Workshop bewust bouwen
1. Aan de slag
2. Project specifiek
3. Excelleren
Uitvoerder, werkvoorbereider, projectleider, omgevingsmanager, voorman onder- en nevenaannemer,
opdrachtgever en misschien zelfs wel een buur?
Wat?
Kennismaking met en/of
Hoe kan je je met je project
Deelnemers hebben ervaring met de
opfrissen van de vijf
onderscheiden? Hoe geef je invulling Bewuste Bouwers gedragscode. Hoe
pijlers. Hoe ziet de
aan een hoge ambitie als het gaat
vergroot je vervolgens de
gedragscode eruit en hoe
om omgevingsmanagement,
bewustwording bij de medewerkers over
pas je deze in de praktijk
duurzaamheid, BLVC of bewust
de impact die het project op de
toe.
bouwen. Hoe maak je van Bewuste
omgeving heeft en andersom. Welke
Bouwers een prestatie indicator?
invloed heeft de medewerker daar op.
Hoe?
Na een plenaire introductie Onze trainer verdiept zich in de
Tijdens de interactieve sessie laten de
begeleiden we enkele
voorbereiding in het project. Tijdens
deelnemers hun dagelijkse vak los en
praktijkopdrachten en
de workshop starten we met een
stappen ze in de schoenen van de
brengen de discussie over
plenaire introductie over de
buren. Wat vraagt een goede buur zijn
bewust bouwen op gang.
gedragscode. Daarna gaan we in
van een project of een bouwbedrijf, wat
praktijkopdrachten aan de slag met
kan je zelf als medewerker doen?
welke maatregelen, acties of tips dit
project zich kan onderscheiden.
Resultaat
Kennis van de gedragscode Kennis van de gedragscode, concrete Bewustwording van de eigen invloed,
en algemene tips en
ideeën uitgewerkt voor je project of
vermogen om zich in te leven in de
handvatten voor
tender.
omgeving. Uitvoerbare out of the box
toepassing in de praktijk.
ideeën.
Duur
1,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
Deelnemers
15 personen
Locatie
incompany op een kantoor of project
Tarief*
€ 600,- ex btw
€ 950,- ex btw
€ 950,- ex btw
* genoemde tarieven gelden voor 2017
Voor wie?
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