VITAAL
ONDERNEMEN
met uw medewerkers werken aan een
toekomstbestendig en gezond bedrijf

Contact
Building Changes Support BV
Van der Burghweg 1
2629CS Delft
015-7200901
www.buildingchanges.nl

De bouwwereld is sterk aan het veranderen. Er komen andere vragen van
de opdrachtgevers, nieuwe vormen van samenwerken, voortschrijdende
technologie, uitdagende maatschappelijke vraagstukken en een sterk
veranderende arbeidsmarkt. Dit zijn een aantal van de vraagstukken waar
u als ondernemer mee te maken hebt.
Als ondernemer doet u er alles aan om een gezonde toekomst van uw
bedrijf te realiseren.
Een toekomstbestendige onderneming met vitale medewerkers is
wendbaar én in staat veranderingen om te zetten in concrete
gewaardeerde klantwaarde, dat is uw ideaal.
Dit vraagt om continue ontwikkeling van uw onderneming, levenslang
leren van de medewerkers en vernieuwing in vakmanschap.
Building Changes heeft het programma Vitaal Ondernemen op gezet,
zodat u zich als ondernemer ondersteund voelt om samen met uw
medewerkers aan een toekomstbestendige en gezonde onderneming te
werken. Dit zorgt voor betere prestaties op korte én lange termijn, zoals:
mooiere projecten, meer klantwaardering, meer werkplezier, meer
betrokkenheid en continue ontwikkeling van het vakmanschap.

Wat kunnen wij u bieden?
Op basis van onze ervaring en expertise kunnen we u de volgende
toegevoegde waarde bieden:
• Uw ambities, uw visie, waar staat u en waar wilt u heen?
• Samen een plan van aanpak maken om te werken aan uw vitale
onderneming én medewerkers.
• Ondersteuning in het uitrollen van uw plan van aanpak.
• Continue sparringpartner te zijn om veranderingen te laten beklijven.
• Ervaring/kennis om mogelijke financiële ruggensteuntjes te
verwerven (bv. subsidies*).
• Binnen Vitaal Ondernemen kunt u gebruik maken van Building
Changes expertise. Deze expertise bestaat uit BIM, innovatieaanpak,
convenantenaanpak, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 		
werken aan kwaliteitsborging.
*Als u met Vitaal Ondernemen aan de slag wilt en u wilt hierbij onze hulp, dan kunt u hiervoor
een ESF 2014-2020 subsidie aanvragen. Deze subsidie is vooral gericht op het krijgen of
behouden van gezonde, gemotiveerde, betrokken, productieve en competente medewerkers.
U kunt deze subsidie aanvragen via https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/
duurzame-inzetbaarheid- esf-2014- 2020 ]
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Wat maakt dit programma anders?
•
•
•
•
•

Ú bent aan het roer.
De focus ligt op uw medewerkers.
Uw oudere medewerkers leren om te gaan met de nieuwe IT-tools,
waardoor uw gegevens actueler zijn en de kans op fouten verlaagt
Uw jonge medewerkers krijgen ruimte voor ontwikkeling, waardoor ze
sneller ‘vak’volwassen zijn, er rust komt in hun handelen en de
organisatie beter tot zijn recht komt.
Creëert meer toegevoegde waarde en bespaart u onnodige kosten.

Aan de slag met Vitaal Ondernemen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit de Heer.
Dit kan per telefoon (06 17445622) of per mail gdh@buildingchanges.nl.

Wie is Building Changes?
Veranderen = Building Changes
Veranderen doe je samen
We ondersteunen bij het creëren van duurzame verandering met
praktisch toepasbare kennis en begeleiding. Dit doen we zowel op
strategisch als operationeel niveau, zodat uw organisatie
toekomstbestendig blijft. Wij bieden training, coaching en begeleiding van
vernieuwingstrajecten met praktijk ervaring, om duurzame
veranderingen in gang te zetten.
Hierdoor kunt u daarna zelfstandig blijven ontwikkelen. We werken samen
met u op basis van: gelijkwaardigheid, kennisoverdracht,
praktische toepasbaarheid, verantwoordelijkheid geven en nemen.
Building Changes bestaat uit ‘Technology’ en ‘Support’.
Vanuit Technology lanceren we nieuwe technologische toepassingen binnen de bouw en ondersteunen we in het ontwikkel- en
marktintroductieproces. Bij Support ondersteunen we bedrijven,
overheden en andere organisaties in de sector, die graag toekomstbestendig willen worden op verschillende thema’s.
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