Activate

Hrm
Bewustzijn is de sleutel tot
innovatie en creativiteit.

Dagelijks werk je met passie, lef en ambitie in
de bouwsector. Toch heb je het gevoel dat het
anders moet: wendbaarder, menswaardiger. Je
wilt gelijkgestemden ontmoeten, geïnspireerd
worden en ervaringen delen. Je zoekt een
netwerk, maar ook een plek om jezelf en jouw
organisatie te ontwikkelen.
Jij weet precies wat er speelt binnen het team, maar ook
in de bouwwereld. Dat geeft je een prachtige positie,
maar ook een grote verantwoordelijkheid. Jij bent de
spil tussen het management en de mensen die met beide
benen op de bouwplaats staan. Wij willen graag met je
samenwerken om een verandering in gang te zetten,
voor het hele bedrijf én de bouwsector! Denk aan een
goede ondersteuning van het management en betere
omstandigheden voor de mensen op de werkvloer.
Als The New Builders willen we de bouwsector en
onszelf als mens veranderen door samen te werken. Aan
onze persoonlijke ontwikkeling en aan de gezamenlijke
missie ‘Wij realiseren een wendbare en menswaardige
bouwsector, in het nieuwe tijdperk’, omdat we geloven
dat dit het startpunt is van een duurzame transformatie
binnen de bouwsector. Activate helpt je met jouw eigen
persoonlijke ontwikkeling. Binnen een vaste groep deel
je actuele trends en ontwikkelingen, maar word je ook
uitgedaagd om aan de slag te gaan met nieuwe inzichten.
Activate brengt je in verbinding met andere Changers
in de bouw, zodat je samen verder kunt groeien. Elkaar
inspireren en het delen van kennis en creativiteit staat
daarbij voorop.

Resultaat
Je leert beter balanceren tussen sociale en technische
innovatie. Kwaliteit, en 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 binnenkijkjes bij de verschillende bedrijven
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.
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Doelgroep

inspiratie. Onder meer tijdens onze

Activate is bedoeld voor de hr-managers in de bouw.
Changers die niet bang zijn om hun eigen visie en werkwijze
bespreekbaar te maken en die constructief aan de slag willen
om binnen en met hun bedrijf sociaal te innoveren vanuit
de verbinding van The New Builders. Jij brengt een open en
proactieve bijdrage. Door Changers uit de hele breedte van
de bouwsector bij elkaar te brengen, komen we tot de beste
inzichten en mooiste, krachtigste resultaten.

onderscheidende congressen en

Inhoud

Wij zijn The New Builders, positieve
veranderaars binnen de bouwsector.
Wij geven elkaar nieuwe energie en

festivals.

The New Builders organiseert jaarlijks vier Activate meetings
in vaste groepen. In elke meeting wordt ingegaan op de thema’s
Mens, Organisatie, Product en Markt. De onderwerpen worden
vastgesteld aan de hand van trends, ontwikkelingen en actuele
vraagstukken binnen de groep. Tijdens deze meeting vertelt
je gastheer/gastvrouw iets over het eigen bedrijf en delen
gastsprekers hun kennis met de deelnemers. Vanzelfsprekend
wordt je aanwezigheid, actieve deelname en eigen inbreng bij
de meetings verwacht. Je werkt samen en onder leiding van
een vaste moderator aan actuele vraagstukken.

Deelnemen?
Spreekt dit je aan? Deelname aan Activate is alleen
mogelijk in combinatie met Community. De bijkomende
kosten voor Activate bedragen € 250,- (exclusief btw)
per jaar. Je neemt deel op persoonlijke titel. Een groep
bestaat uit maximaal twintig deelnemers, 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/gastvrouw.

Meer weten of direct aanmelden?
Bel dan met Leo Nieuwenhuis: (06) 490 357 70 of stuur hem
een e-mail: l.nieuwenhuis@thenewbuilders.nl.
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