
HET STARTERSPARCOURS

Draai meteen mee op topniveau

Trainen en ontwikkelen heeft tijd nodig. En 
ruimte. Om te experimenteren, te verbeteren, te 
groeien. We werken altijd volgens de Looped 
Learning methode. Waarbij we deelnemers 
voortdurend uitdagen te blijven leren. Aan de 
ene kant om nieuwe skills onder de knie te 
krijgen, en aan de andere kant te zien hoe het 
tot nu toe in de praktijk loopt. Wat gaat er goed, 
wat kan er beter? Keep learning: blijf in die 
ontwikkelloop stappen.

Elke maand komen we bij elkaar voor een 
eendaagse of tweedaagse training. De duur en 
intensiteit van het programma bepalen we altijd 
samen met de organisatie. Volgen de deelnemers 
het hele programma dan ontvangen zij een Post-
hbo-certificaat. We trainen deelnemers op drie 
niveaus: 
• Praktische vakkennis
• Communicatieve skills
• Persoonlijke ontwikkeling

HOE ZIET HET STARTERSPARCOURS ERUIT?

We trainen deelnemers op alle praktische 
toepassingen in de bouw. Denk aan werken met 
BIM, het managen van bouwkosten, het opstellen en 
begrijpen van contracten, inkoop en nog veel meer. 
Het scheelt een boel tijd én geld als medewerkers dit 
meteen onder de knie hebben.

PR AK TISCHE VAKKENNIS 

We trainen deelnemers in alles op het vlak van 
samenwerken. Hoe werk je bijvoorbeeld het lekkerst 
voor jezelf én binnen een team? Of dat nou een 
intern team is, of een samenwerking met externe 
partijen. Of hoe onderhandel je slim: welke aanpak 
werkt het beste om én de beste deal te krijgen, én 
alle partijen tevreden te houden? Enzovoort.

COM MUNICATIEVE SKILLS 

We houden van een praktische opleiding. Dus naast 
de trainingsdagen leren medewerkers verder op de 
dagelijkse werkvloer. Om ze daarin te ondersteunen, 
hebben we voor alle starters een onafhankelijke 
coach. Samen sparren ze op regelmatige basis over 
hoe het gaat. Waar loop je tegenaan? Wat geeft je 
stress? En hoe kun je dat anders doen? De sessies 
geven helder inzicht, zodat werknemers bewust 
anders leren omgaan met een lastige situatie.

PERSOONLIJKE ONT WIKKELING 

https://www.brickton.nl/looped-learning/
https://www.brickton.nl/looped-learning/


Om meteen duidelijk te hebben waar iemands kracht 
ligt, starten we altijd met een Brickton Blauwdruk. 
Een professionaliteits- en persoonlijkheidstest die 
inzicht geeft waar de sterktes en zwaktes liggen. Zo 
start een medewerker zijn carrière meteen vanuit 
natuurlijke kracht. De kans is dan minder groot 
dat iemand zich forceert iets te doen wat niet bij 
hem past (lees: stressveroorzakers). Op basis van 
de Blauwdruk stellen we een Bouwplan op: een 
persoonlijk ontwikkelplan dat medewerkers stuurt 
naar hun optimale vorm, als professional en als 
mens.

BRICK TON BL AUWDRUK: ZIE HOE JE WERK T

VOOR WIE? 

ONS STARTERSPARCOURS IS ER VOOR 

BOUWPROFESSIONALS MET 0 TOT 3 JA AR 

WERKERVARING.

De overgang van schoolbank naar het werkende 
leven is groot. Je gaat niet alleen van theorie 
naar praktijk, maar je hele leven krijgt een ander 
ritme. Vroeg op, langere werkdagen, nieuwe 
verantwoordelijkheden. Zorg dat deze omslag goed 
landt, door starters een solide fundament te bieden. 
Waarin ze meteen de noodzakelijke skills leren en 
onafhankelijk begeleid worden door een ervaren 
coach. Vliegende start gegarandeerd.  

INCOMPANY OF EX TERNE TR AININGEN

Elke organisatie is anders. Binnen het ene bedrijf 
werkt een incompany programma het beste – omdat 
er meerdere deelnemers zijn. Bij de ander is het 
slimmer om de werknemer extern te trainen, in 
een groep met starters van verschillende bedrijven. 
Brickton biedt beide mogelijkheden aan: intern en 
extern.

STARTDATA CONTAC T

Omdat starters op elk gewenst moment instromen, 
bieden we het Startersparcours dan ook aan op data 
passend bij jou en jouw organisatie. 

Ben je geïnteresseerd in een programma van 
Brickton? Mail ons op info@brickton.nl. 
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