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Welkom bij het NCB !

Bedankt voor uw interesse in het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). 
We verwelkomen u graag als lid van ons netwerk. In dit document leest u 
meer over ons netwerk en de bij behorende voorwaarden van 
lidmaatschap. 

Mocht u hierna nog vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt u 
contact opnemen met ons secretariaat.

Telefoon: 06-42 54 97 45, contactpersoon: Ellen Welbers

E-mail: ellen@netwerkconceptueelbouwen.nl

Verdere informatie over het NCB kunt u vinden op onze website: 
www.conceptueelbouwen.nl.

Ons netwerk is opgericht om conceptueel bouwen onder de aandacht te 
brengen bij drie doelgroepen binnen de woningbouwmarkt:

• Afnemers:  corporaties, beleggers en ontwikkelaars

• Aanbieders van bouwconcepten

• Leveranciers/toeleverende industrie 

• Adviseurs

Wij geloven dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen 
(concepten) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd 
en(organisatie)kosten.

Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar 
nodig.

Vraag

AanbodToeleverende
Industrie

https://twitter.com/netwerkcb

https://www.youtube.com/user/conceptueelbouwen

https://www.linkedin.com/company/42881021

https://soundcloud.com/user-465242901 

mailto:silvie@netwerkconceptueelbouwen.nl
http://www.conceptueelbouwen.nl/


Waar staan we voor ?

Het NCB wil de transitie van de 
ontwikkel- en bouwsector van 
traditioneel naar conceptueel 

werken stimuleren en verbeteren 
binnen zowel het transactieproces 

als het aanbod van concepten.

Dit doen wij vanuit 
een faciliterende en verbindende rol 

richting onze leden. Het NCB 
wil een inspirator zijn voor haar 

leden ten aanzien van innovatie. En 
via kennisdelen het ‘van elkaar leren’ 

bevorderen.

Wij bieden u een netwerk waarin we 
het inkopen van bouwconcepten 

door opdrachtgevers stimuleren. We 
elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen, 

elkaars werkveld leren kennen en 
samenwerkingen met elkaar 

ondersteunen.

Met leden en
samenwerkende
partners
• Challenge start 2021 

(leden)
• De Bouwstroom

(Aedes)

• Conceptenboulevard.nl
• De Woonstandaard
• Kennisbank / Toolbox
• Opleiding / NCB 

Academie i.s.m. 
Brickton' 

Kennis uit de markt
Kennis sessies
Bijeenkomsten

Excursies

Netwerken
• Leden uit diverse 

disciplines 
samenbrengen

• Verbinden met externe
stakeholders ten 
behoeve van onze missie

•Onderzoek
•Inspiratie
sessies met 
experts

debouwstroom.nl

verbinden

ondersteuning

kennisdelen

inspireren

Innovatie

https://youtu.be/D6FOlJUe5JU
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Klaas Droog
(De Mar Groep –
voorzitter NCB)

Menso Oosting
(Fijn Wonen –
Penningmeester 
NCB)

Dasja Wickenhagen
(BAM Wonen)

Harry Platte
(Parteon)

Marja Elsinga
(Tu/delft)

Dorien Staal
(Voorbij Prefab)

Ilona Gerritse
(NCB Team – PR/communicatie)

Ellen Welbers
(NCB Team - secretariaat)

Olga Görts - van de Pas
(NCB Team - directeur)



lidmaatschap

Als lid van het netwerk zijn er tal van mogelijkheden om het netwerk 
in uw voordeel in te zetten. De voordelen op een rij:

• Vrij toegang tot kennis en inspiratie sessies en excursies

• Vrij toegang tot onze bijeenkomsten (online / offline)

• Volledig gebruik van Conceptenboulevard.nl

• Leden hebben voorrang op deelname aan aangeboden opleidingen en 
masterclasses vanuit het netwerk 

• Participatie aan initiatieven van leden en samenwerkende partners. 
Denk aan projecten als de Challenge, de Bouwstroom. organisatie en 
communicatiekosten zijn inclusief. Projectkosten gemaakt door 
externen zijn exclusief. En zullen deze gedeeld worden door de 
participanten.

