Alle Management Leergangen
voor de bouw-, vastgoed-,
infra- en installatiesector
op een rijtje

Management Leergang - Strategisch
Wil jij jouw strategische management skills naar een
volgend niveau tillen? En dit samen met andere ervaren
branchegenoten? Dan is dit de perfecte leergang voor jou!
De inspirerende Management Leergang daagt je uit om samen met
ervaren branchegenoten door te groeien naar een volgend niveau.
Onder begeleiding van topdocenten en gastsprekers uit de bouwen installatiesector werk je, samen met andere managers, vanuit
maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe bedrijfsconcepten uit.
Je ontdekt de samenhang tussen de verschillende sleutelfactoren
die het beleid van jouw onderneming bepalen. Vanuit het opzetten
van een strategisch plan en veranderplan maak je de vertaalslag
naar het operationele handelen in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Wat leer je?
• Vertalen van trends en ontwikkelingen naar
nieuwe bedrijfsconcepten
• Opstellen van een goed strategisch plan
• Innovatie en transitiemanagement
• De relatie en afstemming tussen alle
management onderwerpen
• Je persoonlijke effectiviteit te verbeteren
Voor wie?
Je bent een ervaren manager van een onderneming of werkmaatschappij uit een midden- of grootbedrijf. Je draagt resultaatverantwoordelijkheid voor het bedrijf en het beleid, maar je hebt geen
managementgerichte achtergrond genoten. Je bent daarnaast ook
een aantal jaar medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de
strategie van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel.
Programma
De leergang bestaat uit vier blokken van twee aaneengesloten
dagen met overnachting, verdeeld over een periode van vijf
maanden. Tussen de vier blokken zullen de deelnemers onderling
in de subgroepen (MT’s) bijeenkomen om te werken aan het
strategisch plan. Ter ondersteuning hierbij wordt een losse
strategische dag georganiseerd.
Vanuit het opzetten van een nieuw strategisch plan en het
ontwerpen van een veranderplan maken de deelnemers in drie
subgroepen (MT’s) de vertaalslagen naar een renderende basis voor
de dagelijkse bedrijfsvoering.

De leergang kent de volgende onderwerpen:
• Beleid- en strategievorming, strategische planning;
• Maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen;
• Financieel management;
• Leiderschap, persoonlijke effectiviteit;
• Innovatie en transitiemanagement;
• Risicomanagement;
• Marketing.
De deelnemers zijn na afloop van de leergang in staat om op een
effectieve manier vorm te geven aan hun ondernemingsbeleid.
Kosten
De Management Leergang – Strategisch kost € 7.950 excl. BTW
per deelnemer. Voor deelnemers die werkzaam zijn bij een bouwof installatiebedrijf en lid zijn van Bouwend Nederland,
Techniek Nederland en/ of TVVL bedraagt de prijs € 5.950 excl. BTW.
Het bedrag is inclusief vier overnachtingen, ontbijt, lunch en diner.
De leergang vormt één geheel, er kan niet op afzonderlijke
onderdelen worden ingeschreven.
Waarom zou jij voor deze leergang kiezen?
“Deelname door managers vanuit bouw en installatie bevordert
onderlinge samenwerking en begrip voor elkaars disciplines”.
“Met de leergang wordt een netwerk van gelijkgestemden opgebouwd
die vaak nog vele jaren contact met elkaar houden.”
“Je ontwikkelt nieuwe inzichten voor een nieuw concept voor je bedrijf.”
“Het reorganiseren van een fictief bedrijf samen met andere deelnemers
in de MT’s is leerzaam en het geeft de vrijheid voor het maken van
radicale keuzes waardoor verschillende oplossingen naar voren
komen.”
“In de Management Leergang word je bewust gedwongen over je
grenzen heen te kijken!”
“De topdocenten worden aangevuld met vooraanstaande gastsprekers
uit de praktijk.”
“De leergang is specifiek gericht op de bouw- en installatiesector
en wordt aanbevolen door de Bouwend Nederland Academy
Techniek Nederland en TVVL.”

Wat leer je?
• Verbeteren van je bedrijfskundige kennis en vaardigheden
• Denken vanuit de markt en klantwaarde
• Doorvoeren van doelgerichte veranderingen in jouw bedrijf
• Verhogen van je persoonlijke effectiviteit en het belang van
leidinggeven
• Effectief omgaan met externe samenwerkingspartners
Voor wie?
Je bent een startende of aankomende manager die, komend vanuit
een meer specialistische functie, zich graag wil verbreden en inzicht
wil krijgen in alle onderdelen van bedrijfsvoering.
Programma
De leergang bestaat uit een kick-off met overnachting en
9 bijeenkomsten verdeeld over een periode van acht maanden.
Doelstelling van de leergang is het algemeen bedrijfskundig inzicht
in samenhang met omgevingsfactoren te vergroten en je in staat te
stellen dit te combineren met effectief management.
De leergang kent de volgende onderwerpen:
• Ondernemingsplan;
• Financieel management;
• Personeelsmanagement;
• Verandermanagement;
• Commercie en marketing;
• Persoonlijke effectiviteit en leidinggeven.
In deze opleiding werk je aan een praktijkopdracht over een onderwerp in jouw eigen werkomgeving, dit verbindt de verschillende
lessen van de opleiding.

