Community

The New Builders
De wereld is volop in beweging.
Welke stappen zetten wij?

Als leider van een bedrijf denk je al snel in groei,
winst en continuïteit, maar hoe geef je leiding in
transformerende bouwsector? Wat is de relatie
tussen de economie en ons menselijk handelen?
Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse
bouwsector wendbaar en menswaardig wordt?
Waar kunnen we in gesprek met andere leiders
in de bouw die ons inspireren en verder helpen?
En hoe geven we een invulling aan sociale
en technische innovaties, zodat de volgende
generatie kiest voor de bouwsector?
The New Builders Community is het netwerk voor een
lerende bouwsector. We willen samen met jou en je bedrijf
de bouwsector transformeren naar ‘een wendbare en
menswaardige bouwsector’. Dit is alleen mogelijk wanneer
we deze funderen op een gezamenlijke grondslag van
Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid en Veiligheid.
Bij The New Builders kom jij op die manier met je bedrijf in
verbinding met andere leiders in de bouw, die openstaan
voor verandering en die niet bang zijn om geprikkeld en
uitgedaagd te worden.

Resultaat
Het begint met inspiratie voor jou en je bedrijf, als het gaat
om sociale en technische innovaties in de bouwsector.
Daarbij spelen trends en ontwikkelingen op de thema’s
Mens, Organisatie, Product en Markt een belangrijke rol.
Deze worden tijdens de congressen en via het intranet
met je gedeeld.

Doelgroep
The New Builders Community is bedoeld voor leiders die
direct of indirect een relatie hebben met de bouwsector
en hun huidige werkwijze en visie van tijd tot tijd
willen bijstellen. Zo willen we samen die wendbare
en menswaardige bouwsector realiseren. Door leiders
uit de hele breedte van de bouwsector bij elkaar te
brengen, komen we tot de beste inzichten. Van architect
tot aannemer en van leverancier tot opdrachtgever, bij
The New Builders vinden we elkaar.

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 twee congressen
rond actuele thema’s. Tijdens de congressen ontmoet
je de andere New Builders, raak je in gesprek over de
veranderingen in de bouwsector en wordt je uitgedaagd
door gastsprekers uit diverse sectoren.
Buiten de congressen kan je doorlopend gebruik maken
van Viadesk, het intranet van The New Builders. Zo ben
je altijd in verbinding met alle New Builders en blijf je op
de hoogte van wat er speelt. Viadesk helpt om elkaar te
vinden, maar biedt ook ruimte om vragen te stellen en
casussen voor te leggen. Het is de plek waar je inspirerende
praktijkvoorbeelden met elkaar deelt.

Deelnemen?
Spreekt dit je aan? De kosten voor deelname per
persoon bedragen €300,00 (exclusief btw) per jaar.
Aanvullend kan je ook deelnemen aan Activate,
Cocreate en Academy. De kosten voor deelname aan
Community en Activate bedragen €550,- (exclusief btw)
per jaar.

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

www.thenewbuilders.nl

