
WAT ONS TE DOEN 
STA AT
Om samen aan de grote vraag op de woningmarkt te voldoen moeten er minsten 75.000 woningen per 
jaar bijgebouwd worden. Deze grote opgave vraagt om een andere manier van werken. Van traditioneel 
opdrachtgeverschap naar conceptueel bouwen en van individueel inkopen naar collectief. De opleiding 
‘het Ontwikkelparcours van het Programma De Bouwstroom’ moet hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Met dit programma willen we nieuwbouw verbeteren, innovatie op gang brengen, versnellen en 
kosten besparen.

Het Ontwikkelparcours van Programma De Bouwstroom is een initiatief van Aedes, Netwerk Conceptueel 
Bouwen en opleidingspartner Brickton.

HET PROGR A M M A DE BOUWSTROOM

Het ontwikkelparcours is geschikt voor alle corporatiemedewerkers en bestaat uit vier leerlijnen: 

‘HET FUNDA MENT ’ 
CONCEPTUEEL

BOUWEN

PARCOURS VOOR GEVORDERDEN EXPERT 
MODULES

EXPERT PARCOURS VOOR DE VER ANDER A AR

Met deze fysieke basistraining 
willen we deelnemers 

inspireren en aanzetten tot 
conceptueel bouwen. Na de 
training zijn de deelnemers 

gestimuleerd om een volgende 
stap te zetten met conceptueel 

bouwen.

In dit parcours ontwikkelen de deelnemers de vaardigheden om projecten 
middels de conceptueel bouwen visie en principes uit te voeren. Na het 
parcours is de deelnemer expert en voorloper van conceptueel bouwen.

Voor een daadwerkelijke interne cultuurverandering zijn ambassadeurs en/of 
projectleiders van die verandering nodig. Deze worden opgeleid in dit expert 

traject.

Middels diverse aangeboden 
thema’s kunnen deelnemers 

zich verder verdiepen in 
aspecten van conceptueel 

bouwen. Hierdoor 
kunnen deelnemers zich 
verder specialiseren in de 

processtappen van conceptueel 
bouwen en het tweeg brengen 

van deze verandering.

HET PARCOURS VOOR GEVORDERDEN

Conceptueel bouwen wordt in de toekomst de norm. Daar zijn wij van overtuigd. Na het volgen van ‘Het 
Fundament’ conceptueel bouwen ga je de verdieping in met het Parcours voor gevorderden. Na dit traject 
ben jij expert en voorloper op gebied van conceptueel bouwen. Je leert alle belangrijke aspecten kennen 
die bepalend zijn voor het succes van conceptueel bouwen. Door de kennis, handvatten en inzichten 
kan jij intern én extern verbinding maken met de keten. Het Parcours voor gevorderden neemt je in drie 
tweedaagse trainingen mee in de verdere verdieping en professionalisering van het transactieproces van 
conceptueel bouwen. 



Tweedaagse 1  
Initiafief & voorbereiding
• Verdieping CB proces fase 1
• Een inkoopplan schrijven
• Van corporatie strategie naar effectief uitvragen
• Marktanalyse, PMC en PvPE
• Effectief samenwerken
• Vertrouwen
 
Tweedaagse 2 
Contact & regie
• Verdieping CB proces fase 2
• Keuzes maken op basis van prestatie en kwaliteit
• Regisserend opdrachtgeverschap
• Stakeholders in kaart
• Klantgericht werken
• Managen van relaties

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

BRICK TON.NL

MEER INFORM ATIE OF
GELIJK INSCHRIJVEN? 
GA NA AR 
WATDOEJIJMORGEN.NL
Meer weten? Neem contact op met Gerben 
Willemse via gerben@brickton.nl //  
06 - 42 42 10 05

VOOR WIE? 
Managers vastgoed, projectleiders, 
projectontwikkelaars en inkopers.

VORM EN DUUR 
3 tweedaagse trainingen. De trainingen zijn 
klassikaal, hiermee creëren we het hoogste 
leerrendement en kun je als deelnemer optimaal 
leren van andermans ervaringen.

MINIMALE EN MAXIMALE DEELNEMERS
Minimaal aantal deelnemers is 8 en maximaal is 12.

DATA
De trainingen worden gegeven op de volgende 
data: 
• 30 september & 1 oktober 2021
• 2 & 3 december 2021
• 3 & 4 februari 2022 

TRAININGSLOCATIE
De trainingen worden gegeven op de 
trainingslocatie van Brickton in Lijnden. Deze locatie 
is coronaproof ingericht en we werken iedere 
trainingsdag met zelftesten voor alle betrokkenen.

Tweedaagse 3 
Contract & controle
• Verdieping CB proces fase 3, 4 en 5
• Contractmanagement
• Evaluatie en ontwikkeling
• Conflict- en escalatiehantering
• Verwachtingsmanagement
• Overtuigen & beïnvloeden

Het gehele programma, de planning en uitgebreide 
omschrijving kan je vinden op watdoejijmorgen.nl.
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