Waarom zou jij voor deze leergang kiezen?
“Tijdens de leergang staan eigen praktijkervaringen
daar waar mogelijk centraal.”
“De deelnemer leert vanuit de verschillende invalshoeken de
bedrijfsvoering te analyseren en hoe deze verbeterd kunnen worden.”
“Men werkt aan een eigen plan voor het eigen bedrijf.”
“Gedurende de leergang kan men drie coachingsgesprekken
aanvragen waarbij de individuele doelen uitgediept worden.
Tevens wordt gebruik gemaakt van intervisie waar de deelnemers
in groepen van drie werken aan hun ’project’.“
”Aan het einde van de leergang wordt geoefend in een simulatie,
waarbij de deelnemer zelf een project/bedrijf dient aan te sturen.”
“Aanbevolen door de Bouwend Nederland Academy,
Techniek Nederland en TVVL.”
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Met de Management Leergang - Operationeel groei je vanuit je
specialistische rol naar een bredere, integrale manager. Het gaat in
deze leergang vooral om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die helpen om het functioneren van een bedrijf te begrijpen.
Daarmee krijg je ook begrip voor het functioneren van het bedrijf
in de markt. De leergang ontwikkelt met name je bedrijfskundige
kennis en vaardigheden, maar verbetert ook jouw persoonlijke
effectiviteit om zo sturing te kunnen geven aan een organisatie.
Je leert om verschillende disciplines aan te sturen op het gewenste
abstractieniveau, met inachtneming van de complexiteit van de
bedrijfsvoering.
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Wil jij jouw operationele management skills naar een
volgend niveau tillen? En dit samen met andere startende
managers? Dan is dit de perfecte leergang voor jou!

Kosten
De Management Leergang - Operationeel kost € 7.950 excl. BTW
per deelnemer. Voor deelnemers die werkzaam zijn bij een bouwof installatiebedrijf en lid zijn van Bouwend Nederland, Techniek
Nederland en/ of TVVL bedraagt de prijs € 6.950 excl. BTW.
De leergang vormt één geheel, er kan niet op afzonderlijke
onderdelen worden ingeschreven.

Bedrijfsgrootte

Management Leergang - Operationeel

Werkervaring

De JBN en BBB Masterclasses
Je groei tot baas de baas. En tevens tijd voor thuis.
De JBN en BBB Masterclass zijn de management development
programma’s zonder studieboeken, zonder werkstukken en zonder
huiswerk. Er wordt geleerd door te zien, te doen en te ervaren.
Door aan de bak te gaan met trainers en coaches. Door te sparren
met experts en met elkaar. Maar ook door met z’n allen bij elkaar
op bedrijfsbezoek te gaan. Het is puur ‘learning by doing’.
De Masterclass wordt in twee varianten aangeboden; de JBN
Masterclass als management development programma van Jong
Bouwend Nederland en de BBB Masterclass als bouwbranche
brede variant. De JBN Masterclass is specifiek voor leden van Jong
Bouwend Nederland. De bouwbranche brede variant is gericht op
alle partijen in de bouwketen: ingenieurs, installateurs, bouwers,
architecten, adviseurs, ontwikkelaars, constructeurs, nevenaannemers, toeleveranciers en anderen.
Het voordeel van een bouwbranche brede variant is de grotere
diversiteit van de deelnemers. Dat biedt extra perspectieven op
de behandelde onderwerpen. De deelnemers leren elkaars invalshoeken en belangen goed kennen. Dat komt hun samenwerking
in projecten zeer ten goede en heeft uiteindelijk ook een positief
effect op de hele bouwkolom.
Wat leer je?
Het doel van de Masterclass is techneuten te verbreden tot
managers en ondernemers die kijk hebben op alle disciplines in
het bedrijf. Het programma is gestructureerd langs twee assen.
Elk kwadrant heeft z’n eigen module.
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Duur
De JBN en BBB Masterclasses duren acht maanden. De ruggengraat wordt gevormd door de vier tweedaagse modules, telkens
van vrijdag 09.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. Daartussen vinden
intervisies en onderlinge bedrijfsbezoeken plaats. Per saldo vergen
de Masterclasses acht werkdagen in een tijd van acht maanden,
oftewel, één dag per maand.
Kosten
De JBN en BBB Masterclass kost € 7.950 excl. btw per deelnemer.
Leden van de onderstaande brancheverenigingen ontvangen een
korting van minstens € 1.000 tot dikwijls wel € 2.000 excl. BTW. Zie
voor meer informatie www.bbbmasterclass.nl.
Het bedrag is inclusief vier overnachtingen, ontbijt, lunch en diner.
JBN-leden krijgen bij deelname aan de JBN-masterclass een korting
van € 2.000.

