
The New Builders wil een wendbare en 

menswaardige bouwsector realiseren. Daarbij is 

sociale innovatie de sleutel voor succes. We werken 

aan deze gezamenlijke missie, maar ook aan 

persoonlijke missies van New Builders. ‘Waarom 

doe je de dingen zoals je ze doet? Wat betekent 

wendbaar en menswaardig binnen je bedrijf? We zijn 

de bouwsector en onszelf aan het transformeren en 

werken samen aan onze persoonlijke ontwikkeling 

en missie, omdat we geloven dat daar het begin 

ligt van een duurzame transformatie binnen de 

bouwsector.

Activate helpt je met je persoonlijke ontwikkeling. Binnen 
een vaste groep deel je actuele trends en ontwikkelingen, 
maar wordt je ook uitgedaagd om aan de slag te gaan 
met nieuwe inzichten. Activate brengt je in verbinding 
met andere leiders in de bouwsector, zodat je samen 
verder kunt groeien. Inspireren en het delen van kennis en 
creativiteit staat daarbij voorop.

Resultaat
Je leert beter balanceren tussen sociale en technische 
innovatie. Kwaliteit, daarna kwantiteit. Je ontdekt hoe 
je de thema’s Mens, Organisatie, Product en Markt toe 
kunt passen om vanuit je eigen bedrijf je omgeving te 
veranderen. Je krijgt nieuwe inzichten door diverse 
lezingen en bijbehorende literatuur en je werkt onder 
begeleiding van je eigen moderator aan specifieke cases. 
Aan het eind van iedere meeting voeg je een bouwsteen 
toe aan je eigen 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 binnen en 
met hun bedrijf sociaal te innoveren en deel te nemen 
aan The New Builders. Wij verwachten van de deelnemers 
een open en proactieve bijdrage. Door leiders uit de hele 
breedte van de bouwsector bij elkaar te brengen, komen 
we tot de beste inzichten en mooiste resultaten.
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Bewustzijn is de sleutel voor 
innovatie en creativiteit.

www.thenewbuilders.nl



Inhoud
The New Builders organiseert jaarlijks vier Activate meetings 
in vaste groepen. Tijdens de meetings wordt ingegaan op de 
thema’s Mens, Organisatie, Product en Markt. 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 eigen 
bedrijf en delen gastsprekers hun kennis met de deelnemers. 
New Builders geven een hoge prioriteit aan de deelname 
van de meetings en werken samen aan actuele vraagstukken 
onder leiding van een vaste moderator, waarbij eigen inbreng 
vanzelfsprekend is. 

Deelnemen?
Spreekt dit je aan? De kosten voor deelname bedragen 
€325,00 (exclusief btw) per jaar. Je neemt deel op 
persoonlijke titel. Een groep bestaat uit maximaal twintig 
deelnemers, ieder zoveel mogelijk uit dezelfde regio.  
De meetings starten rond 16.00 uur en nemen ongeveer 
vier uur in beslag, waarbij een lichte maaltijd wordt 
verzorgd door de gastheer. Wanneer je ook deel neemt 
aan Community bedragen de kosten in totaal €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

‘Het nieuwe bouwen’ is een integrale 

aanpak van alle (deel)initiatieven 

op het gebied van mens, organisatie, 

product en markt.


