Inspiratiekalender 2021
Inspiratiesessies voor woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven & aannemers
Op grote schaal verduurzamen van (huur)woningen en dit proces versnellen om de doelstellingen vanuit het klimaat- en grondstoffenakkoord te halen, dit vraagt om
een andere manier van denken over vastgoed, het proces en de samenwerkingen. De vernieuwende samenwerkingen die hierbij komen kijken zijn nieuw, complex en
vraagt iets anders van (keten)partners/co-makers en de organisaties die eraan deelnemen. Hoe prettig is het om dit samen op te pakken als woningcorporatie,
vastgoedonderhoudsbedrijf en aannemer, en samen deze samenwerkingen verder vorm te gaan geven en gezamenlijk op te trekken om de ambities te behalen? In
2021 organiseert BdB inspiratiesessies rond het thema ‘Samenwerkend verduurzamen en renoveren’ om elkaar te inspireren rondom deze uitdagingen en handvatten
te bieden in deze complexe opgave. Vragen zoals - Welke vormen van (keten)samenwerking past het beste in het team van mijn ketenpartners/co-makers? Wat
betekent de gekozen vorm voor het proces en wat is het effect op mijn organisatie? Hoe creëer ik draagvlak in het team en in mijn organisatie voor de gekozen vorm? komen aan bod. Tijdens de inspiratiesessies gaan we samen met elkaar nadenken en op basis van persoonlijke ervaringen in dialoog over wat de invloed is van de
vernieuwende samenwerkingen op de keten zoals we hem kennen en het effect op de organisatie. Zodat iedereen zich toekomstbestendig kan blijven ontwikkelen en
we op een eenduidige manier toekomstbestendig en duurzaam gaan samenwerken.

9 februari 2021
Vernieuwende samenwerkingen

18 mei 2021

7 september 2021

16 november 2021

Richting geven aan keten en proces

Effect ketensamenwerking op proces &
organisatie

Toekomstbestendig en duurzaam
samenwerken

“Bewust kiezen”

“Bewust richten”

“Bewust inrichten”

“Bewust ontwikkelen”

THEMA’S 2021
Vernieuwende samenwerkingen | 9 februari 2021, digitaal
Welke soorten ketensamenwerkingen zijn er? In welke context past welke ketensamenwerking het beste? Wat zijn de kritische succesfactoren per
ketensamenwerking type?

Richting geven aan keten en proces | 18 mei 2021, digitaal
Hoe richt ik mijn samenwerking en de gekozen gezamenlijke visie en strategie op langer termijn? Wat zijn de belangrijkste keuzes voor het (in)richten van onze
ketensamenwerking en wat betekent dit voor de aansturing richting onze eigen organisatie/achterban?

Effect ketensamenwerking op proces & organisatie | 7 september 2021, digitaal
Wat zijn de effecten van o.a. kennisdeling en transparant samenwerken op structuur, gedrag en houding in de ketensamenwerking? Wat betekent dit voor de structuur
van mijn organisatie? Hoe zorg ik dat de mensen die betrokken zijn in het programma en de achterban, succesvol bijdragen aan de ketensamenwerking?

Toekomstbestendig en duurzaam samenwerken | 16 november 2021, digitaal
Effecten vertalen naar competentieontwikkeling medewerkers in ketenteams en in organisaties om te komen tot toekomstbestendige samenwerkingen.
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