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1. VERANTWOORDING
De laatste jaren kende de bouwsector een gestage groei. Als Kmo-zaakvoerder wordt u dagelijks, soms ongewild,
geconfronteerd met de groei van uw onderneming. Om dit proces voor u beheersbaar te houden, wil de Confederatie Bouw u op
diverse vlakken bij dit groeiproces begeleiden.

2. DOELSTELLINGEN
Brics - Vlaanderen wil een lerend netwerk opstarten van een 60-tal bedrijven in 3 provincies met als doel beslissingsnemers van
Kmo-bouwbedrijven te begeleiden bij het professionaliseren van het algemeen management en de uitbouw van hun persoonlijk
netwerk. Een lerend netwerk tracht ervaringsuitwisseling te stimuleren en de contacten tussen bedrijven onderling te
bevorderen.

3. DOELGROEP
- Bouwkmo’s met een personeelsbestand tussen de 8 à 40 werknemers die gemotiveerd zijn om zich voor twee jaar te
engageren voor de doelstellingen in het project.
- Bouwkmo’s waarvan de onderneming de startfase voorbij is en duidelijk groeipotentieel en groei-intenties bezit

4. CONCEPT
De deelnemende bedrijven worden in provinciale groepen ingedeeld. Hierbij spelen de behoeften van de bedrijfsleider, de
groeifase van de onderneming, het aantal werknemers en de aard van de onderneming een rol. Openheid en vertrouwen zijn de
sleutel tot succes, daarom opteren we voor vaste groepen en voorzien we een uitgebreide opstartdag.
De groepen worden begeleid door twee peters (kaderleden uit grote bouwbedrijven). Deze peters hebben een motiverende,
coachende en organiserende rol in dit project. Ze hebben expertise en vormen een klankbord voor al uw ideeën, vragen en
knelpunten.
Het project bestaat uit :
- opstartdag : vanuit een analyse van elke onderneming en het formuleren van de behoeften van de groep wordt een aanzet
gegeven voor het programma van de maandelijkse bijeenkomsten.
- maandelijkse bijeenkomsten rond een managementthema : De afzonderlijke groepen komen samen rond een zelfgekozen
onderwerp (strategie, personeel, financieel, verkoop, , VCA …). Er is ruimte om uw ervaringen en kennis te delen en ideeën uit
te wisselen. U gaat maandelijks met nieuwe inspiratie en praktische tips naar huis.
- overkoepelende sessies : de verschillende groepen zullen elkaar op geregelde tijdstippen kunnen ontmoeten. Dit project is ook
gericht op netwerking waarbij contacten en relaties meer dan eens uitmonden in zakelijke opportuniteiten.
- individuele begeleiding : de deelnemers kunnen ook buiten de maandelijkse bijeenkomsten een beroep doen op de know-how
van hun peters én de specialisten van de Confederatie Bouw.
- afsluitsessie : hierbij zal een aanzet gegeven worden naar de verschillende mogelijkheden om de professionalisering van
management binnen uw bedrijf verder te zetten.
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5. MEERWAARDE
BRICS-Vlaanderen stelt u als bedrijfsleider in de bouw in staat :
•
met meer aandacht en kennis van zaken strategisch te denken om zo de Kmo-bedrijfsvoering te optimaliseren
•
praktische kennis te verwerven op diverse managementdomeinen zoals financieel management,
personeelsmanagement, projectmanagement in de bouw, marketing en verkoop, …
•
een informeel netwerk van contactpersonen in de sector op te bouwen met het oog op kennisuitwisseling.
BRICS-Vlaanderen zorgt ervoor dat, door het creëren van een lerend netwerk, ervaringsuitwisseling met andere Kmo’s en
peters ontstaat.
BRICS-deelnemers zullen met meer zelfvertrouwen ondernemen en groeien. De peters hebben expertise en vormen onder meer
een klankbord voor al uw ideeën, vragen en knelpunten.
BRICS-Vlaanderen creëert een intensief netwerk tussen de deelnemers waarbij openheid en vertrouwen de sleutels tot succes
zijn.

6. PRAKTISCHE ZAKEN
Elke groep beslist autonoom over de data en locatie. Wij starten telkens om 18u00 en voorzien het einde om 21u30 uur, inclusief
broodjes.

7. INTERESSE ?
Fax deze pagina terug naar de coördinator van uw regio (faxnummer zie onderaan)
Ja, ik heb interesse om:
O

Deel te nemen aan Brics

O

Meer info over Brics

- Vlaanderen

- Vlaanderen te krijgen tijdens een kennismakingsgesprek :

Naam

: …………………………………………………………………………………………………….…

Functie

: …………………………………………………………………………………………………….…

Bedrijf

: …………………………………………………………………………………………………….…

Adres

: …………………………………………………………………………………………………….…

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………
Email adres

: ……………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnr

: ……………………………………………………………………………………………………….

Faxnr

: ……………………………………………………………………………………………………….

BTWnr

: ……………………………………………………………………………………………………….

Lidnummer Confederatie : ……………………………………………………………………………………………
Activiteit

: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal personeelsleden : totaal : ……………waarvan………arbeiders en ……….bedienden
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Antwerpen
Th. Van Rijswijckplaats 7 bus 2
2000 Antwerpen
Tel. 03/203.44.00
Fax. 03/232.79.37
BTW BE 0406.663.293
www.confederatiebouw.be/antwerpen
bricsvlaanderen.antw@confederatiebouw.be

Oost-Vlaanderen
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
Tel. 09/244.45.00
Fax 09/244.45.10
BTW BE 0895.505.384
www.confederatiebouw.be/oostvlaanderen
bricsvlaanderen.oost@confederatiebouw.be

West-Vlaanderen
Kortrijksestaat 389 A
8500 Kortrijk
Tel. 050/47.13.50
Fax. 050/47.13.58
BTW BE 0880547687
www.confederatiebouw.be/westvlaanderen
bricsvlaanderen.west@confederatiebouw.be