• Gebruik van en participatie aan verbetertrajecten van onze tools ende 
online toolbox

• Gebruik van onze media kanalen

• Gebruik van het ledennetwerk

• Actuele informatievoorziening

• Belangenbehartiging met betrekking tot conceptueel bouwen

• Heeft u nieuws over conceptueel bouwen? Deel het met ons. 

• Heeft u een onderwerp voor een programma of bijeenkomst? Dien het 
in.

• Heeft u ander idee gerelateerd aan conceptueel bouwen? Neem 
contact op met ons. 

• Of neem bijvoorbeeld uw werkrelaties als (eenmalige) introducee 
gratis mee naar de door ons georganiseerde bijeenkomsten. 

Investering:

VHE’s
(indeling obv Aedes)

Bijdrage

Tot 5.000 S € 3.000,-

5.000 – 10.000 M € 4.000,-

Meer dan 10.000 L € 5.000,-



voorwaarden

Lidmaatschap

• Uw lidmaatschap gaat in op de datum waarop wij uw aanmelding per email bevestigd krijgen 
en wordt steeds automatisch per kalenderjaar verlengd. 

• We factureren jaarlijks in kwartaal 1. Indien u lid wordt op een ander tijdstip (dan de eerste 
dag van het kalenderjaar) ontvangt u een factuur over de resterende maanden van het 
actuele kalenderjaar en vervolgens per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

• Ons betaaltermijn is 30 dagen. 

• Opzeggen van het lidmaatschap doet u een e-mail te sturen naar 
secretriaat@netwerkconceptueelbouwen.nl, vòòr 1 november van het betreffende jaar 

Intellectueel Eigendom:

• NCB behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten die 
leden in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden in samenwerking met NCB 
ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld en ten aanzien waarvan NCB intellectuele 
eigendomsrechten geldend kan maken. 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

• Wij nemen de AVG voorwaarden in acht zoals gesteld sinds 25 mei 2018.

• Uw logo/naam: Uw logo ontvangen we graag zodat we deze kunnen inzetten om ons netwerk 
te laten groeien. We gebruiken deze graag op onze website en in (externe) presentaties om aan 
te geven dat u lid bent van ons. 

• Persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens blijven in beheer bij ons secretariaat en zullen niet 
zonder toestemming van u aan derden uitgegeven worden. 

• Email campagnes via onlinecampagne tool: Als lid ontvangt u ons emailcampagnes via onze 
online campagne tool. U kunt dit ‘abonnement’ zelf beheren.

Wat we met elkaar afspreken

Als netwerk werken we met en voor elkaar. We werken vanuit een gedeeld, lange termijn belang 
en streven naar een win-win situatie. Dit is het meest succesvol als we enkele zaken met elkaar 
afspreken: 

• Alle leden stimuleren ook andere interne betrokkenen / collega’s om bij te dragen aan het. 
NCB. We nodigen onze vaste contactpersonen uit om het NCB in contact te brengen met 
meerdere  interne stakeholders. ‘Samen komen we verder’.

• Alle leden delen de NCB visie en ambitie en willen daaraan samenwerken met andere 
gelijkgestemden. 

• Alle leden zijn betrokken en vertonen eigenaarschap binnen de eigen bedrijfstak.

• Alle leden dragen conceptueel bouwen uit als middel om te komen tot sneller, meer, 
betaalbare woningen.

• Alle leden implementeren de werkwijze van conceptueel bouwen binnen de  eigen 
organisatie en borgen dit.

• Alle leden werken op basis van respect voor elkaar. Zowel voor de bedrijfstak die zij 
vertegenwoordigen als ook tussen de bedrijfstakken onderling. 

• Alle leden delen kennis, ervaringen en successen met anderen binnen het netwerk

• Alle leden zijn eerlijk over hun prestaties.

• Alle leden delen graag hun successen binnen het netwerk.

• Alle leden zoeken elkaar op om te werken aan innovatie en om samen te experimenteren.

• Alle leden zijn voornemens actief deel te nemen aan initiatieven vanuit het netwerk.

• Als netwerk delen we de resultaten van de experimenten die we uitvoeren in het kader van 
de doelstellingen van het NCB, zodat op verschillende fronten gemakkelijker 
geëxperimenteerd kan worden. Op deze manier leren we van elkaar en komen we sneller tot 
innovatie. 

mailto:secretriaat@netwerkconceptueelbouwen.nl
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