Community

OR
De wereld is volop in beweging.
Welke stappen zetten wij?

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 bent degene die van alles op de hoogte is en waar
alle belangrijke beslissingen voorbij komen. Een grote
verantwoordelijkheid, maar vooral een mooie positie.
Ga je samen met ons de uitdaging aan om een echte
verandering aan te jagen? Niet alleen binnen je eigen
bedrijf, maar in de hele bouwsector? We dagen je uit!
Binnen Community van The New Builders kan je in gesprek
met andere Changers in de bouw die jou inspireren en
verder helpen. Samen geven we een invulling aan sociale
en technische innovaties, zodat ook de volgende generatie
kiest voor de bouwsector. Wij bieden jou de nodige kennis,
ervaring en een groot netwerk van Experts. En we hebben
jou nodig!
The New Builders is een community voor een lerende
en constant veranderende bouwsector. Dit is alleen
mogelijk wanneer we deze funderen op een gezamenlijke
grondslag van Vertrouwen, Verantwoordelijkheid, Vrijheid
en Veiligheid. Binnen Community kom jij met je bedrijf in
verbinding met andere Changers in de bouw, die net als
jij 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
binnen de thema’s Mens, Organisatie, Product en Markt
een belangrijke rol. Deze worden tijdens de Congressen
en Festivals en op Viadesk (ons intranet) met je gedeeld.

www.thenewbuilders.nl

Doelgroep

inspiratie. Onder meer tijdens onze

The New Builders Community is bedoeld voor OR-leden die
direct of indirect een relatie hebben met de bouwsector.
Samen willen we die wendbare en menswaardige
bouwsector realiseren. Door Changers 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.

onderscheidende congressen en

Hoe?

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

festivals.

We organiseren jaarlijks een Congres en een Festival rond
actuele thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet
je de andere New Builders, raak je in gesprek over de
veranderingen in de bouwsector en word je uitgedaagd
door gastsprekers uit diverse sectoren.
Buiten deze Congressen en Festivals heb je doorlopend
toegang tot 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 je
om elkaar te vinden, maar biedt ook ruimte om vragen te
stellen en elkaar casussen voor te leggen. Het is dé online
plek waar je inspirerende praktijkvoorbeelden met elkaar
kan delen.

Doe je mee?
De kosten voor deelname per persoon bedragen
€300,00 (exclusief btw) per jaar. Aanvullend kan je ook
deelnemen aan Activate, Cocreate en Academy.

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

www.thenewbuilders.nl

