
Dagelijks werk je met passie, lef en ambitie in de bouwsector. 
Toch heb je het gevoel dat het anders moet: wendbaarder, 
menswaardiger. Je wilt dat veranderen, gelijkgestemden 

ontmoeten, geïnspireerd worden en ervaringen delen. 
Daarvoor zoek je inspiratie, een netwerk, maar ook een plek 

om jezelf en jouw organisatie te ontwikkelen.

www.thenewbuilders.nl



Bij 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!

Wij zijn The New Builders, positieve veranderaars binnen de 
bouwsector. Wij geven elkaar nieuwe energie en inspiratie. 
Onder meer tijdens onze onderscheidende congressen en 
festivals. 

Bij The New Builders vind je verbinding (Community) 
en stimulering (Activate) voor een lerende en constant 
veranderende bouwsector. Wil je ook bijdragen aan de 
beweging die wij veroorzaken in de bouwsector? We zijn 
op zoek naar Partners die ons daarin ondersteunen. Samen 
kunnen we stappen maken om de grote uitdagingen van 
deze tijd en de nabije toekomst het hoofd te bieden. 

Partnerpakket
Voor de stap naar volwassenheid zoeken we partners die 
ons hierbij willen ondersteunen. De afgelopen jaren is er 
een solide fundering gelegd, zowel in de organisatie alsook 
bij aangesloten New Builders. Nu hebben we een steun in 
de rug nodig voor verdere uitbouw. 

Sinds 2018 bestaat er een partnergroep (Strategy) die ons 
geholpen heeft om de missie en de visie te formuleren 
en vervolgens de strategie verder uit te bouwen. Deze 
bestaat uit maximaal 8 deelnemers en de zitting is ook 
gemaximaliseerd tot 3 jaren. Aanvullend kunnen nu ook 
partners deelnemen in een pakket “Desire” of “Inspire”

Inhoud 
Voor een aantal onderdelen volgt hierbij een korte 
toelichting.

Quick Scan: een 0-meting van je organisatie vanuit de 
missie van The New Builders. (het realiseren van een 
menswaardige en wendbare bouwsector) Vaak weet 
je voor 60 a 70% hoe je organisatie er voor staat t.a.v. 
menswaardigheid en wendbaarheid, maar wat is het dat je 
nog niet in beeld hebt? Met de Quick Scan van TNB krijg in 
je in korte tijd professioneel en persoonlijk advies. Met het 
resultaat in beeld en omschrijving kun je direct aan de slag 
voor Quick Win binnen jouw bedrijf. 

Bedderx: een leeromgeving waarmee je als leider in 
je organisatie ondersteuning ervaart door gericht op 
onderdelen je collega’s te laten groeien in hun mindset.

Voor aanvullende informatie van Activate en Community, 
zie daarvoor de betreffende flyers. De overige genoemde 
pakketonderdelen spreken voor zich.

Partnerpakketten Strategy Desire Inspire

Bedrag per jaar (exclusief BTW) €3.000 € 2.000 € 1.000

Gebruik “TNB” logo

Deelname Strategic Board TNB - -

Gebruik Bedderx zonder instapkosten -

Quick Scan voor eigen organisatie -

Meetings - Congressen

Sponsor van congres

Lidmaatschappen Activate + Community 2 1 -

Lidmaatschap Community - - 1

Vrijkaarten congres 10 10 10

Website

Partnervermelding op website

Opname Podcast -

Blog gerelateerd aan missie van TNB -

Meer weten of direct aanmelden?
Bel: (06) 490 357 70 of mail naar: l.nieuwenhuis@thenewbuilders.nl.


