aan thema: Mens / Organisatie

Karin ondersteunt mensen die te maken hebben (gehad) met stress en burn out problematiek. Ze geeft
inzichten, helpt patronen te doorbreken, maar ook hun vaardigheden te versterken om anders met stress
om te leren gaan. Karin: “Het is mijn grote passie om mensen met stress en burn-out weer te begeleiden
naar herstel.”

Als trainer en coach zorgt Marco ervoor dat je na iedere ontmoeting weer een stap kunt maken in het
ontwikkelen van jezelf en je team. Daarbij ligt de focus steeds op datgene waar je in jouw situatie
het grootste verschil kan maken. En om die gewenste verandering echt te laten beklijven, wordt het
doorgestrokken naar de werkplek. Visualisaties helpen daarbij om de ontwikkeling aantrekkelijk en
overzichtelijk in beeld te brengen.

Tony Nauta, BIZZFOCUS – Focus op groei

Govert-Henk Mijnders | Degaat Verkooptrainingen

Expert op gebied van: strategische scherpstelling, cultuurveranderingen en coaching

Expert op gebied van: Marktbewerking in de nieuwe tijd

Te relateren aan thema: Mens / Organisatie

Te relateren aan thema: Markt

Op een doortastende en resultaatgerichte wijze helpt Tony ondernemers en organisaties om tot groei te
komen. In zijn aanpak combineert hij op inspirerende wijze de bedrijfskundige en psychologische aspecten
van mens en organisatie om samen met u het beste uit uw organisatie en team naar voren te brengen. Tony
is geaccrediteerd als registercoach bij de LVSC.

De trainingen van Govert-Henk helpen jou en je team naar een betere Marktbewerking. Je gaat als team
dezelfde (commerciële) taal spreken. Ook ga je klantgerichter communiceren mét je klanten. Hoe ga je
samen met je klant en je collega’s het nieuwe tijdperk in. Met eenvoudig werkende technieken en aan de
hand van het 7 fasen model voor de commerciële levenscyclus leer je verdiepend communiceren.
Resultaat: klanten die beter bij je passen, vertrouwen tijdens de samenwerking en een beter rendement.

Spreekt één of meerdere experts jou
ook aan en wil je aanvullende informatie of
advies over het inrichten van jou Academy?
Bel dan naar (06) 490 35770 of mail naar:
l.nieuwenhuis@thenewbuilders.nl

www.thenewbuilders.nl