Extern
Integraal

Module 1 gaat over jezelf. Wie ben je, waar sta je, wat wil je, wat zijn
je sterke punten, wat zijn je zwakheden, waar zitten je fascinaties,
waar je allergieën en wat doe je daarmee: Zelfleiderschap. Want wie
zichzelf niet kan managen, moet niet aan een ander beginnen.
Module 2 gaat over jou in je bedrijf en jouw bedrijf in haar
omgeving. Hoe kom je samen tot succes, hoe kom je tot teamwork,
eerst binnen het bedrijf en vervolgens in samenwerking met
andere bedrijven. Vandaar de titel Integraal ketenbeheer.
Module 3 gaat over de toekomst. Wat komt er op de sector af.
Op jou en je bedrijf. Wat zijn de dominante ontwikkelingen.
Welke kansen en bedreigingen dienen zich aan.
Met als titel: De toekomst van de bouw.
Module 4 maakt de cirkel rond en haalt de buitenwereld naar
binnen. Wat kun je ermee, wat moet je ermee en vooral, wat
ga je er zelf concreet mee doen, als persoon en in je bedrijf.
Onder de titel: Innovatie van eigen business modellen.
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Voor wie?
De JBN en BBB Masterclasses zijn bedoeld voor bouwprofessionals
die willen groeien in bedrijfskunde, in leiderschap en ondernemerschap. High potentials die zich willen prepareren op eindverantwoordelijkheid. Mannen en vrouwen, die willen werken aan
hun eigen ontwikkeling, om daarmee hun toekomst en die van
hun bedrijf verder vorm te geven. Een groep heeft maximaal
16 gelijkgezinden, tussen de 25 en 40 jaar oud en afkomstig
uit MKB-bedrijven met 10 tot 250 medewerkers.

JongBouwendNederland

Masterclass

Waarom zou jij voor deze leergang kiezen?
De JBN en BBB Masterclasses geven je een enorme groeispurt.
Persoonlijk en zakelijk. Ze stelt je in staat werk, privé, zaak, thuis,
carrière en gezin te combineren in het spitsuur van je leven.
Ze brengt je inzicht in persoonlijke kwaliteiten. Bewustzijn van
persoonlijke valkuilen. Effectiever kunnen sturen op kansen in de
markt. Nog beter aansturen van medewerkers.
Kortom: een versnelling van je ervaring. En een vriendenkring
gelijkgestemden, voor de rest van je leven. Misschien is dat wel het
allerbelangrijkste. Zie de vele reviews op www.jbnmasterclass.nl en
www.bbbmasterclass.nl.

BouwBrancheBrede

Masterclass

Leerwegen naar het Vakdiploma aannemer

Bouwen aan de toekomst

Naast de management leergangen biedt BOB-KOB voor ondernemers, ZZP’ers en ondernemende kadermedewerkers met veel
ambitie in de bouw- en infrasector ook een leerweg naar het
Vakdiploma Aannemer. In de opleidingen tot het Vakdiploma
Aannemer combineer je theorie en praktijk. Dit betekent:
’s avonds geleerd, de volgende morgen toegepast.

Deze management leergangen worden u aangeboden
vanuit de brancheverenigingen:

Er zijn twee leerwegen om
het Vakdiploma Aannemer B&U te behalen:
Leerweg 1 Vakdiploma Aannemer B&U en Infra: Post-mbo
• Opdrachtverwerving & calculatie
• Werkvoorbereiding & uitvoering
• Ondernemen
Leerweg 2 Vakdiploma Aannemer B&U en Infra: Post-hbo
• KOB voor HBO’ers B&U
Een intensief programma van 1 jaar
(4 colleges van 2 dagen, 5 werkbijeenkomsten),
zie www.KOB.nl

Voor de Management leergangen Operationeel en
Strategisch, die in samenwerking met BOB opleidingen en de
Bouwend Nederland Academy georganiseerd worden, kunt u
contact opnemen met:
Fatima Aitbenali, Projectassistente
E: aitbenali@bob-kob.nl of info@bob-kob.nl
T: 079 325 24 71
Zie ook www.BOB.nl en www.bouwendnederland.nl/academy
Voor de JBN en BBB Masterclasses kunt u contact opnemen met:
De Bouwer & Partners
Syto Goslinga, directeur
E: info@jbnmasterclass.nl
E: info@bbbmasterclass.nl
T. 0653205762 / 0294 450 585
Zie ook www.jbnmasterclass.nl en www.bbbmasterclass.nl
Naast deze opleidingen bieden wij u nog een groot aantal andere
opleidingen en trainingen, zie www.BOB.nl, www.KOB.nl,
www.bouwendnederland.nl/academy en www.debouwer.nl

De JBN en BBB Masterclasses worden aanbevolen door:

